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...“and tKat govecranent of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”‘
— Abraham Lincoln
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> TĖVAI — SAVO
VAIKŲ ŠVIETĖJAI
Niekas nė nepagalvos įs
toti kokion nors profesijon
be reikiarač atitinkamo pa
siruošimo. Bet kasdien daug
jaunų vyrų ir moterų tuob kiasi be mažiausio galvoji
mo apie tai, kad jie nėra
pasiruošę kaip reikiant au
klėti ir šviesti savo vaikus.
O šiam vaikų švietimui ne
gana ryžtingumo. Reikalin
gos nepaprastos Dievo do
V ttJ
vanos
ir dorybės.
Taip kalbėjo Šventasis
vas Pijus XII 4,000 Ro
mos moterų, 500 mokytojų
ir 200 vienuolių iškilmingo
je audijencijoje, anot NCWC.
Jo Em. kardinolas Lavitrano, Palermos arkivyskupas,
tas moteris pristatė Šventa
jam Tėvui.
Popiežius nurodė moti
noms atsiminti, kad jų vai
kai per krikšto sakramentą
tapo Dievo vaikais. Tad rei
kia aukotis ir darbuotis už
grūdinti savo vaikų inteli
gentiją, charakterį, širdį ir
valią, o ypač jų brendimo
perijodu. Tėvai yra pirmieji
savo vaikų ne tik auklėtojai,
bet ir švietėjai.

-------- .

WAKE SALA
ATLAIKE
DVI ATAKAS
Washingtonas, gruodžio 19
d. — Laivynas šiandie pra
nešė, jog Wake saloje ame
rikiečiai marinai tebekovo
ja prieš japonus ir jie sulai
kę naujas japonų atakas.
Tuo tarpu armija praneša,
kad Filipinuose japonai pra
vedę naujas sustiprintas avi
acijos atakas.
Laivyno komunikatas Nr.
12 pareiškia:
“Atlante — Nėra jokių
naujų įvykių.
“Rytiniam Pacifike — Nė
ra jokių naujų įvykių.
‘ ‘Centriniam Pacifike —
Wake saloje priešas prave
dė dar dvi aviacijos atakas.
Pirmoji ataka įvyko naktį
iš 17-tos į 18-tą ir buvo pa
lyginamai menka. Antroji
buvo daug smarkesnė ir įvy
ko 19-tos dienos priešpietyj.
Wake sala ir toliau atlaiko
šiuos smūgius.
“Tolimieji Rytai. — Nėra
jokių naujų įvykių.
Karo departamento komu
nikatas pareiškia; jog Fili
pinuose priešas sustiprino
“aviacijos ir žemyno veiks
mus per paskutiniąsias 24
valandas. Smarkiai bombar
duota Manila ir Hoilo mies
tas, Panay saloje, į pietus
nuo Luzon”.
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Prezidento Roosevelto paskirtas specialus mišras armijos laivyno boardaa susirinko sesijon Washingtone tirti, kokiu būdu japonai įvykdė staigias atakas Havajų salose ir dėlko nebudėta. Boardo
nąriai (iš kairės): brig. gen. J. McNarney, adm. W. H. Standley, teisėjas O. J. Roberts (jis boardo
pirmininkas), rear adm. J. M. Reeves, maj. gen. F. McCoy, ir W. B. Howe, rekorderis.

Rusai atsiėmė

138 kaimus

Ispanija pasiliks
Būsianti sudaryta Sąjun
gininkų karo taryba kare neutrali

ĮSTATYMAS
PASIUSTAS
PREZIDENTUI
YVashingtonas, gruodžio 19
d. — šiandie senatas priė
mė ir pasiuntė į Baltuosius
Rūmus įstatymą, pagal kurį
bus suregistruoti visi vyrai
tarp 18 ir 64 metų imtinai
ir vyrai tarp 20 ir 44 metų
imtinai bus šaukiami karo
tarnybon.
Senatas priėmė šį įstaty
mą po to kai senato ir atsto
vų rūmų konferencijoje pri
eita kompromiso. Anksčiau
senatas buvo priėmęs įstaty
mą pagal kurį kariuomenėn
būtų buvę šaukiami vyrai
nuo 19 metų, o atstovų rūi mal buvo priėmę įstatymą,
kuris nustatė šaukiamųjų
kariuomenėn vyrų amžių
nuo 21 metų.
Dabar belieka, kad šį įsta
tymą pasirašytų Preziden
tas Rooseveltas.

Maskva, gruodžio 19 d. — Tarybos centras būsiąs Washingtone
Madridas, gruodžio 19 d
Raudonosios armijos atakos
— Šiandie Ispanija paskel
Maskvos fronte, pasak ko
bė, jog Ramiojo vandenyne
munistų laikraščio PravLondonas, gruodžio 19 d. karo vadovybei 25 valsty kare tarp Japonijos ir Jung
dos, privertusios vokiečius — Anglų oficialieji žmonės bių, kovojančių prieš aši.
tinių Valstybių su Anglija,
pasitraukti ir rusai atsiėmė šiandie pareiškė, jog netru
Pasak šių sluogsnių W»- Ispanija pasilieka neutrali.
138 kaimus.
kus Washingtone, Londone shingtonas būsiąs sąjungi
Jau prieš šį oficialų pare. U. S. Martinikas
Sovietų kariuomenės lai ir Maskvoje bus paskelbta ninkų tarybos centras, o ka
*-* - *«'
u.«;«
škimą
buvo plačiai kalbama L*?a •'
kraštis Raudonoji žvaigždė galutinieji pumai "bendrai ro vadovybė būsianti pada
ragina kariuomenės vadus
linta į tris grupes — Euro kad Ispanija pasiliksiant. sudarė sutartį
panaudoti judriąją kariuo
pos zona, pavedama ru neutrali.
menę, kad ji galėtų apsupti
sams, vidurvakarių, paveda
Hongkonge
anglai
Washingtonas, gruodžio 19
besitraukiančius
vokiečius
ir
ma anglams ir Tolimųjų Ry
AMERIKAI REIKIA
d.
— Jungtinių Valstybių
tuo būdu sunaikinti.
tų,
pavedama amerikie- Žuvo 5,000 italų
PASAUKIMŲ
dar
tebesilaiko
adm. Frederick J. Horne
Vienoje vietoje, pasak ru
kiečiams. Karo vadais gali
Šv. Pranciškaus Ksavero pa
slaptuose pasitarimuose su
sų, per vieną dieną sunai
būti paskirti. — rusų marš
garbai New Yorko katedro
Prancūzijos
Martiniko aukš
kinta
33
vokiečių
sunkveži

Tunisas, gruodžio 19 d. —
Berlynas, gruodžio 19 d. Sapožnikovas, anglų — gen.
je įvyko metinės pamaldos Japonai du kartus
tuoju
komisionierium
adm.
miai ir atsiimta dvidešimt — Oficialus Berlyno radio Wavell ir amerikiečių — Šiandie paskelbta, jog apie
— iškilmingos pontifikaliketuri kaimai.
1,000 italų išgelbėta Tunise Georgės Robert susitarė,
šiąnakt pareiškė, jog japonų gen. Mac Arthur.
nės mišios. Pontifikavo New puolė Manilą
Iš 138 atsiimtųjų į vieną kariuomenė užėmė Viktori
pakraščiuose. Tai išsigelbė kad strateginė Martiniko lai
Yorko auxiliarus vyskupas
dieną kaimų 120 kaimų ru jos miestą, vieną svarbiau
jusieji italai iš laivų, ku vyno bazė bus uždara bet
S. J. Donahue. Pirmininka
MAC
ARTHUR
Manila, gruodžio 19 d- — sai atsiėmę Tūlos apylinkė
riuos atakavo anglai. Pasak kokiems ašies valstybių žy
Hongkonge. Pasak Ber GENEROLU
vo arkivyskupas
F. J. Japonijos orlaiviai šiandie je ir aštuonioliką į pietvaka sių
pranešimų, anglai nuskandi giams.
lyno radio, šie pranešimai
Spellman.
apmėtė bombomis Cavite lai rius nuo Kalinino.
Washingtonas, gruodžio 19 nę du kruzerius, destrojerį
gauti iš Tokijo.
Tuo būdu ir Prancūzijos
Per pamaldas arkivysku vyno bazę Filipinuose.
d.
— Prezidentas Roosevel ir tris transportinius laivus. vakarų Indijos ištraukta į
•
pas pareiškė, kad reikalinga
Padarytieji nuostoliai ne
Londonas, gruodžio 19 d. tas šiandie nominavo pakel Su laivais žuvę 5,000 ita bendrąjį Jungtinių Valsty
akcija plėsti Kristaus kara paskelbta, bet manoma, kad Libijoj paėmė
— Anglijos kolonijų minis ti Įeit. gen. Douglas Mac lų. Su vienu destrojeriu žu bių apsaugos tinklą Atlanto
lystę. Bažnyčia šiandie rei jie nėra dideli, nes atakuoją
vandenyne.
terija šiandie griežtai užgin Arthur, Jungtinių Valsty vo 1,200 jūrininkų
kalinga daugiau
kunigų, japonų orlaiviai skubiai bu 13 aerodromų
bių
Tolimųjų
rytų
kariuo

čijo ankstesnius Berlyno pra
brolių ir seserų. Anot Eks vo nuvytu
Šią sutartį Washingtonan
♦
•-<
nešimus, jog Hongkongo gu menės vadą, į pilnuosius ge
celencijos, šiandie daugeliui
atgabeno pats adm. Horne
Kairo, gruodžio 19 d. «— bernatorius Sir Mark York nerolus.
Oficialus komunikatas pa
tautų Amerika yra demokra
Naciai
skelbia
ir įteikė Prezidentui RooseAnglų
karo
vadovybė
Afri

tijos arsenalas. Tad kodėl reiškia, jog “pranešama apie koje paskelbė, jog besivyda pabėgęs nežinia kur.
veltui ir sekr. Hull.
Tuo tarpu Reuters (anglų
Amerika negalėtų būti reli- žuvusius civilius ir nuosavy mi palaužtas ašies kariuo
sulaikę
rusus
Jau per keletą mėnesių
žinių agentūra) paskelbė,
ginin gyveniman pašaukimų bių nuostolius”.
menės pajėgas britai užėmė jog pranešimai iš Tokijo Roma skelbia, jog
buvo
kalbama, kad Jungti
arsenalu?
(Oficialus japonų radio Demos aerodromą ir be pa
duoda suprasti, kad Hong nuskandinta anglų
Berlynas, gruodžio 19 d nės Valstybės galinčios Marpaskelbė, jog Manilos apylin liovos spaudžia priešą.
konge
vyksta
aršios
kovos
— Oficialus nacių radio skel tiniką okupuoti, nes to rei
kėse padegta aštuoni U. S.
Kiek anksčiau kiti sluogs ir anglai tebelaiką visas
DARBININKAMS
bia, jog karo vadovybės pra kalaujanti krašto apsauga,
laivų skaičius
didieji bombanešiai ir pa niai paskelbė, jog užimta
MOKYKLOS
svarbiąsias pozicijas.
nešimų rusų atakos keliose bet atrodo, jog po šios su
Brooklyno vyskupijos de šauta šeši kovos orlaiviai). dvylika kitų aerodromų įvai
Anglai
patys
prisipažįsta,
vietose atmuštos ir rusams tarties bet kokie nacių žy
riose Libijos dalyse ir paė jog britų pozicija Hongkon
šimty parapijų veikia vadi
Roma, gruodžio 19 d. — esą padaryta nuostolių.
giai į Martiniką bus nebeį
mė 170 vokiečių ir italų or ge yra rimta ir pavojinga. Oficialus Romos radio pas
namosios darbo mokyklos FILIPINŲ VĖLIAVA
manomi.
laivių.
Vokiečiai taip pat skelbia,
kelbė, jog karo vadovybės
katalikams darbininkams.
Tuo
pačiu
laiku
japonų
Manila, gruodžio 19 d. —
Anglų sluogsnai pareiškia, pranešmai skelbia, kad ang pranešimu, trečiadienį Vidur jog nežiūrint blogo oro na
Mokyklos turi pasisekimo.
Prezidentas
Quezon
įsakė
vi
jog
Demos paėmimas esąs lų pasipriešinimas Hongkon žemio jūrose torpedomis ap cių aviacija smarkiai bom
Šiose mokyklose susirinkę
KARALIUS ATŠAUKIA
sas
Filipinų
vėliavas
apvers
didelės svarbos ir esą gali
šaudyta penki anglai kruze- bardavo rusų pozicijas ir su
darbininkai atskleidžia sa
ge
silpnėjąs
ir
kolonijos
pa
Londonas, gruodžio 19 d.
vo patirtį darbe ir iškelia ti, kad raudona spalva būtų ma laukti, kad ašies pasi ėmimas yra tik valandų klau riai. Keturis jų torpedomis sisiekimą. Tačiau šiuo metu
veršuje.
Tuo
būdu
skelbia

priešinimas
skubiai
išnyktų.
naciai
atakų
vietovardžių
problemas, kurias specialis
apšaudė italų orlaiviai, o
— Ištremtasis Albanijos ka
simas.
jau
neskelbia.
tai ten pat nusveria katali ma, kad filipinai paskelbę Šiuo tarpu anglai yra apie
penktąjį
vokiečių
orlaiviai.
ralius Zog šiandie atšaukė
Japonų pranešimai skel
179 mylias Libijos gilumoje.
kiško mokslo svarstyklėmis. karą.
bia, jog dešims kinų kariuo
Albanijos marionetinės vy
Vokietijos karo vadovybė,
Darbininkai supažindinami
menės divizijų koncentruo paskelbė, jog netoli Aleksan
riausybės karo paskelbimą
kolegijoje
su vadovaujamais gyvenimo tinge Bostono
jamos netoli Cantono, bet drijos nacių submarinai nūs VICHY UŽGINČIJA
Jungtinėms Valstybėms. Jis
principais, kurie gali būti Manchesterio, N. H., vysku
kartu pažymi, jog jos esan kandinę vieną anglų kruzeVichy, gruodžio 19 d. — kreipės į albanus Ameriko
pas
J.
B.
Peterson
pareiškė,
pritaikomi kaip darbe, taip
čios nepasirengusios stip rį.
Autorizuotieji
prancūzų
namie. Be vyrų šias mokyk kad bedieviškas Amerikoj
riai
ofensyvai.
sluogsniai šiandie pareiškė je organizuoti pasaulinio ka
jaunimo
švietimas
gali
iškel

las lanko ir moterys darbi
nieko apie kokį Prancūzi ro batali jonus ir stoti kovon
ti tik bedievišką tautą. Nes
ninkės.
SKAIČIUS ASMENŲ
jos komisionieriaus Martini- kartu su sąjungininkais.
jei auklėjime ir švietime ig
New Yorkas, gruodžio 19 ŽUVO BORNEO
ke susitarimą su Jungtinė
•
noruojamas Dievas, Jis ig
d. — Pranešama, jog Vokie
Batavija, gruodžio 19 d. mis Valstybėmis.
BEDIEVIŠKAS
noruojamas ir demokratijoj.
tijos kariuomenės vadas Komunikatas šiandie paskel
Havana, gruodžio 19 d. —
ŠVIETIMAS
Tokia tendencija veda prie
feldmaršalas von Brauchit- bi, jog japonų atakoje PonTuo pačiu laiku prancū Kubos atstovų rūmai šian
Nacionalinės švietimo są materijalizmo
įsigalėjimo.
sch pašalintas iš pareigų ir tianak mieste, Olandijos Bor zai paneigia! atšaukę kalti
jungos Naujosios Anglijos Dirstelkite, kas darosi Eu
jo vietą užimsiąs Hitlerio neo, žuvo skaičius asmenų, nimą, kad anglai nuskandinę dien paskelbė 168 balsais
16 kolegijų ir universitetų ropoj materijalizmui įsivyra
karo patarėjas gen. Alfred kurių tarpe nemažai ir mo Prancūzijos prekybinį laivą . prieš 10 valstybėje nepap150 atstovų sekciniam mi- vus.
Jodl.
| rastą būtį.
St. Denis.
kyklinio amžiaus vaikų.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Abračinskas, adv. Juozas / kvietė veik visus viršuje paspardė už skaitymą “Gyvo
Jei būčiau turtuolis, savo
Cunys su žmona, D. A. Za- minėtus atstovus — daly Kristaus Gimimo
Rožančiaus Paslapčių.” Tai turtą išdalinčiau lietuvių
letskaa, prof. dr. Pranas Ga vius kalbėti. Visi nuoširdžiai švento proga
gi branginkim savo spaudi katalikų spaudai ir jaunimo
N ūkei ta
linia
ir
kiti;
“
Darbininką
”
sveikino
kun.
J.
Švagždį
ir
remkime
ją, ne vien užsira (Vyčių) auklėjimui, Marijo
Pirko Apsaugos
Šv. Baltramiejaus parapijos
Laukiant
linitsmlausios šydami laikraštį, bet ir pri nų kongregacijai ir sese.
ir LDS — A. F. Kneižys, A. linkėjo ilgiausių metų! Ypa
metinė vakarienė, dėl kai
Peldžius ir Stasys Grigana- tingai turiningas kalbas pa šventės krikščioniškam pa dėję paramą keletu centų.
rims.
Bonus
kurių priežasčių nukelta į
saulyje,
t.
y.
Gimimo
Vieš

vičius; iš Walpole dalyvavo sakė Brocktono miesto ma
Remdami spaudą darysi
Linksmų Kalėdų ir gau
Lietuvių Budavojimo ir vasario 1 d., Lietuvių Audi kun. Žoromskis; Kunigų Vie jorai Rowe ir Downey. Prof. paties Jėzaus, žmonijos Iš me auką nelaimingiems, ku
Paskolos bendrovė, kuri tu torijoj. Tą vakarą bus ir ant nybę, Federaciją, LDS ir dr. K. Pakštas labai iškal ganytojo, turiu garbės svei rie tolumo atskirti nuo Baž sių Dievo malonių su 1942
ri savo raštinę Lietuvių Au naujos bažnyčios užtraukto “Darbininką”, SLRKA ir bingai ir patriotingai api kinti redakciją ir adminis nyčios, kurie bejėgiai lovo metais.
ditorijoj, pirko Amerikos morgičiaus deginimas.
Lawrence lietuvių parapiją budino kun. J. švagždį, kai traciją, bendradarbius ir vi je negali jos pasiekti. Kata
M. A. Norkūnas
Apsaugos Bonų už $5,000. Lauks Naujų Metų
atstovavo kun. kleb. P. Ju- po kunigų, visuomenininką sus skaitytojus, nors su pri likiška spauda suteiks jiems
Taip pat pranešta, jog kas Šv. Baltramiejaus ir šv. Juo ras, muzikas Povilas Sakas ir vadą; priminė Lietuvos slėgtu ūpu dėl Lietuvos pa daug malonumo. Joj jie su
orėtų pirkti apsaugos bo- zapo draugijos savo name, su žmona; Norwoodą — kle- skaudžią nelaimę, ir pabrė dėties, kaip lygiai jau lie ras savo troškimų ir ilge
nų, ar štampų, bus galima rengiasi prie laukimo Nau bonas kun. S. Kneižys; Wor-' žė kaip daug dirba ir sičio jant kraują ir Amerikos pi sio gesinimą. Joj ras kūno
gauti minėtoj bendrovės raš jų Metų. Tikietai yra iš ank cesterį — Šv. Kazimiero pa jasi Lietuva kun. švagždys, liečių.
ramintoją sielos sakyklą.
tinėj, kuri yra atidaryta kas sto pardavinėjami ir ruošia rapiją — kleb. kun. A. Pet kuris yra visų centralinių
Linkiu linksmų švenčių su
antradienio vakarą.
o«š
ma programa, užkandžiai. raitis ; Cambridge — kun. A. organizacijų vadovybėje.
viltim skubios atmainos t.
Viskas daroma taip, kad pa Baltrušiūnas; Sharon — ku Kun. dr. K. Urbonavičius, y. susilaukti ramybės nuo
Piemenėlių Mišios
DR. VAITO, OPI.
nigas J. Plevokas; Pasionia- pakviestas kalbėti, perskai To, Kuris gimė žmonių ra
Šv. Baltramiejaus bažnyčioj darius vakarą linksmiu.
VJETVTVIR
tus-vienuolius — tėvas Al tė apie kun. švagždį straips mybei noi-s apleistoj kūte
šįmet bus laikomos vidur “Busy” sezonas
AX1V GYDYTOJAS
sritGiaustas
nakty, tai yra 12 valandą. A. J. Sutkaus raštinė, ku fonsas Maria. Iš vietinių nį, kuris tilpo “Darbininke”. lėj, bet išaukštintas tų ša
Kitos šv. Mišios Kalėdų die rioj atliekami Real Estate profesionalų dalyvavo dr.
Po to, sveikino kleb. kun. lių ir laikų Išminčių.
ADVOKATAI
Budreckis
su
žmona,
dr.
Kva
ną bus paprastu laiku: 7, 8, ir Insurance reikalai, šven
J. Švagždį draugijų ir orga
Brangūs viengenčiai! Lai
9, 10:30 ir 12 valandą dieną. čių proga, visuomet pilna raciejns su žmona, dr. Gor- nizacijų atstovai ir įteikė atgimsta jumyse jūsų tėve
Whitney E. Tarutis
man (Gumauskas) ir kiti.
dovanėles.
interesantų.
Raštinėj
taip
lių narsumas, kokį parodė
Kalėdų diedukas
ADVOKATAS
Savlrl 30 metų praktikavimo ekiu
Julė Jakavonytė, Brock
Visų
dalyvių
ir
parapijie

pat
randasi
ir
pašto
sky

kovoj už savo, lietuvių, spau
CENTRIN18 OFISAS:
su visu savo štabu ir dova
talpyme Ir gydyme
tono
miesto nejudinamo tur čių vardu dovanėles — laz dą. Daugelio jūsų giminai GERAI FRITATKran AKINTAI
3188 SO. HALSTED ST.
rius.
žmonės
siuntinėja
do

nomis dėl vaikučių atvažiuo
u&tatays "kreivu akle. trun?paregyBt«
(Lletavlų Auditorijoje)
tollreryete;
VALANDOS: Nuo 1-moe tkl S-tos
ja pirmadienio vakarą, gruo vanas draugams ir gimi to įkainuotoja, sutvarkė dą, papuoštą tautinėmis spal čių yra supilti kapai toli irpalengvinu
aklų įtempimą. praMlln*
vai. vak.
akaudSilmą, avalglmą Ir aklu
Tel. CALumet 6877
džio 22 d., į Lietuvių Audi nėms taip, kad abu Sutkai programą. Įžanginę kalbą vomis, ir pensiją įteikė Julė mam Sibire. Tūkstančiai žu galvon
pasakė kun. F. Norbutas. Jakavonytė, o Lietuvių Ka vo pačioj gimtinėj. Pats sa karkti.
134 NO. LA SALLE ST.,
MODERNISKIAUS1, TOBULIAUSI
toriją. Pastangomis vietinių išsijuosę dirba.
Room 2014
TėL State 7572
EGZAMINAVIMO BODAI
Jis
pareiškė,
kad
brocktotalikų
Alumnų,
kurios
kun.
vo akimis mačiau ir buvau Speciali etyda atkreipiama | vaikų
katalikiškų draugijų, diedu Irena Grikšaitė, 845 Lenox
niečiai atliko trejybę,
o
įkle.
kas apdovanos visus vaiku Avė., šiuo laiku randasi Vic- trejybė yra pilnybė. Štai to J. Švagždys yra dvasios va liudininku, kaip žandaras Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia Tel. FROspect 3526
du, įteikė dovanėlę adv. Juo bažnyčios duryse moterį už
VALANDOS:
čius, lietuvius, iki 16 metų tory Memorial ligoninėj. Pa ji trejybė: parapijos vaiku zas Cunys, pirmininkas.
10-tos Iki 8-toe valandos kasdien.
V. W. RUTKAUSKAS
kaklo smaugė ir kojomis
Sekmadieniais pagal sutarti.
daryta
operacija.
amžiaus. Bus pritaikinta
čiai, seserų mokytojų vado Tarpuose kalbų parapijos
ADVOKATAS
programa ir judamieji pa “Enrikas” sveikina
vaujami, išpildė gražią prog choras ir solistė Margareta LIETUVIS DAKTARAS 4712 So. Ashland Avė.
6158 So. Tahnan Avė.
Chicago, UI.
TeL YAKD8 1873
veikslai. Tarp pirmiau pa visus skaitytojus, draugijas, ramą klebono kun. J. švagž- Mazgahenė,
OPTOMETRISTAS
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profesionalus,
valdybas,
Pritaikina akinius
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atsako minga! ui
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LIETUVIAI DAKTARAI
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prieinamą kainą.
mė šv. Komuniją kun. švagž Taip pat ir visi dalyviai suTelefonas: YABds 8146
A. J. Sutkus, kuris atsto Lai Kūdikėlis Jėzus pripil
džio intencija, o tos dienos dainavo keletą dainų. Va
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
JOS F. SUDRIK
vauja šv. Baltramiejaus di- do visų širdis džiaugsmu ir vakarienė buvo apvainika
Dr.V.A.ŠIMKUS
DANTISTAS
karieniaujant grojo instruKRAUTUVĖJE
1446 So. 49th Court, Cicero
teikia laimės.
Enrikas vimas garbingos kunigavi mentalis merginų trio.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gijąAntradieniais, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
mo sukakties.
Sveikinimams pasibaigus, 3241 So. Halsted St.
ir Penktadieniais
3343 So. Halsted Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M
Kun. F. Norbutas toast- kleb. kun. J. Švagždys nuo
PAGERBĖ DARBININKU VADA Telefonas:
Valandos:
11-12; vakarais 7-9. Pir
3147 S. Halsted St, Chicago
masteriu pakvietė kun. dr. širdžiai visiems dėkojo už
madieniais
tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Calumet 4531
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-ft.
ir Šeštadieniais
KUNIGĄ JONĄ ŠVAGŽDI
J. Vašką, Marianapolio Ko sveikinimus, linkėjimus, do
Šventadieniais 11-12
Valandos: 3 — 8
legijos rektorių, kuris labai vanėles, dalyvavimą, ypatin
DffiL RAMO PATAISYMO
Telefonas; tkOeao
MonteHo, Mass. — Šv. Ro Kazys Pakštas su žmona; sumaniai pravedė visą prog
Tel. CANal 5969
PAŠAUKITE:
gai už dvasines dovanėles.
ko lietuvių parapijonai su New Yorko valstybės lietu ramą. Pasveikinęs sukaktu
Dh. r. G, WWSMNAS Dr. Walter J. Phillips
YARDS 3088
Rap.
ruošė šaunią vakarienę sa vius atstovavo Juozas B. vininką, kunigą švagždį, paPHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Rd.
vo klebonui, LDS centro pir Laučka, “Amerikos” redak
Ofisas ir Rezidencija
Ofiso t«L OANal 2345
mininkui ir garbės nariui, torius ; Providence lietuvių
DR. SELMA SODEIKA,
2155 We«t Cermak Road
Būkite malonūs
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—8
Federacijos dvasios vadui koloniją — kun. Jonas Vai
Baudoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
O. B.
SAVO
AKIMSI
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7004 So. Fntrfleld Avė.
Nuo T ttd 8:80 v. vakarais
kun Jonui švagždžiui pa tekūnas! Marianapolio Ko
Nepamirškit Savųjų
lla vieša pora aklų visam gy
ANTRAS OFISAS
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2017
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Vaškas,
kolegijos
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šunim
Boram
DANTISTAS
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parapijonai, bet ir Brock torius, profesoriai — kun.
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So.
Ashland Avenue
Tikietai
dovanų
Dc.
John
J.
Smetana
dr.
Starkus,
kun.
Jančius,
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VALANDOS:
tono miesto majoras Rowe
Nuo 10 Iki 5 vai. kas dieną.
Dr, J. J. Stnetama, Jr
*uL: ano 9 vaL ryto iki 8 ral. vak
DR. RAČKUS
ir išrinktas majoras Dow- Vaičiulaitis; So. Bostoną —
Antradienio ir ketvirtadienio
Seredoi pagal sutartį.
OPTOMETR18TAI
kun.
P.
Virmauskis,
kun.
dr.
vakarais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ney ir kiti valdžios atstovai.
1801 So. Ashland Avenue
Telefofnaa. HEMloek
_
187
No.
Mario®
Street
1858 Wm€ 154h Street
Kampas 18-toa
Lietuvą atstovavo prof. dr. K. Urbonavičius, kun. A.
telefonas CANAL OMS — CiU(]Me
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIMA i
Oak Park, Illinois
OFISO VALANDOS
Kasdien sao 2:08 iki 8:00 vai
Csadlen 3:00 a. m. iki S.S0 p. m
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
(Prie kampo Lake St.)
Trefi. Ir 8eSt: »:»0 a. m. Iki
Tročlad. Ir Bekmad. tik susitartus
Telephone: — EUCLID 906.
6757 So. Westen Avė.
MI » m.

WAUKEGANO LIETUVIU ŽINIOS

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
įstaiga Chicagoje

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki *1 Vak. T Iki •
Nedaliomis tiarai sutarti

Nepamirškite šių Kalėdų pro
ga ir savo draugų ir artimų
jų. Kalėdų džiaugsmą dar
labiau padidinsit prisiųsdami
dovanų.

Geriausia Kalėdų dovana
jūsų pažįstamiems, draugams
ir artimiesiems šjmet, tikrai
bus tikietai į ŠSltimiero 5-tąjį
metinį Šunim Burum, kuris
įvyks ateinančių metų balan
džio 12 d., Atvelykio selcmad.
Didelis P*Hirtnkima»
Naminių, Importuotu
Ir IJrtuvRką Gėrimą.
Parduodame
Tiktai Tavemams.
Vai.: 10 Iki 5 Kasdien
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

Šte tikietai tekainuoja su
taksais $1.10. Jūs galite gau
ti po vieną ar daugiau, pui
kiuose kalėdiniuose vokuose
(Christmas envelopes), pa
puošti gražiais kaspinais ir
vainikais.

įgink
Nudžiuginkit
savo draugus per šias Kalėdas, Saltimiero metinio Šurum Burum
tlkietais.

KRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOft CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tikietų visados galit gauti
Saltimiero ofise, adresu 6912
So. Western Avė.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
.a OANal 61B
Be. raistan Ava
<es. Tai GBOvshiU 0617
ifttss tat

OR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB
VaL: 2—4 ir 7—8 vak.
KetVirtafl. Ir Nedaliomis rasitaraa

2423 W.

Marquehe Road

(IR. STRIKO
FHT8ICIAH AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Sno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedaliomis pagal sutartį.
Offica tel 1 ARdg 4787
Kanu? taL PROspact 1860
TeL YARda 8811.
KHHvrood 8107

DR. A. J. BERTASH
'»*iao vaL nuo 1—8; auo 8:30—8:8*

756 W«t S5th Street

DR.S.UEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—6 popiet ir 7—8 v. ,
•REZIDENCIJA:

6631 S. Calffornia Avė.
Telefonas REPuhUc 7888
Ofiso tel.: VDlglnla 0038
Rezidencijos tel.: REVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGA8

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0257
tel

PPOdTlort flrtr-

DR. P. Z. ZAlATOfflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHZRURGAS

4729 Sa Ashland Avė.

(2-troa lubos)
TaL lCDway 2820
Chicago, m
OFISO
VALANDOS:
1918 So. Halsted St
Ofisas viri Boehm’s Drug stora Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. vak
OFI80 VALANDOS: 2-4 ir 7-8
Bekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjto.
ir pagal sutartį.
Bes. telefonas SEEley 0434.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MADRIDE KAHN

TšL Cicero 1484

DR. S. R. PALDTSB

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat Ir 49th CL

TsL YARda 0994
Bea. TeL KENwood 4800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 8 vak
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Oloero 1484

RR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

2500 West 63rd Street

1821 Sa Halsted Street

OFISO VALANDOS i
Nuo 1—4 ir sao 7—8 vakare

▼ALANDOSi H v. vyto iki 3 vapi
I iU B vaL

Ofiso telefonas PROspect 6787
Namą teisioms VIRginla 2481

Taipcri

pagal

sutarti ____

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALRERT J. VALI6US
FHYS1C1AN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai.

2408 Weat fiSrd Street
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Šeštadieni:, irto’- 2?, . . J"—.

LffTUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
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LEWIS IR GREEN SUEINA KRŪVON

(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York)
I. ANGLIŠKOII
AMERIKOS SPAUDA

Dėmėtosios šiltinės
epidemija Lietuvoje.
'

“The New York Times”
gruodžio 15 dieną įdėjo pra
nešimą iš Stockholmo, ku
riame nurodoma, kad prieš
tris dienas Hitlerio sušauk
toje gauleiterių konferenci
joje paaiškėjusi labai nu
kritusi vokiečių tautos mo
ralė, kas kelią didelį susi
rūpinimą ateitimi.
v

n

-X.

negali įvykti stebuklo, kad
vilkas lankoje avis matyda
mas jų nekliudytų, nes už
pulti ir silpnesnį apiplėšti
yra jo prigimtis.

Arkivyskupas
tvirtina,
kad Sovietų okupacija su
Hitlerio sutikimu padaryta.

er’s rašo: kaip bolševikai iš
naikinę vidurinę gyventojų
klasę tose valstybėse ir
kaip didelę agoniją tos tau
tos kenčia. GPU esą išžu
džius! ar ištrėmusi profesi
onalus, prekybininkus ir vi
sus, kuriuos įtarė simpati
zuojant naciams. Po to
karo audra siautusi Pabal
tės valstybėse.
Atėję vo
kiečiai ir Gestapas išžudęs
komunistus, darbo žmonių
vadus ir anti-nacius. Dabar
j esą kai Stalinas iš Baltijos
valstybių išstumtas ir bol
ševikai užimti naciais, ceremonialiai esą paskelbiama,
kad Sovietų politika esanti
už visų valstybių pilnos tau
tinės nepriklausomybės at
statymą.

“The Washington Daily
News” gruodžio 3 dieną til
po tos pat dienos Baltimorės ir Vašingtono arkivys
kupo, Michael J. Curlei, pa
reiškimas, kuriame jis tarp
Prie moralės puolimo pri kita sako:
(“Draugas" Acme telepnou..
sideda ir įvairios ligos, pa“Stalinas sunaikino Suo
Pirmąjį kartą per daugelį metų nutraukti krūvoje esantieji darbininkų
sireiškusios tarp kareivių miją, Latviją, Estiją, Lie
vadai — John L. Lewis, angliakasių unijos prezidentas, ir William Green,
rytų fronte. Ypatingai di tuvą, ir kitas tautas visišku
A. F. of L. prezidentas, kartu su kitų darbininkų organizacijų atstovais,
delį susirūpinimą sukeliąs Hitlerio pritarimu ir sutiki
dalyvavusiais konferencijoje Washingtone.
smarkus dėmėtosios šiltinės mu.”
išsiplėtimas tarp kareivių it
III. KNYGŲ APŽVALGA
tų punktų kalba apie visų lino Baltijos valstybių trak
civilinių Baltijos valstybė n. PIETŲ AFRIKOS
H. R. Knickerbocker’is tautų apsisprendimo teisę. tavimu. Pirmiausia jis Bri
se, Balatrusijoj ir kituose vo SPAUDA
neseniai pasirodžiusioj kny Knickerbocker’s rašo: “aš tų ir Prancūzijos paprašė
kiečių kontroliuojamose Ru
Rusija ir Pabaltės
goj: “Is Tomorrow Hitle- beveliju palaukti, kad pa pateikti jam tas valstybes
sijos plotuose.
Valstybės.
r’s?” tarp kita rašo, kad matyti kaip Raudonoji Ar ant lėkštės, kaip keptą viš
i
mija savu noru evakuotų tą/' Atsisakius tai padaryti
Kalėdos Lietuvoje.
Tokiu užvardinimu tilpo 1934-35 metų žiemą jis bū bent kokią teritoriją, kurią jis laukė karo pradžios ir
“New York Post” gruo ilgas straipsnis “The Fo- damas ilgesnį laiką Sovie
jėga okupavo tris mažąsias
džio 5 dienos laidoje įdėjo rum” laikraštyje leidžia tuose ir Pabaltės Valstybė ji turėtų šio karo gale.”
Toliau rašo: “Sovietų vy valstybes, kurios buvo iš
aprašymą, kaip įvairios mam Johannesburge, Pietų se susipažinęs su gyvenimą
tautos
švenčia Kalėdas. Afrikoje. Nežiūrint to, kad standardu tose valstybėse riausybės nusistatymas, kas žavėtiniausių mažųjų šalių
Aprašyme yra ir ilgokas straipsnis tik dabar pasiekė ir padaręs palyginimą. Štai liečia mažųjų tautų teises, Europoje.”
yra puikiai iliustruotas Sta
Dar toliau Knickerbockskyrelis apie tai, kaip Ka šio biuletinio redakciją ir jo stebėjimo rezultatas:
lėdos švenčiamos Lietu vo- spausdintas 1940 m. rugsė
“. . . Tai buvo po 17 me
•
•
je.
%
jo mėn. 28 d., jis vertas pa tų komunizmo Sovietuose f
stebėjimo, kaip retas ir to ir naudojamos palyginimui
Vilkas užsigeidė
Sv PRancišKflus
limos vietos atgarsis Lie kapitalistinės valstybės bu
avis ganyti . . .
tuvos reikalais.
vo iš vargingiausių pašau- 1
Hitleris gruodžio 11 die
lyje. Jos visos kentėjo ir '
nos kalboje tarp kita ko už Straipsnis rašytas Jonaiš nieko pradėjo naują tau
siminė ir apie Baltijos vai tahn Batnitzky. Jame įti tinį gyvenimą, be kapitalo I
stybes.
Jis sako: “Angli kinančiai įrodoma, kad Pa
ir be kredito. Tačiau eili
ja davė tam tikras garan baltės valstybių užėmimas
nis darbininkas Suomijoje,
tijas Baltijos valstybėms ir iš sovietų pusės buvęs prie
Jis buvęs Estijoje, Latvijoje, Lietuvo
Rumunijai, o Churchill’is vartos aktas.
je ir Lenkijoje gyveno ma
tuo pat metu pareiškęs, padarytas su Hitlerio suti
žiausiai dvigubai geriau ne
kad Vokietija norinti atim kimu, kaip atsimokėjimas
gu labiausiai pasiturintis
ti Baltijos valstybėms ir už suteiktus įvairius patar
darbininkas Sovietų Sąjun
Rumunijai laisvę.
Vokie navimus.
Straipsnio autorius sako goje.”
tija, žinoma, pajėgė įrodyti,
Tos pačios knygos kita
kiek neteisingi tie pareiški si Lietuvą gerai pažįstas,
mai buvo ir nuneigė juos, joje arti 30 metų gyvenęs, me skyriuje Knickerbockeypatingai atsižvelgiant į gerai pažįstąs jos sąlygas ris mini apie Sovietų amba
tai, kad vienu kartu du Ir gyventojų galvoseną ir sadoriaus Londone p. Maisfrontai galėjo būti ginami paneigia, kad sovietai lai kio pareiškimą, kuriuo So
svais rinkimais gautų gy vietų Vyriausybė priside
tik su didelėm aukom.
ventojų pritarimą Lietuvai danti prie Atlanto Chartos
Nežiūrint į tai, Baltijos užgrobti.
aštuonių punktų. Vienas iš
valstybės ir Rumunija linkt
į Britaniją, linko į priėmi
mą šitų garantijų.
Todėl
ATSILANKYKITE Į
tai buvo ne tik Vokietijos
teisė, bet ir pareiga nusta
W. Z. LIQUOR STORE
tyti savo sienas ir interesus.
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)
Šitie kraštai turėjo visais
Kur Pranciškus, Ten Taika,
* atžvilgiais pripažinti, kad
2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
tik Vokietija buvo vienin
trokšti taikos,
SPECIALIS STOKAS
telis stiprus garantuotojas
užsisakyk pats ir paragink savo
Spring Grove, 6 m. Kentucky brand
nuo pavojaus iš rytų. Kai
draugus ir kaimynus užsisakyti
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand
jos nutraukė savo ryšį su
Tikro Lietuviško Krupniko
Reichu ir rėmėsi ant Angli
"Šv. Pranciškaus Varpelį'',
jos, kurios didelis savanau
Taipgi skanių vynų — gėrymų
ir
mėnesinį religinį šv. Pranciškaus dvasioje
diškumas yra žinomas, ir
visokios rūšies alaus.
laikraštį.
kuri niekuomet niekam pa
61 yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side
galbos nėra davusi, o tik
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti į mano
LEIDŽIA LIETUVOS PRANCIŠKONAI
iš kitų ėmusi, jos pražuvo.”
krautuvę ir i taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.
KAINA METAMS $1.
WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.
Deja, Batlijos valstybės
žino, kad grobikas prieš ku
"Šv. Pranciškaus Varpelis"
rį reikėjo duoti garatnijas,
kaip tik ir buvo ne kas ki
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais,
Jau
Laikas
Nešiot
Vilnonius
Šveterius
tas, o Vokietija. šiandien
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šiltį Visokiam Ore
Hitleris turi Baltijos valsty
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.
bes savo rankose, todėl jis
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
"Šv. Pranciškaus Varpelio"
lengvai galėtų grąžinti joms
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir
laisvę leisdamas atsistatyti.
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
pirmas numeris jau pasirodė.
ir
Kepurių.
Vilnonių
Apatinių
Vyrams
Marškinių.
Deja, jis Baltijos valstybes
Adresas:
pavergė į kokią tai Vokieti
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
jos provinciją, kuri vadina
504 WEST 33rd STREET----------- Arti Normai Avė.
ma Ostlandu. Bet iš Hit
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
lerio niekas laisvės nesiti
PITTSBURGH, PA.
1532 MAGNOLIA ST.
Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais
kėjo ir nesitiki, kaip lygiai

vflRPeus

Šv. Pranciškaus Varpelis

Tai esą turį karčiai
skambėti gyviems išlikusiems tų valstybių gyvento
jams.

JUOZAS PUPLESIS
2423 W. Marųuette Rd.

“Draugo” ir “Laivo” bendradar
bis ir uolus viso katalikiško vei
kimo rėmėjas. Juozui labai ma
lonu matyti skaitančius ir re
miančius “Draugą” ir “Laivą”
Jis sako: “turime įvairių drau
gijų, bet katalikišką dienraštį
tik vieną.” Švenčių proga svei
kinu “Draugo” leidėjus Tėvus
ir broliukus Marijonus ir visą
“Draugo” ir “Laivo” štabą.

Ne laimingumo, tik ken Pirmiausiai dirbk tai, kas
tėjimo akivaizdoje supran reikalinga, sutvarkysi eko
tame tikrąją šio gyvenimo nomiškai gyvenimą.
vertę.
Aštrūs liežuviai skaudžiau
SKAITYKITE '‘DRAUGĄ* duria negu kardai.

NAUDINGIAUSIAS

DOVANAS KALĖDOMS
IŠ

PROGRESS KRAUTUVĖS
GALITE PIRKTI UŽ

Sumažintas Kainas
Progress Krautuvė atdara Sekmadienį
ir kas vakarą iki Kalėdų
' s \W '■

Labai Gražūs Coffee Sta
liukai, nuo ■'•<•-•< $8.95
Šimtai kitokių Staliukų,

Dideli Minkšti Krėslai,
vertės $35.00, po $22.50
nuo $1.00 iki $25.00
Šimtai kitokių Gražiausių
Krėslų parsiduoda nuo

$4.50 iki $60.00
<*

Duokite jai Plovyk’ą Kalė
Gražus Veidrodis — labai doms. Ji bus linksma per
įvertinta dovana. — Dide daug metų. Parsiduoda už
lis pasirinkimas, nuo
specialiai sumažintom kai
nom, nuo $45.00 ir auk.
$1.00
$15.00

Šimtai Kitų Naudingų Ir Tinkamiausių Pirkimų
Kalėdoms rasite mūsų Krautuvėje už specialiai
sumažintas kainas.

3222-24-26 South Halsted Street
Netoli 32-ros Gatvės, Bridgeporte

Dėl tamstų patogumo Krautuvė atvira, kas vakarą
ir Sekmadienį nuo 10 vai. ryto iki 4-tos vai. po pietų.

X
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Karas turi būt laimėtas

Amerika buvo priversta įstoti į karą. Amerikos žmo
nės užsimojo dirbti, aukotis, kariauti iki laimėjimui.
Jokioms abejonėms dabar jau nebėra vietos nė Lai
ko. Nebelaikąs ir ginčytis vienu ar kitu karo klausi
mu. Priedas jau užpuolė. Amerikos žmonių kraujo jau
pralieta Viso krašto saugumui ir Amerikos demokra
tinei santvarkai grąsinama. Amerikos žmonės savo iš
vadą jau paddarė. Jie tai padarė neabejodami, nebi
(“Draugas” 1916 m. gruo
DRAUGAS
jodami ir nesiginčydami. Visi žino, kad vieni ginklu džio 20 d.)
lankose, kiti padidintu uolumu dirbtuvėse, treti kito
tteina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Lenkija šelpiama, o kaip
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
kiais būdais einame į karą, kurį laimėsime, nes turime
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
su Lietuva?• ••• Rockefellerio
laimėti. Jį laimėsime ne tam, kad savo teritoriją padi
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
fondas gavo leidimą kas
— $7.00; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
dinti, kad svetimo turto prisiplėšti, kad kitus pavergti,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
mėnuo į Varšuvą ir Lodzių
kad savo jėgą. išauginti ir būti kitų pabaisa, bet laimė
nuvežti 80 tonų kondensuo
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei nesime išimtinai tik tam, kad viso pasaulio tautoms ir
to pieno badaujantiems vai
praioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
visiems žmonėms atnešti, laisvę ir teisingą, pastovią
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
kams... Tik apie Lietuvą vi
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
taiką užtikrinti.
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, sasomaja ma
si užmiršo, nors ten vargas
Amerikos žmonės pasakė, nesvarbu, kaip kai kurie
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
toli gražu nemažesnis negu
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
galvojo prieš gruodžio 7 dieną; nesvarbu, kad prieš
Lenkijoj.
dedamos.
tai pasiginčydavome užsienių politikos ir karo eigos
•
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
atžvilgiais, dabar laikome tai užmirštu, praeities da
Kaizeris prašo taikos...
Under the Act of Maroh 3, 1879.
lyku.
Vokietijos imperatorius krei
Niekuomet pasaulio istorijoj karo tikslas nebuvo la
pėsi į Šventąjį Tėvą ir Ame
sėtuvių katalikų dlenraMlo "Draugo” rėmėjams Ir skaitytojams
biau aiškus, kaip dabar. Niekuomet Amerikos istori
siunčiu sveikinimus Ir geriausius UnkSjlmual
rikos
prezidentą Wilsoną
J Asų (UenraStis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
joj dar nėra buvę tokio visos visuomenės vieningumo
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tl»
prašydamas kuo greičiausia
««, kiną tr aa<
jas nuo amtlnojo liganymo priedų.
ir
taip
gilaus
įsitikinimo,
kad
kariaujama
už
teisybę
Deųpaatogal
jUoą katallkllko dlenraMlo skaitytojų skalįvykdyti taiką Europoje.
ir
teisėtumą.
Niekuomet
dar
nėra
buvę
taip
didelio
A AMLBTO GIOVANNI OIOOGM&Jn.
•
Kodines Arkivyskupas,
ryžtingumo karą laimėti ir jį laimuti visos žmonijos
Arklienos svaras 39 cen
gerovei.
tai.... Vokietijoj mėsa nepa
Kiekvienas amerikietis žino, kad mes esame kare prastai pabrango. Net ark
Plymoutho klebonas
ir kiekvienas stipriai pabrėždamas drąsiai sako, kad liena kainuoja 39 centai sva
Plymouth, Pa., miestas Amerikos lietuviams yra nuo karą turime laimėti. Ir, laimėsime!
rui.
seno gerai žinomas. Jis yra tuo “slaunus,” kad čia ar
•
tik ne pirmiausia lietuvių kolonija įsisteigė. Pirmiau
Suomiai mušasi su rusais.
LRKSA vajus Chicagoj
sia čia pradėta organizuotis.
Iš
Švedijos pranešama, kad
Per mėnesį laiko Chicagoj darbavosi Lietuvių R. K.
Lietuviai Plymouthe pradėjo apsigyventi 1869 me
Suomijos mieste Kemi tarp
tais. 1884 m. lietuviai susitarė su lenkais parapiją or Susivienymo Amerikoj generalinis organizatorius P. rusų ir vietinių gyventojų
ganizuoti ir bažnyčią statyti. Kaip buvo sutarta, taip Katilius. Reikia pasakyti, kad esamomis čia sąlygobuvo ir padaryta. Tik, deja, lietuviai, įdėję daugiausia rnis
darbo pasekmės yra gražios ir džiuginančios, buvo kilę mūšiai. Į pagalbą
triūso ir aukų, negirdėjo Dievo žodžio lietuvių kalba. Jisai beveik savo vieno pastangomis prirašė apie 60 buvo pašaukti kazokai,..
Lenkas klebonas tik lenkiškai tekalbėjo. Vėliau atkel- naujų narių ir suorganizavo naują kuopą Šv. Juozapo
Old Lithuania now war
tas pirmas lietuvis klebonas kun. A. Varnagiris, bet parapijoj, So. Chicagoj.
ir šis neišdrįso lietuviškus pamokslus sakyti. Dėl to,
Sis įvykis turėtų paskatinti LRKSA Vykdomąjį Ko- prize.... “The Detroit Free
ten prasidėjo lietuvių ir lenkų kova, kuri tęsėsi gana mite tą nuolat palaikyti keliaujantį organizatorių ir, Press” įdėjo prielankų strai
ilgai. Pagaliau čia 1889 m. atvyko didysis lietuvis jei galima, jų turėti ne vieną, bet kelis. Tokiu būdu psnį apie Lietuvą ir apie ža
kun. A. Burba, kurs įsteigė grynai lietuvišką parapiją galima mūsų Susivienymą sustiprinti narių skaičiumi damą jai nepriklausomybę.
Straipsnis pavadintas —
ir atskirą bažnyčią lietuviams pastatė.
ir kuopas padaryti veiklesnėmis.
Apsigyvenus čia kun. A. Burbai, Plymouth pasidaIš P. Katiliaus darbo pasekmių reiktų padaryti to “Old Lithuania now war
re Amerikos lietuvių veikimo centras. Jisai pradeda kią išvadą: reikalauti, kad LRKSA centras duotų vien prize.”
organizuoti ne tik vietos, bet visos Amerikos lietuvius, tik Chicagai ir -jos apylinkėms nuolatinį organizato
Popiežius kvies taikintis...
Jisai rūpinasi laikraščių ir knygų leidimu ir platini rių, kurs užsiimtų išimtinai naujų narių prirašinėjimu.
Kitą geresnį būdą organizacijoms auginti šiais lai Popiežius Benediktas XV
mu. Daug prisideda prie suorganizavimo Lietuvių R.
Kalėdų metu išleis į kariau
K. Susivienymo Amerikoj. Už lietuvybę kovoja stip kais vargu besurasime.
jančias valstybes atsišauki
riai, nuolat, energingai. Įtempti darbai pakirto kun.
mą, kviesdamas jas užbaig
A. Burbos sveikatą ir jisai miršta (1898 m, kovo 27 d.)
ti karą.
Naciai siūlę taikę
palyginti dar jaunas būdamas.
Praėjusią savaitę buvo paskleista žinių, kad Hitleris
Po kun. A. Burbos Plymouthe klebonavo šie kuni
Visi unijistai.... Seattle,
gai: J. Žilinskas, V. Matulaitis, V. Vizgirda, A. Civins- siūlęs Sovietų Rusijai taikos derybas. Hitlerio žodis
buvęs privatiniu keliu pasiųstas Kuyhishevan. Buvę Wash., visų miesto dirbtu
kas, A. šaulinskas, P. Gugis, S. Struckus.
vių darbininkai yra unijis
Dabartinis klebonas kun. Antanas J. Sinkevičius šv. siūlyta Molotovui susitikti su Goeringu, kur nors ne
tai.
Kazimiero parapijoj — Plymouthe klebonauja jau nuo toli Leningrado. Naciai pabauginę sovietus japonais,
1924 m., kovo mėn. 1-mos dienos. 1939 metais kun. A. kurie turėję užpulti Sibirą. Apie tai sužinoję santar
Sinkevičiui teko garbė minėti istoriškosios Plymoutho vininkai buvo gerokai susirūpinę. Bet rusams karo
fronte pradėjo sektis ir nacių taikos siūlymas buvo
Šv. Kazimiero parapijos auksinį jubiliejų.
Keletą bruožų iš Šv. Kazimiero parapijos, Plymouthe, atmestas. Manoma, kad Rusija ir toliau pasiliks Anistorijos davėme dėl to, kad dabartinis tos parapijos glijos-Amerikos santarvininke, nors kol kas vis dar
klebonas kun. A. Sinkevičius rytoj, būtent gruodžio 21 neskelbia karo Japonijai
Ir abejoti netenka, kad tol, kol rusams karo fronte
d. atitinkamomis iškilmėmis mini sidabrinį kunigystės
seksis, atskiros rusų-vokiečių taikos pavojų nebus.
jubiliejų
Malonu yra žodį kitą parašyti apie jubiliatą, kurs
yra pavyzdingas kunigas, gabus parapijos reikalų tvar Nepasitiki
kytojas ir tikrai stiprus lietuvis. Jisai yra geras di
Bostono socialistų “K-vis” nelabai pasitiki Amerikos
džiojo lietuvio kun. A. Burbos įpėdininkas, nes labai komunistų partijai, pažadėjusiai “paskutinį lašą krau
rūpestingai darbuojasi lietuvių gerovei, rūpinasi savo jo savo šalies didžiausiame krizyje jos gyvenime.” Esą
tautiečių organizuotumu, lietuvių kultūriniais reika tie “veidmainiai komunaciai” nepasako už kokią šalį
lais ir neužmiršta ir darbais ir aukomis paremti ir lies savo kraują. Laikraštis mano, kad — “veltui tie
savo tėvų kraštą — Lietuvą.
demagogai žada kraują ‘savo šaliai’. Šituo savo blofu
Uoliai besirūpindamas savo tautiečių dvasiniais rei jie neapgaus nei Amerikos valdžios, nei visuomenės,
kalais, kun. A. Sinkevičius daug visokiausių pagerini nes kaip velnias nesižegnotų, vistiek jo ragai ir uodega
mų įvedė į Šv. Kazimiero parapiją. Jis išpuošė baž visiems aiškūs.”
nyčią is vidaus ir lauko, įsteigė gražias kapines, įtaisė
naujus altorius etc.
Mūsų dienraštyje prieš pora dienų buvo plačiai ra
Jubiliatas yra gimęs 1894 m. birželio 3 d., Sugar
šyta, kad Jo Prakilnybė gerb. prelatas Jonas Ambotas,
Notch, Pa. Baigęs vietos pradžios mokyklą ir Šv. Bo
švč. Trejybės parap. klebonas Hartford, Conn., rytoj
naventūro kolegiją, Allegheny, N. Y., 1913 m. įstojo
mini 40 metų kunigystės jubiliejų. Nuoširdžiausia svei
į St. Mary’s seminariją ir ją baigus Scrantono vysku
kiname, palinkėdami sveikatos dar daug metų dar
pas Hoban 1916 m. gruodžio 21 d. įšventino į kunigus.
buotis Bažnyčios ir tautos gerovei ir laimingai sulauk
Po to dar vyskupo buvo pasiųstas į Vašingtoną studi
ti auksinio kunigystės jubiliejaus.
juoti Katalikų Universitete. Grįžus iš čia buvo paskir
tas Šv. Juozapo parap., Duryea, Pa., klebonu. IškleboPraėjusį penktadienį The Chicago Tribūne įdėjo ge
navus čia septynerius metus, nukeltas į istoriškąją
rą karikatūrą, pavadintą “Blitz on der Fritz,” kuri
Plymoutho parapiją.
Uoliam kunigui ir tauriam lietuviui linkime ir toliau vaizduoja, kaip “visi keliai veda į Berlyną...” nes rusų
taip sėkmingai darbuotis ir laimingai sulaukti aukai- fronte nacių kulnis drasko meška, o anglų fronte —
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Po svietą pasidairius
Vienam šimtmetiniam ka
lendoriuje įdėtas pranašavi
mas, kad 1941 metais žus
vienas žymus Rusijos val
dytojas ir politikierius.
Kalendorius
nemelavo,
tik atbulai buvo parašyta.
Tas, kuris turėjo žūti. bū
tent Rusijos valdovas ir po
litikierius Stalinas, gyvas,
bet daug žymių žmonių ne
tik pačioj Rusijoj, bet ir
Lietuvoj nuo jo rankos žu
vo.

Gazietose dažnai galima
rasti parašyta, ką vyrai
mislija apie merg nas Bet
aš vienoj gazietoj radau
parašyta, ką merginos mis
lija apie vyrus. Prašau,
vyrai pasiskaityti.
“Pirmutinis pašoktas šo
kis, pirmutinis pažintas vy
ras yra panašus į pirmutinį
šaltį ir pirmą dantų skaudė
jimą, kuris palieka paskui
save atmintį”
Įsiprašė mano delno ir
Raudonas Pipiras. Jis no
ri štai ką pasakyti.
žiūrint per “Laisvės” ir
“Vilnies” pisčikų akinius,
pasaulis išrodo taip:
Katalikai — Hitlerio
agentai ir fašistai.
Tautininkai — Smetonos
ir Hitlerio pastumdėliai.
Sandariečiai — fašistai ir
Hitlerio čebatlaižiai.
Socialistai — Amerikos
ir demokratijos priešai. Hit
lerio ir Goebelso talkinin
kai.
Na, o kas yra bimbiškas
narodas?
Well, bimbininkai yra
puikiausi žmonės. Ne žmo-

nės, stačiai aniuolai!
Jie
Amerikos patriotai; jie hitlerizmo naikintojai.
Na, o kur dingo komuni
stai, kurie tik vakar iš
“Laisvės” ir “Vilnies” pas
togių 9piaudė į Amerikos ir
Anglijos demokratiją, pre
zidentui Rooseveltui rodė
liežuvius ir špygas? Kur
dingo tie tikrieji penktakojai, Stalino - Hitlerio ber
nai?
Well, komunistų jau ne
bėra. Tie šimtaprocentiniai
veidmainiai sulindo į “surpaipes.”
That’s all!
Pasakyta, taip, kad nie
ko nei pridėti, nei atimti
Vienam universitete buvo
pagarsėjęs anatomijos pro
fesorius Rudinger. Moks
lus jis išėjo vėlai, nes jau
nystėje buvo paparstu bar
benu.
Sykį darant lavono skro
dimą profesorius vienam
studentui padais pastabą,
kad jo peilis nėra pakan
kamai atšrus ir pasiūlė
duoti išgaląsti. Studentas
pasijuto šia pastaba įžeis
tas ir atkirsdamas profeso
riui tarė:
— Sunku, profesoriau.
Barbenu niekad nebuvau,
tai ir peilio galąsti nemoku.

— Taigi, iš karto mato
si, kad tamsta barberiu
nebuvai, — atsakė j din
porf. Rudinger. — Nes jei
gu būtum juo buvęs, tai
būtum ir pasilikęs.
Viltis ir meilė — du svar
biausi veiksniai, kurie pa
daro žmogui gyvenimą no
ringu.

Nepavydėtina padėtis....

t/v,/*,
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Moterys Raudonojoj Audroj

General, prokuroras Biddle užtikrina
civilinę laisvę ateiviams

5
keliui, Kurio užgimimą an
gelai danguose pranešė.
Žmonijai Kalėdos šįmet
mintis suprantama — juo
bus, ne tiek džiaugsmo, kiek
didesnė kaina, juo daiktas
verksmo priežastimi. Kariau
vertingesnis. Šiuo atveju,
jančios valstybės nepaisys
ne taip svarbu ar dovana
kuri diena Kalėdos, nes jų
bus sunaudojama ar ne, reik
užduotis naikinti priešus.
pirkti, nes toks paprotys.
Kai kuriose šeimose Euro
Mažiau pasiturį, Kalėdų poje, Amerikoje, Azijoje ne
laiku patiria sunkenybių, bus visų narių, nes jie gin
nes, norėdami kitiems ką dami tėvynę žuvo, karo lau
nors naudingo nupirkti, turi ke. '
atsižvelgti į taupmenas tam
Visi galvoja, kaip galima
tikslui skinamas. Neturtin daugiau laimės džiaugsmo
gi privalo tenkintis tuomi suteikti, užsimiršę, kad pats
kas lieka, arba pirkti geras Išganytojas irgi laukia ženk
imitacijas. Tačiau šių pas lo mūsų dėkingumo už visą
tarųjų dovanos dažniau tei ką mums suteikė. Nelaimės
kiamos iš geros, kilnios, šir įvyko, nes Jį išvarė iš savo
dies.
planų ir minčių. Grįžkime
Kada Betliejuje piemens atgal prie Jo, paaukodami
lankėsi, jie negalėjo apdo Jam mūsų širdis, prižadėda
vanoti Kūdikėlį auksu ar mi nuolatinę vietą mūsų su
sidabru, kaip trys išminčiai manymuose, kad vėl grįžtų
padarė; bet jų pats buvimas ramybė žemei, geros valios
užuojauta, džiaugsmas, visa žmonėms.
A.B.C.J.
atstojo. Jeigu būtų turėję,
būtų davę tam mažam Vai PLATINKITE “DRAUGĄ*

RIMTIES VALANDĖLEI

Paskutinis advento sekmadienis atėjo. Už poros
Vienos Rusės Dienoraštis
dienų bus Kalėdos. Radio,
laikraščiai, kitos garsinimo
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
Generalinis prokuroras Biddle tvirtina, jog priemonės nuolat kala —
“skubinkitės, nes tiktai po
(Tęsinys)
žmonių teisės karo laiku bus apsaugotos, ra dienų liko prieš Kalėdas.
K — Aš galiu ir pastovėti, — garbstė toliau Maša. —
Mažai tebeliko laiko įsigyti
bet su priešvalstybine propaganda
Mhn į jus pažvelgus, maloningoji ponia; širdis kraujais
dovanų.”
apsilieja! Kaip jūsų sveikata?
bus aštriai kovojama
Tas priminimas visai skir
— Blogai, aš vis dar sergu, — atsakė motina.
tingas nuo to raginimo, ku
— Taip, dabar sunkūs laikai! — tęsė Maša ir tuoj
ir advokatų apsaugoti as rį šv. Jonas Krikštytojas ka
(Užbaiga)
pakreipė kalbą apie savo studentą, už kurio ji norėjo iš
daise balsiai šaukė: “Taisy
Jis sakė, “Pastangos vi mens ir mažumų teises.
tekėti.
“
Civil
Liberties
Section
”
,
kite Viešpaties kelią; atgai
sur dedamos pagimdyti ne
— Kiek tu metų? — pertraukė ją motina aštriai.
sako
generalinis
prokuroras,
lą darykite”. Tiesa, reik
pasitikėjimą, ypatingai pro
— Penkiasdešimts septynerių!
paganda vartojama prieš visuomet remia Teisių Bilių linksmiems būti, nes Išga
— O tavo studentas?
Skyrius stengia pataisyti nytojas, ateidamas žemėn
— Dabar denyniolikos! Bet ką reiškia, jei mes my kai kurias tautas, religijas apgauliojimus. Mūsų Kons grąžino mums teisę prie
limės? — atsakė ir skausmingai kramtė lūpas. Ji stovė ir tautines kilmes. Ateivių titucija visiems piliečiams dangaus. Visiems dovanas
jo prieš motiną apsivilkusi brangiais kailiniais, su bebro gaudymas pradeda veikti duoda lygias teises, ir tas ruošiame, ką Kristui ruošia
apykakle ir su žiemine skrybėle; visais mūsų rūbais. net pačiame kongrese.
skyrius veikia kad taip ir me?
Mačiau, kaip motina stebėjo jos rūbus, nusisuko į sieną
Generalinis prokuroras pa būtų. Viename atsitikime
Turtinga ponia, brangiais
ir daugiau nekalbėjo.
reiškė, jog kovoti tokius vei Civil Liberties Section su kailiniais pasipuošusi, perka
Man rodos, ponia užmigo!
kreipėsi į mane
kimus pilnai tikėkime, jog stabdė darbininkų išnaudo dovanas pažįstamiems, daMaša.
Teisingumo Departamento jimą pietuose. Kitame atsi- bodama kad kaina, mokama
— Gal tu norėtum arbatos? — pasiūliau nenorėda
Federal Bureau of Investi-, tikime rėmė teise kvalifi- j už pirkinį, būtų stambi. Jos
ma gadinti rusų vaišingumo papročio ir sušvelninti ne
gation yra atsakomas ir kuotų balsuotojų balsuoti,
jaukią nuotaiką.
kompetentiškas kūnas. Jis kad ta teisė jiems buvo at
Jai sutikus, aš įpyliau vandens į numuštą butelį, ku
palengva, bet atsargiai vei sakyta. Trečiame atsitikime,
rį vartojome vietoj stiklinės, ir paklausiau, ar su sacha
kia ir kerta tik kuomet fak užlaikė darbininkų teisę ra
ŠTAI. KALĖDOMS TINKAMIAUSIA
rinu, ar be ji norėtų. Ji įsivarvino porą lašų atmiešto
tai pilnai patikrinti. Visam miai organizuotis į unijas.
sacharino ir atsilaužė gabaliuką duonos. Ji valgė norė
savo darbui FBI turi kuo Šitas Teisingumo Departa
DOVANA!
dama būti mandagi; tikrai, ji buvo soti ir geresnių daik
puikiausį patyrimą ir lai tas mento skyrius ir toliau tęs
DAUGIAU ŠVIESOS!
GERESNE ŠVIESA!
tų pavalgiusi.
būna
žodis
tiems,
“
amatusavo darbą apsaugoti žmo
Pabaigus, atsistojo ir kreipės į mane.
riniams
detektyvams,
kurie
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!
nes nuo persekiojimų karo
— Aliute, gal jūs dar ateitumėte pasižiūrėti į mal
tiki,
jog
jie
gali
susekti
sve

laiku ir nuo karo isterijos.
kinę, aš ten daug daiktų išmečiau man nereikalingų!
Gausite 100% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir
timus
šnipus
ir
agentus,
”
Nėr slapta žinia, jog Teisin
Ji atsisveikino; motina nepratarė nė vieno žodžio, tė
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!
vas tik sumurmėjo: sudiev! Lipdama laipteliais žemyn, ir jis toliau tarė “lai visi a- gumo Departamentas turi
maturai detektyvai ir kiti planus apsaugoti priešus aji dar pridėjo:
— Gyvenate kaip paukščiai narve, kaip baisiai čia ne gero n-oro žmonės” palieka teivius, jeigu dabartinis ne
tą darbą tam biurui, tai yra paprastas padėjimas taps
patogu!
Virtuvinė
- $8.75,
FBI.
aršesnis.
Mes
galime
tikėti,
Jai išėjus, motina verkė toliau, prisimindama, kokia
sviesa pilnai įrengta
gera ir ištikima buvus Maša. Kad ją nuraminčiau, sa
Jis sako, jog FBI yra vai jog dauguma ateivių mūsų
kiau gal Maša dar grąžins nors dalį mūsų daiktų.
džios faktų ieškojimo ran šalyje yra ramūs ir jie ger
Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos Įtaisy
ka. “Tas biuras nevartoja bia ir laikosi mūsų įstaty
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.
mų.
Mes
suseksime
ateivius
Rugpjūčio 27 d. jokių Gestapo būdų prieš
kurstytojus, bet apsaugosi
Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavernams)
Nors labai sunku buvo prisiversti, bet vis tik aš šian tuos, kuriais nepasitiki, ir
me
kitus
nuo
persekiojimo
dien nuėjau pas Masą. Ji, paėmusi malkinės raktą, nusi neieško neprasikaltusių žmo
CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
nių. Nevartoja jokių politiš ir diskriminacijos.
vedė prie pašiūrės.
— Kas viduje yra, galite viską pasiimti! — tarė ji kų priekabių prieš faktą nei Aš gerai žinau, kad jokia
1900 So. Union Avė............................... Phone: Canal 2183
nesėdi kaipo teismas po fak valdiška mašinerija viena
išdidžiai. — Man tai nereikalingas griozdas!
negali prezervuoti arba už
Buvo didelė krūva knygų, sąsiuvinių ir laiškų. Labai tu.” Jis nurodo, jog visi FBI
>o©#
tikrinti demokratišką idea
apsidžiaugiau radusi tuos daiktus, nes buvo mano jau tyrinėjimai, kurie neseniai
susekė didelius skaičius šni lą, taip pat jokia mašineri
nystės prisiminimai:
ja viena jos negali sunai
— Maša, kaip gerai, kad tu išlaikei mano laiškus ir pų, prisilaikė prie faktų, ir
pavesdamas rastus faktus kinti. Galutinai, kada šios
dienoraščius iš gimnazijos laikų.
— Lyg aš juos saugojau, popierio man nereikia, kū tinkamam šaltiniui, jis ne šalies galimybė bus išban
renti turėjau kuo, todėl ir čia suverčiau. Pas mus pir pridėjo jokių paaiškinimų doma išlaikyti demokratiją,
miau buvo medikas, dabar jau gydytojas. Jis šiais da nei rekomendacijų. Bet, sa mes patys tai išspręsime.
KALĖDINES KORTELES
lykais domėjosi ir daug sau išsirinko . . . Galite pasiimti ko generalinis prokuroras,
RED -ITCHY-SCALY
Teisingumo Departamentas
Mefistofelio statulėlę.
Jai padėkojus, surišau didelį ryšulį dienoraščių, laiš nori kiekvieno lojalaus pilie
čio kooperacijos ir paramos.
kų ir ėjau namo.
— Ar grąžino ji indus, baltinius ir patalinę? — klau
Teisingumo Departamėnto Effective Home Treatment
■ ■ iij nviicvto luriurc.
sė motina.
“Civil Liberties Section” į- i Pirmu,
iižtepimas so stebėtinu
— Ne, nieko, tik mano dienoraščius ir Mefistofelio steigtas prieš porą metų los ZENO—daktaro
Išrasta*—tuojau
sustabdo nepakenčiamą niežėjimą
statulėlę.
vis svarbesnę rolę šalies rei galvos Ir tuojau pradeda suglū
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
— Kas galėtų pamanyti, kad žmonės gali būti toki kaluose. Sis skyrius jau da mingas
per virš 30 metų t Oa,ma
mas visose vais
kiaulės! — atsakė motina.
bar veikia su kooperacija tinėse.
.ŽEMO
Tikrai, kas galėtų patikėti Mašos istorija?
vietinių valdiškų valkininkų

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas 1

E 1I E MA

Rugsėjo 1 d.
Aš kaip devintame danguje. Otmaraui puikiai pasi
sekė paskaita, ir jis visais balsais buvo priimtas anglų
kalbos lektorium. Profesorius stebėjosi, kad per tokį
trumpą laiką jis taip gerai išmokęs rusų kalbą. Jis jiems
paaiškinęs:
— Aš panaudojau ypatingai mielą ir patraukiantį
metodą!
Dabar mano svajonės išsipildė: pasiekiau, ko troš
kau. Otmaras mano tėvynės universitete. Tai papuošia
mūsų gyvenimą ypatinga aureole. Aš dovanojau savo tė
vynei vyrą, kurs kartu su rusų mokslininkais spirsis
prieš tamsų demonišką aziatizmą. Netrukus visus ry
šius suriš su Vakarų Europa, jis čia įneš naujos dvasios.
Aš pati gavau vietą liaudies švietimo institute. Aš
skaitau paskaitas iš psichologijos, vaikų auklėjimo ir
vaikų literatūros. Atlyginimo aš čia gaunu penkis sva
rus avižų, tris svarus rūkytos žuvies, kurios negalima val
gyti. Pinigus gaunu pasakišką sumą, bet už tuos tūks
tančius nieko negalima nusipirkti.
•

j Bus daugiau).

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę.

PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
PAS

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS
and Loan Association oi Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Tau pyto jams
Mokame
31/ž7o Dividendus

INSilRED

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar.

21 Kortelė

už tiktai $1.00.

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

K

6.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Tėvų Marijonų
13 Wardo demokratai
Bendradarbių 10 skyr. rinks valdybas
Metinis susirinkimas
susirinkimo

Chicagos kareiviai
pasiskirstys šventėms

Budriko radio

33-ioji Illinois milicijos
divizija, kurią sudaro dau
giausia Chicagos vyrai ir
kuri apmokoma Camp Forrest, Tenn., kaip pranešta,
ateinančias šventes praleis
namie su saviškiais. Vie
na divizijos dalis bus urliopuota Kalėdoms, o kita,
grįžus pirmąj ai — Naujiems Metams.

Gruodžio 21 d., sekmadie
nio vakarą 5:30 vai. iš WC
FL — 1000 kil. radio sto
ties Budrikas vėl patieks
lietuvišką radio programą.
Programoje dalyvauja žy
mūs dainininkai ir Budriko
didžiulis orkestras, solistai
Jadvyga Griciūtė ir J. F.omanas. Be to, bus tęsinys
“Sakalų šeimynos” — Anie
rikos lietuvių gyvenimo dra
mos.
Jos. F. Budrik, Ine., dvi
krautuvės: 3409 S. HalrtJ

Pranešėjai

t

Brighton Park. — L. Vy
čių 36 kuopos susirinkime
gruodžio 15 d. išrinkta nau
ja valdyba iš pirm. Zigmo
Vyšniausko, vice pirm. Jono
l’raznusko, fin. sekr. H. VyŠm-uskienės, sekr. V. Spi
rs 'Raitės, ižd. K. Zaromsko
ir Ko»esp. E. Kubaičio.
Kuopa tikisi su naūjos
valdybos išrinkimu atgai
vinti veikimą.

Brighton Park. — Gruo
džio 17 d. turėjo skaitlingą
susirinkimą. Nariai jau pa
sidalino tikietais “Skating
party”, kuri įvyks sausio 30
d.
Jaunieji vyčiai kviečia vi
są jaunimą skaitlingai da
lyvauti šiame parengime ir
paremti jų veikimą.
Daug norėjo iš kitų kolo
nijų įstoti į mūsų kuopelę,
bet J. Brazauskas praneša,
kad nebus priimami. Tegul
ten įsisteigia jaunųjų vyčių
kuopelės.

ir 3241 S. Halsted st. yra
leidėjai šios programos.
rr

programa

nedėlioję
Bridgeport. — Tėvų Ma Marąuette Parko didžiau
rijonų Bendradarbių prieš- sias lietuvių klubas, turįs
metinia 10 skyriaus susirin virš 500 narių, sekmadienį,
kimas įvyko gruodžio 12 d. 2 vai. po pietų, susirinks
Šv. Jurgio parap. svet. At parapijos salėn, ir išrinks
stovai raportuoja iš apskri naują valdybą 1942 metams.
čio susirinkimo; iš Labdarių
Pereitam direktorių susi
sėkmingo seimo raportuoja rinkime buvo keli nepapras Nurodyta ruoštis
Juškienė ir Dimša.
ti nutarimai, kurie paliečia
Pirm. A. Vaišvilienė pra ateities veikimą. Svarbiau registracijai
neša, kad vietinės parapijos sias. būtent, apie lietuvių Iš Washingtono Cook ap
jubiliejaus vakarienė buvo precinkto kapitonų nekoope- skrities vyrų drafto boarMetinės Mirties
sėkminga ir svečiai buvo ravimą su klubu. Nunvato- dams nurodyta be delsimo
Sukaktuvės
skaniai pavaišinti. Parap. ma padaryti balsuotojams ruoštis naujai vyrų regist
dėkinga 10-tam skyriui už pranešimas apie tuos kapi racijai. Kongresas baigia
didelį triūsą, kur buvo ne tonus, kurie nesiskaito su svarstyti bilių, pagal kurį
A.
lietuviais. Iki šiol iš 10 lie-,turgs re**™“’ vVrai *i
mažai padaryta pelno.
Pirmininkė kviečia į atei-1 tuvių precinkto vedėjų tik' “ met« amžlaus ,mtInaI
VICTORAS
nantį ketvirtadienį, gruodžio keturi dirba su organizacija. žemiausias amžius regist
NAVICKAS
18 d. vakarėlį, pelnas bus Kiti statosi ar per puikūs, ruotis dar nenustatytas.
Jau sukako vieni pietai, kai
vietinėm seselėm. Didžiuma ar nemato reikalo. Todėl Nereiks registruotis jau
n epu liest Inga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
narių apsiima tam vakarėly klubas ateityje statys reika įsiregistravusiems.
vai,. Viktorą Navicką.
Netekom savo mylimo gruo
pasidarbuoti.
lavimą, Ward Committeedžio 21 d.. 1340 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo
Pirm. Vaišvilienė kviečia manui M. J. Flynn, kad ne Šv. Vardo draugijos
niekados negalėsime užmiršti.
I-al gailestingas Dievas sutel
tikrai gerai pasidarbuoti va veikiantieji vedėjai būtų pa
kia jam amžiną atllsĮ.
jaus vakarienei, Tėvų Mari šalinti ir į jų vietas padėti susirinkimas
Mes. atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą. iŠ mūsą tar
jonų naudai, kuri įvyks sau kiti.
Koresp.
Town of Lake. — Šv. Var po, užprašėme gedulingas Sv.
už jo sielą Sekmadlen),
sio 4 d. šv. Jurgio parap.
do draugijos susirinkime MiSlas
Gruod. 21 d., Mt. Carmel par.
bažnyčioj,
Melrose Pk., III.,
svet. Tikietus pasiėmė na1942 m. sudaryta valdyba
11:80 vai. ryto.
Šaltimiero Radio Klubo iš sekančių: dvasios vadas
Kviečiame visus gimines, ir
”'ai platinti. Į komisiją ir
draugus, kaimynus ir pažįsta
dalyvauti šiose pamaldo
š mininkėmis apsiėmė vis nauja valdyba
kun. S. Adominas, pirm. Pet mus
se Ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Viktoro Navicko
t( >■ pačios energingos darbi
ras Kilmitzs, vice pirm. Pet
sielą. Po pamaldų kviečiame ,
\Šaltimiero
Radio
Klubas
namus po nuni. 100 Broadway,
ninkės: Okonienė, Jackienė,
rošius, rašt. neteko sužino Melrose
Park. III.
gruodžio
15
d.
išrinko
naują
Maziliauskienė ir Vaišvilie
ti, ižd. V. šerauskis. Visi
Nuliūdę: Moteris. IMikterys,
nė ir visos kitos nuoširdžiai valdybą 1942 metams. P. jauni ir gabūs čia augę vai Sūnus, Marti ir Giminės.
Vilkelis pirm., J. Yakas, pir kinai. Sus-mas buvo skait
dirbs.
Skyrius nutarė “in cor- mas vice pirm.. K. Kriščiū lingas.
pore” eiti prie šv. Komuni nas, antras v. pirm., Jeanne Nutarta eiti prie šv. Ko
jos gruodžio 14 d. 7:30 vai. Saučūnaitė nut. rašt., adv. munijos gruodžio 21 d. 9 vai. Kasmet 300 Šv. Mišių
rytą. Grįžus iš bažnyčios į Ch. P. Kai legalis patarėjas ryto.
Kitiems Ir Minusiems nariams
salę, nutarta nusifotogra ir Jayne Jurkevičiūtė, korės
Visi vyrai, jauni ir augę,
ŠV. MIŠIŲ VIENYBES
fuoti. Paveikslas bus patal- pondentė.
turėtų prisirašyti prie Šv.
Atstovų komisijai išrink Vardo dr-jos.
p ntas parapijos jubiliejinėj
ĮSTOJIMAS 25c
ti: P, Šaltimieras pirm., Dan
k lygoj.
Gruodžio 21 d. 9 vai. ry (Niekad nereikia atnaujinti)
•
Nutarta 1942 metais tu Smith, Jonas Balanda, Ben to visi “in corpore” eikite
ŠV. PETRO KLAVERIO
rėti du išvažiavimus sky Survilas, Commander of the prie šv. Komunijos.
SODALICIJA
American Legion Darius-Gi- Visiems reikia melsti ge
riaus naudai.
AFRIKOS MISIJOMS
Rinkta valdyba sekan rėnas Post 271, Antanas rojo Dievo, kad grąžintų pa
•
tiems 1942 metams: pirm. Kasper, dr. A. W. Jacobs, sauliui taiką. Visi vyrai su
DEPARTMENT C.
Antanina Vaišvilienė, vice Florutė Balsiūtė, Bronė Zū- sirinkite į parap. svetainę
3624 W. Pine Blvd.,
pirm. Antanina Juškienė, bienė, Sofija Simonaitienė, prieš 9 vai. ryto.
St. Louis, Mo.
nutarimų rašt. O. Aleliūnie- Julia Norkienė, Stella NoveKoresp.
nė, finansų rašt. S. Rudmi- rienė ir Rozalija šlepikienė
Susirinkimas atidarytas
nienė. Susirgus iždininkei T.
Amerikos
ir Lietuvos him
OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Šimaitienei, išrinkta jos dūk
nais.
P.
šaltimieras
ragino
tė E. Butkienė. Iždo globė
KELNER - PRUZIN
dirbti
išvien.
Svečiai
J.
MicGeriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
jos R. Maziliauskienė ir Ma
keliūnas
ir
LRKSA
org.
Pr.
žeikienė; maršalka O. Jac
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Katilius,
Commander
Anta

kienė.
Apskrities pirm. Drukte- nas Kasper ragino visus klūnis pasakė nuoširdžią kal biečius prie kilnesnio darbo
bą, dėkojo skyriui už taip šiuo karo metu. Nariai stojo
daug nuveiktų darbų per į pagalbą Amerikos legijo
PASKUTINIS
trumpą šešių mėnesių laiko nieriams surinkti cigaretų
PAGERBIMAS
tarpį. Taip pat kvietė skait lietuviams, kurie vargsta
lingai lankyti kiekvieną aps nuo pirmojo didžiojo karo
J. J.
krities mėnesinį susirinkimą. Hines ligoninėje.
Taigi, malonu pažymėti,
kad skyrius tikrai gražiai Iš L. V. 36 kuopos
darbuojasi ir skaičiumi spar
čiai auga.
Laima jaunųjų susirinkimo

Kiuja L. Vyčių
36 kuopos valdyba

Šeštadienio, gruod. 20, 1041

=

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuviu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4SO5-O7 SOUTH HERM1TAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRF1EI.D AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
Iš 8totlea WHIP (1620), su P. šalttmlern.

Pradėk dorai gyventi ir
bematant pradėsi tikėti, nes
kiekviena dora ir skaisti
širdis savaime linksta prie
Dievo.

CLASSIFIED

ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS

rr
REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE
Proga užsidirbti ekstra pinigu agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingos.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010.
arba kreipkitės J raštinę:

— rengiamas —

LIETUVIŲ SPORTININKŲ
ORGANIZACIJOS

2334

Dalyvaujant

Programe

OAKLEY

SO.

AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS
WEST PULLMAN’E

—

Geras, teisingas vyras reikalingas age n tavi m o darbut, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę į

PADĖKONĖ

2334

SO.

OAKLEY

A---*. ♦

AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA —
TOWN OP LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentauti gerai žinomam
lietuviu laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba krelDkltės | raštinę:

STANISLOVAS
TOLEIKIS

2334

(gyv.: 4447 S. Callfornla Avė.)
Persiskyrė su šiuo pasauliu,
Gruod. 11 d.. 1941 m., o da
bar ilsis Sv. Kazimiero kapi

SO.

OAKLEY

AVĖ.

TIKRAI GERAS PIRKINYS
šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. "Tile’’ prausyk
los. Namo
priekinis kampas ak
menuotas. Namo įelga 33000 į me
tus. Nauji
įtaisymai. 3 garadžiai.
Namas pilna)
Išmokėtas.
Randasi
geroj vietoj Ir visados yra išrend uotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant
lengvų išmokėjimu. Gera transportaclja. Adresas: 3215 Flournoy St.
Dėl tolimesniu informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: narrišon
3006.

nėse.
Todėl mes. jo moteris, duk
tė, sūnus, marti, ir velionio
brolis Ir seserys reiškiame nuo
širdžią padėką
visų pirmiau
sia dldž. gerb. kleb. kun. A.
Briškai už Įspūdingas pamal
das ir už pamokslą. Taipogi
kun. J. Statkui, kun. S. Valuckui ir kun. J. Stankevičiui
už paskutinius patarnavimus.
Taipogi dėkojame gerb. vargo
nininkui, J. Kudirkai, moky
klos vaikučiams ir p-nei O. Fedurienel už įspūdingą giedoji
mą.
Tariame nuoširdžią padėką
šv. Mišių aukotojams. Apašta
lystės Maldos draugijai už Ražančiaus kalbėjimą.
Dėkojame ypatingai laidotu
vių direktoriui J. F. Eudeikiul, kuris taip mandagiai nu
lydėjo j, , amžinasties vietą,
taipogi geraširdžiams grabnešiams už paskutinį patarnavi
mą.
Pagaiiaus reiškiame nuošir
dų ačiū visiems dalyvavusiems
laidotuvėse ir visiems kurie pa
guodė mus nuliūdimo valan
doje.

O Jūs, mylimas vyre, tėveli
ir broli, palikęs mus nuliū
dusius, ilsėkis ramybėje.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus, Duktė, Marti, Brolis. Se
serys Ir Giminės.

MCA PRISfNTS
THI NAUONAUY FAMOU4

"MUSIC
M THI

MORGAN MANNER"

ARCHER HFIGHTS — GERA
PROGA

RUSS
MORGAN

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga
išmokti agentavimo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heighta
apylinke.
Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal 8010,
arba kreipkitės į raštine —

AND HIS

OHCHESTHA

2334 SO. OAKLEY AVENUE

IN PERŠOK
— Jvyks

SPECIAL
PARSIDUODA
BATŲ
TAISYMO ŠAPA. Storas ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Štymu apšildo
mas. Biznis išdirbtas per 10 metų.
Rendos nereikia mokėti, gauna už
prlžiūrėiima
boilerio.
Pardavimo
priežastis: išeinu už dženitorių. Krei
pkitės adresu:

—

Sekm., gruod. 28,1941
CICERO STADIUM
(19th ir 52nd Avė., Cicero, I1L
Programas prasidės
o po programo

5 vai. vakare,
bus šokiai.

Tik teta*: 68c. Gov’t Tax 7c; Viso, 7ft<

5650 WEST «3rd PLACE
Tel. PORT8MOUTH 7713.
BUČERNČ PARSIDUODA.
Geroje
vietoj, su 3 kėdėmis ir visais įren
gimais. Biznis išdirbtas per 30 me
tu. Pardavimo priežastis — mirtis.
Kreipkitės sekančiu adresu po 5-tos
vai. vakarais.

2203 WERT CERMAK RD.

Tikietus galite pirkti “DRAUGO"
RAŠTINĖJE

PARSIDUODA: — Smulkos 35.00,
37.50, Radlo-Phonografai 325.00. dorioatai
Clalhu
smuikoms dėžes $ 12.0(1 ir Guitarai po 36.00.

Pbonografal

Mykolas Brazauskas
PLATINKITE “DRAUGĄ*

(gyv.: 2040 W. 21st Place)
Mirė gruod. 18 d.. 1941 m.,
vakare, sulaukęs 54 m. atnž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Lubavo par.. Kupovų kaimo. Amerikoje išgyve
no 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Mortą (po tėvais Wachowski); 2 sūnų. Edward ir
Jurgį; 3 dukteris, Gertrude Jupin. žentą Juozapą, Eleanorą
Robertą, žentą Ralpn, ir Eleną;
brolį Juozapą Brozowskį ir šei
mą: sesers sūnų Stanislovą Rač, ir jo šeimą (Nantlcoke, Pa.),
Ir daug kitų giminių, draugų
ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Lachawicz.
koplyčioje. 2814 W. 23rd Place.
laidotuvės (vyks pirmadienį,
gruod. 22 d. Iš koplyčios 8 vai.
ryto bus atlydėtas J Aušros
Vartų par. bažnyčią, kurioj Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris. Kūnai,

Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI
d fe

Dukterys, Žentai, Brolis ir Gi
minės.
Lald. direktorius Lachawlcz
ir Būnat, tel. Ganai 2515.
(t’rašom nesiųsti gėlių)

chicago music co.
183d So. Halsted Street

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

"Mūsų

MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

k

I

Venetian Honument Co.

527 N. Westem Avė. TeL See. 6103

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI

CHICAOOS

IR

_

CICEROS

LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlcs Avenue
Tel. YARds 4908

J. LIULEVICIU8
4348 S. Califorala Avė.
TeL LAFayette 3572

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenue
TeL YARds 1138-1139

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

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 West 23 rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

f

šeštadienis gruod. 20, 1641

DRAUGAS

džio 21 d. 2 vai. po pietų po pietų parapijos mokyk
Šv. Kryžiaus par. svetainė los kambaryje. Narės ma
Lietuvių Didžiulė
je.
Meldžiu skaitlingai susi lonėkite atsilankyti į šį su
Šv. Kazimiero Akademi
PEOPLES KRAUTUVE
jos Rėmėjų Dr-jos priešme- rinkti nes bus rinkimas vai sirinkimą, nes bus renkamu
Amerikos Lietuvių R. K.
Išskleisk vėliavą.
dybos ateinantiems metams valdyba 1942 m. Taipgi ma
YRA CENTRAS TINKAMIAUSIŲ
Federacijos generalinis sek
(stok į U. S. ginkluotas tinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruod. 21 d., 2 vai.
Valdyto lonėkite atsivesti nors po
retorius Leonardas Šimutis pajėgas.
vieną naują narę.
KALĖDINIŲ DOVANŲ
užvakar gavo Prezidento
Ištikimai vykdyk autori po pietų šv. Kazimiero aka
Tovvn of Lake. — Drau
Rašt. Sophie knapp
Roosevelto atsakymą į jam tetų paskelbtas karo tai demijoj. Visų ARD skyrių
Šią Savaitę Viskas Parsiduoda
prašom
atsiųsti
išrinktas
atgystė Šv. Pranciškos Ry
pasiųstą pareiškimą:
sykles.
Kuris jaunas būdamas ni«
Už Stebėtinai Sumažintas Kainas!
Pirk apsaugos ženklus ir'Btoves susirinkiman, nes tu- mietės moterų ir mergini
“My dear Mr. Šimutis:
rime daug svarbių reikalų laikys priešmetinį susirin ko neišmoks, pasenęs ture*
Didžiausias Pasirinkimas. Viskas Dėl Kiekvįeno šeimos Nario.
“Permit me, in the Pres_ .
. . . .
aptarti ir pasitarti apie 1642 kimą gruodžio 21 d., 2 vai. ubagauti.
Įsiregistruok oivibnei ap- r
ident’s name, to thank yeu
LENGVI IŠMOKĖJIMAI
m. veikimą. Taipgi bus rin
i
saugos tarnybai (Chicago
for
your
letter
with
the
kimas valdybos.
Krautuve Atvira Nedelioj ir Kasvakarą iki Kalėdų.
enclosed statement. The Defense Commission, 176
A. Nausėdienė, ARD pirm.
MI. DZIMI DAS
pledges of patriotic sup- VVest Washington gat. ir 23
North
Wacker
drive).
port wich have been re
Berghoff Alaus Išvežiotojas
Remk Raudonąjį Kryžių,
Marquette Park. — TT.
ceived from the many, ma
ny loyal citizens in all įstok jin, remk finansiškai. Marijonų Bendradarbių 5
Pristato geriausios rūšies
Turimo darbo laikykis ir skyrius laikys priešmetinį
parts of the country have
susirinkimą nedėlioję, gruo
Berghoff Alų j Alines, kitas įgiven the
President nuolat dirbk.
Neužmirk Peari Harbor! džio 21 d., 2 vai. po pietų
strength and courage to
staigas, piknikus ir 1.1.
parapijos
svetainėje.
Visi
carry out the wiM of the
TT. Marijonų rėmėjai malo
American people.
Rėmėjos kviečia
Geras 1942 m. mados Radio.
nėkite ateiti susirinkiman.
I Very sineerely yours,
Tinka visiems. Pasirinkimas
VVest Side. — ARD 10-tas Turime išrinkti valdybą
M. H. McINTYRE,
Midget Radio nuo $14.95 Deska reikalinga visuose na
skyrius rengia “bunco” žai 1942 metams ir aptarti sky
Secretary to the
muose dėl kiekvieno šeimos
Reikale
kreipkitės pas M.
Console Radios nuo $29.50
Valdyba
President.” dimą gruodžio 21 d. 6:30 v. riaus reikalus.
nario. Pasirinkimas nuo
Dzimidą, — gausite greitą ir
vak. Įžanga 25c.
i
$14.90
VVest Side. — Lietuvos ŪKomisija Petronėlė Rai
sąžiningą patarnavinię.
Kalėdinis mokyklos
kininko
dr-jos
priešmetinis
nienė ir E. Jurkštienė kvie
čia visus atsilankyti. Bus susirinkimas įvyks gruodžio
vakaras
4138 Archer Avė. Tek LAFayette 0401
gražių dovanų, taipgi bus 21 d. 1 vai. po pietų West
Brighton Park. — Sek dovanos ir kortomis lošė Side Hali. Susirinkimas yra
svarbus, nes bus renkama
madienio vakare, gruodžio jams.
21 d.. 7:30 vai. parapijos
Rėmėjos skiria pusę pel valdyba 1942 m. Taip pat
salėje įvyks parapijos mo no parapijai. •
Rėmėja yra daug kas aptarti. P. F.
kyklos vakaras. Bus atvai
Svarstyklė. Nepaprastai gera
WHOLESALE
Town
of
Lake.
—
Labda

dinta gražus veikalas, pri
dovana. Kas sykį sveriantis
Illinois civilinės tarnybos
* •
FURNITURE
rių
Sąjungos
1
kuopos
mė

taikintas šv. Kalėdoms, “Tik komisija nusprendė iš uži
mąstys apie tamstą. Suma
roji Kalėdų dvasia”. Veika mamos vietos pašalinti val nesinis susirinkimas įvyks
žinta kaina ..
$2.98
BROKER
las pamokinantis, katalikiš stybės finansų departamen sekmadienį, gruodžio 21 d.,
-------------------------- tu----- 1----- j.- .. A'
Tėvui, motinai ir visai šeimai
ULN1NG ROOM SHT8 — PAK
kas. Virš šimtas mokyklos to auditorių Paul D. Linda- 2 vai. popiet, parapijos mo
LOR 8ET8 — BEDROOM 8ETS
rekomenduojame šį minkštą
kyklos
kambary.
Visi
nariai
— RŪGS — RADIOS — REvaikų dalyvaus programoj. uer. Jis pripažintas kaltu,
, YtlUKRATOKS — WASHRRS —
prašomi
atsilankyti.
Susi

gražų krėslą tik už $19.95
VANURUH — KTOVES
Iš anksto galima užtikrin kad 1938 metais iš valsty
•
'-ationallv 4dv<rtla<vl Iteoi.
rinkimas
svarbus.
Valdyba
ti, kad kiekvienas jų savo bės tarnautojų rinkęs pini
Kiti po $4-95, $8.90 ir tt
užduotį atliks kaip reikia. gus demokartų politinei
Cicero. — Visų šventųjų
Prisirengimai Nbeveik baigti, kampanijai.
'
dr-jos priešmetinis susirin
tik laukiama sekmadienio.
kimas įvyks sekmad., gruo
Vietos seselės - mokyto
FACTORY REPRESENTATIVE
džio 21 d. mokyklos 8 kam
jos ruošia mokinius tai prog !
bary 1-mą vai.
ramai, o jau visiems žino CONRAD
634-3 So. VVestern Avenr
Fotografas
ma,
kada
kokį
darbą
jos
pa

Maža mergaitė labai įvertins
Rašt. E. W. Mikutis
T elefonas REPUBLIC 6051
Studija Jrengta pir
ima,
atlieka
gražiai.
šią gražią lėlei bogę. Turime
mos rdžtes su mo
jt
užlai
Šiame vakare be to mo derniškomis
Draugija
Šv.
Elzbietos
domis
ir
Hollywood
nu0 ................... $4.95
Darban
kyklos mokiniai pagiedos Šviesomis.
ant Town of Lake laikys
Garantuotas.
Didis pasirinkimas puikiau
kalėdinių giesmių ir dainų,
DACI/f^l
— namams statyti, remontuoti ar
mėnesinį susirinkimą gruosių dovanų vaikams.
Vaikam staliukų setai A QC
420
W.
63rd
Street
F
L
O
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
Visuose namuose ir visiems
_ _
un.au nes choras gerai išlavintas.
reikia šio gražaus smoking Į ^razios ^lės po .. Jl.gg
Jis ir bažnyčioje sekmadie Tek: Biznio - ENGlevvood 5888
.S'''
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
Be*.:
«
ENGlevrood
5840
stand su taca, kaip parodyta,1 Puikios rogelės po .. <£ 1 QQ
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
niais puikiai gieda. Stygų
vertas $2.00, už__ g Į 19 ‘
orkestrą tarpuose patieks
Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
muzikos.
Nekalto Prasidėjimo šv.
TAI I PYKITE
įstaigoje. Jūsų indeliai rūpee
Siuvimui
Pan. mokykla ir jos moki
WHOLESALE
I
ravzl
I
lxl
I
C
tingai globojami ir ligi $5,000 apap
kabinetai
niai drąsiai stoja prieš vi
”•
LIQUOR
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
praktiš
suomenę
ir tinkamai
atlieka
«
•
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
ĮSTAIGA
MMET-BACK nĮMMTĘE į
kiausia
Šavo užduotį kaip mokslo,
Fluorescent TEETH
MUSU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
dovana
taip ir meno srityje. Galima
PLATĖS
su pilnu
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaadilant Nei
u.
tikėtis, kad. šio vakaro, da
nvrftolsrae
Vieno Klljentol
PO
vta«
rinkiniu
lyviai daugiau susipažins su
Obtoago
siūlų
Dėl jaunų ir visų moterų
mokyklos veikla ir pamatę
Keistute Savings and Loaa Aaaociatlon yra žymiausia, seniau
sia
ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
praktiškiausia dovana — Cejos nuopelnus daugiau ją
$6.95
V REMKITB
dar Chest, pasirinkimas už
ir aukščiau.
vertins.
SENĄ
KEISIUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
LIETUVIŲ
specialę kainą, nuo $11.50
Tokie vakarai labąi retai
DRAUGĄ
Tel. CALumet 4118
H"hOENTALIAK'?IS2F£'
pasitaiko. Patartina pasi *. KANTER. Ssv.
ĮSI* KI1W«U*II AVINUI
MUTUAL
LIQUOR
CO.
"“i *0447 s.MALSTCO ST
Eilių eilės *kitų naudingiausių dovanų už specialiai numa
naudoti proga.
Namiškis
3236 So. Halsted St
Chicago. I1L
7LOCATIONS i >*04 «. * 7 th S T RE ET
4707 8. Halsted St.

J

Laiškas iš Baltojo Namo KAS KIEKVIENAM
federacijos sekretoriui DARYTINA

Susirinkimą'

■

ALEX ALĖSAUSKAS & SONS

TRANSPARENT

oįNTAL PLATE M AM®

AT3ARGA: Reikalaukite
Ite ttkPantų
tal
tikrų
"Flt-KIte
Dantų
Plot era— tiktai
mxaų
padarytu — dėl gra
žinu IžvalzdoR Ir ra
mumo savo pacientų.

•

PATAISYMAI — 1 dietine patamavtmna
Mes padarome "Dentureii" gavę (spau
da. Ir užsakymus nuo — tiktai llllnota
registruotų
ir teisėtų
Dantistų,
ku
lk
rletna mes gelrtdžlame patarnaut|-

žintas kainas siūloma mūsų didžiajame kalėdiniame išpar

davime.

Įmokėkite mažą dalelę, o dalykas bus pristatytas
jums Kalėdoms.

DS1 Tamstų patogumo Krautuvė atvira kas vakarą
ir Nedėliomis nuo 10 Iki 4 po pietų.

gURNITURe

d ANUFACT UBIN«

4179-83 Archer Avė.

COMPA.NV

Chicago, M.

Prie Richmond Gatvės
Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Keres, Broliai Krokai,
J. Miškas, J. Zabukas, tr kiti
visiems maloniai patarnaus.
Pasiklausykite Peoplea radio programo antradienį 7 vai. vak.
iš stoties WGES, 1390 kilocykles.

Tw.

BOULKVARD 0014

Joana diaudvįtienė

O.an • t. O

I 13420 W.2OthSTRIET
>*•31 IRVINO PK.RD.

«7oV.b:?a*td«w.v

Širdingiausia padėka
Buvau automobilių nelai
mėje. Patekau į Šv. Kry
žiaus ligoninę, kur išgulėjau
dvi savaites. Pirmutinę pa
galbą man suteikė dr. Simo
naitis. Širdingai jam dėkoju
už gerą priežiūrą. Taipgi
dėkoju seselėms ir slaugėms
už gerą priežiūrą, Paukš
čiams už dažnų lankymą ir
globojimą, draugėms ir drau
gama už lankymą, maldas,
šv. Mišių aukas ir dovanas,
seselėms Pranciškiettėms ir
Motinai Dovydai už užuo
jautą ir maldas.

I

TURTAS VIRŠ.. $6,500.000

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CVVICAGOS TR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGlim

APART APSAUGOS, TURIME
tfCCH HAfl
ATSARGOS FONDĄ VIRS................ OU/UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
------------------z-----

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
į
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. Vak.

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

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

and;
tOKN A8SOOXT)ONof Chicago

WHFC-l450 kil.

<192 Archer Avenue

6755 So. VVestern Avenue
Phone: GKOvehlll 2242

£

as

v

šeštadienis gruod. 20, 1941

mimu

KALĖDŲ DOVANOS!!

MLLIN0I5 DARBO DEPARTAMENTO
VEIKLA KARO METU PRAPLEČIAMA

Pripažintas kaltu;
nuteistas kalėti

togų pas savo giminaitį kle
boną kun. I. Albavičių.

1

X A. Ežerskienė, naujoji
Mot. Są-gos 21 kp. fin. sek
Kriminalinių bylų teisme
Illinois valstybės darbo
Departametno
direkto
retorė, žmona žinomo Town 1
departamento direktorius T. rius sako, kad karo gamy prisiekusieji teisėjai — pen
of Lake biznieriaus, komi
B. Murphy pareiškia, kad jo bos pagreitinimui,
Auksiniai ir sidabriniai daiktai, auksinės plunksnos,
rasi, ki vyrai ir septynios mote
siją kuopos knygoms per
rankinai laikrodėliai, maži panešami radio, lietuviš tvarkomo šio departamen prisieis keisti įstatymus, rys, pripažino kaltu Davidą
žiūrėti pasikvietus į savo
kos plokštelės gaunamos Budriko krautuvėse. Budrito veikla pastatoma ant ka tvarkančius darbo valan Goldblatt ir nuteisė jį kalėti
X Kun. A. Martinkus, Die namus šauniai pavaisino.
ko muzikos ir auksinių daiktų krautuvė perkelta į
iki
gyvos
galvos.
Teisėjas
das ir darbo sąlygas. Bet
ro pagrindo.
naują vietą — 3241 So. Halsted St., kur nusikėlė ir
vo Apvaizdos parapijos kle
X Brolis Vladas už paga
Guberantorius Green nu jis nurodo, jei tokie keiti nepripažino argumentų by bonas, žymiai sveiksta ir
lietuvis akių daktaras.
lą
antrąv
kartą
nagrinėti
ir
minimą gražių plotkelių kūrodė darbo departamentui, mai bus reikalirgi, tai tik
Dykai duodama kiekvienam pirkėjui gražus, 12 pusi.
prisiekusiųjų teisėjų nuos jau gali patarnauti parapi- čioms buvo apdovanotas
išimtinai
karo
pramonė

sako direktorius Murphy,
sieninis kalendorius.
jonams dvasios reikaluose.
prendį patvirtino.
kun. A. Baltučio, kun. A. _
imtis visų priemonių padėti se, bet ne kitose kuriose.
David Goldblatt, turįs po
Prieš Kalėdas krautuvė adara kiekvieną vakarą iki
X
Teklė
Bučienė,
BridgeAnot
Murphy.
yra
reika

Deksnio, biz. Būro, Mozerio,
tautai greitesniai laimėti
vėlumos, o sekmadieniais iki 5 vai. vak.
licijos
rekordą
dar
iš
prohiporto darbuotoja, džiaugia veikėjo Puplesio ir k. Plotkarą. Tuo tikslu visa de lingas darbdavių glaudus
bicijos
laikų,
šiemet
balan

si nepaprasta Kalėdų dova kelės tikrai gražios.
partamento veikla šiandie susitarimas sn darbinin
džio
mėnesį
užmušė
vienos
na net nuo Dėdės Šamo —
nukreipiama į tai, kad Illi- kais. Depą tamentas visa
X Sv. Antano mokyklos
drabužių
valymo
supos
iš

gavo
pilietybės popieras.
noise pramonė galėtų ga dos budės, LuJ darbininkų
Cicero mokiniai rytoj lau
vežiotoją Anton Gorczaką.
minti kuo daugiausia įvai teisės nė kiek nebūtų pa
X Dr. Kazys Nasvytis, kia atsilankant Kalėdų Se
rios karo medžiagos be laužiamos, arba griaujamos.
kaip pasiekė mus žinios iš nelio. Sekmadienį 4 vai. po
darbininkų išnaudojimo. Be Pus darbuojamasi kad ka- Prašo didinti
Lietuvos, yra iš Vilniaus pietų ruošiama įdomi Kalėdų
atitinkamos priežiūros iš 10 metu tar. vienų ir kitų
kalėjimo bolševikų išvežtas programa, kurioje laukiama
naudojimas visados gali f Įvyktų ri. itiu nesusipra atlyginimą
į Rusiją.
skaitlingų svečių.
pasireikšti, nes yra indivi timų, kad vny laikų gyvuo-t, Chicagos policijos ir ug
X Aušros Vartų parapi X Kazimieras Valkauskas,
dų, kurie linkę naudotis tų solidarumas ir tik vie niagesių organizacijų virši
kiekviena pasisukusia pro nas tikslas — padėti šaliai ninkai kreipėsi į miesto ma- jos Sodalicija per suruoštą Antanas Yrutis, Richardas
ga ir tai naudotis pelno su laimėti karą ir atsiekti pas yorą Kelly, kad policistams praeitą ketvirtadienį kalėdi Masalskis ir Bronė Masals
FOR YOUR OLD RADIO
tovią taiką.
metimais.
ir ugniagesiams būtų padi nę pramogą, apdovanojo pa kis užvakar prisirašė prie
"fjįĮ «<f>
wdintos algos iki 20 nuošim rapijos kunigus ir vargoni Lietuvių R. K. Susivienymo
ninką.
Amerikoj 163 kuopos MarGive your faiftily a beautiful
čių.
Mayoras kalbės apie Pasitvarko
Mayoras pripažino algų
X Advokatas Frank Kay ąuette parke.
New Cr.osley ■ with exclusive
karo tarnybai
didinimo reikalingumą, bet (Kakanauskas) iš Cicero
civilinę apsaugą
X J. ir A. Bubnių, žino
features yearsahead!
n
pažymėjo,
kad
jis
nežino,
linksmai
dalina
cigarus,
nes
mų
Bridgeporto, veikėjų sū
Apie 10,000 mergaičių
Rytoj, sekmadienį, mayo
kokiu būdu tas būtų gali au ponia Kay susilaukė įpė nus, yra išvykęs į Alaską
Tliere is no finer gift for
ras Kelly per radiją pla skaučių ir apie 3,000 jų vir ma padaryti. Algų diidniChristmas than a radio and
dinio — sveiko sūnelio. Adv. ir dirba lėktuvų dirbtuvėje.
there is no finer, more comčiai apibudins visus planus, šininkių Chicagos srityje mui erikalinga 4 milijonų
Kay yra parap. komiteto na Rašo, Alaskoj dabar šaltis
plete radio line than Crosley.
kaip Chicago miestas ir skubiai pasitvarko karinei dol. per metus.
See and hear these exclusive
rys, dirba miesto valdyboje visą laiką žemiau 0. Žmonės
features . . . Master Tone
apylinkės turi pasitvarkyti tarnybai pagal pagamintos
Control . . . The Rainbow of'
(ir uoliai dalyvauja lietuviš- tačiau ne tik šalčiu neser
Sound and 14 Exclusive decivilinei apsaugai. Kiek programos.
Chicagos parką
velopments in Crosley FM
) kame veikime.
ga, bet net slogų neturi. Di
vienas pilietis turėtų girdė
Skaučių programoje yra
Radios . . . Floating Jetvel
Tone System virtually elimiti mayoro kalbą.
X Pranas Gudas, sūnus deli šalčiai ten lengviau pa
be kita ko jų susipažinimas boardo sąmata
nates needle serateh — no
needle to change . . . ThreeChicagos parkų distrikto, Žinomų veUtž« ir laikraStl keliami, negu Chicago ma
Kol kas apie tuT3 planus su savo bendruomenėmis,
Cang Condensers with Tuned
žesni. Mat, oras Alaskoj ki
R. F. Stage giving five times
žinoma tik tiek, kad mies pasiruošimas būti pasiunti komisionierių boardas prie- ninkų Pran0 lr UrSulės
greater amplification 1 /
toks.
tas bus paskirstytas į dist- nėmis, užsiimti siuvimu, mė savo distrikto 1942 me dų, buvo savanoriai įstojęs
!■ Model lllustrated a
riktus, šie gi į mažesniąsias mezgimu, pramokti gaminti tų išlaidų sąmatą 23,130,- į U. S. karo laivyną, tačiau
X Frank Bilskis, populevalgius,
gįoboti
kūdikius,
pri
dėl
nusilpnėjusių
akių
(P.
dalis,
o
šios
—
į
paskirus
744 dol. sumoje, šio gruo
List Prlce '
x $H4.95
« <
rus Bridgeporto jaunuolis,
reikus, valyti įvairių rūšių džio 29 dieną prasidės vie Gudas lanko universitetą),
blokus.
Kiekvienai
daliai
Sp.cial
Cash
Al,
liuoenoriu stoja, ir jau pri
MODEL 82-CP . . . The miraculout
$20.00
lawanc. for Your )
Crosley Floating Jewel radio.phonoaplikacija atsakyta.
bus paskirti viršininkai ir įrankius, įrtt.
šieji
apklausįnėjim&i.
imtas į U. S. marynus. Jo
Old Radio /
įraph combination with Automatic
Paaugusios skautės ragi
vjie savo žinyboje turės pa
Record Cbanger. Records lašt five
Sąmata yra daugiau kaip
X Ciceriečiai Kalėdoms tėvas yra buvusio pasauli
$94.95
times longer. 10-tube performance in
namos įstoti civilinės ap jusė milijono dolerių di
D.livsrsd for Only
vestus
kvartalus.
Jie
kvies
susilauks dviejų malonių sve nio karo veteranas ir daly
this 8-tube* AC superheterodyne sėti
Exclusive Magna Loop Antenna . . .*
piliečius, vyrus ir motelis, saugos tarnybon.
desnė
kaip
šiais
1941
me

čių. šiandien ketino atvykti vavo mūšiuose su vokiečiais
Push-Pull amplification and a big 10
■ *1,1
EASY TfRMS
savanoriai prisidėti prie ci
in. Super Dynamie Speaker, /
tais. Tačiau aktualiai, kaip iš Vašingtono Katalikų Uni Prancūzijoj. Po karo, grįž
vilinės apsaugos organizaci Chicagos žvėrynas
nurodo boardo prezidentas versiteto kun. dr. D. Moze damas į Ameriką, susituokė
jos.
Robert J. Dunham, yra kiek ris pas savo tėvus ir taip su gražia prancūzaite, kuri
Viršininkų pareiga bus apsaugotas
mažesnė. Nes šį kartą 541,- pat kun. dr. J. Starkus, Ma dabar kalba ne tik prancū
įsąmoninti žmones taip, kad
Žinomas Chicagos zoolo 488 dol. skiriami policijos ri anapolio Kolegijos profe ziškai, bet puikiai lietuviš
pasitaikius pavojui jie žino
pensijų fondui.
sorius, praleisti Kalėdų atos kai ir angliškai.
ginis parkas Brookfielde
tų,
kas
turi
būti
daroma.
$24.95
šio karo metu nebus reika
reclifier
lingas nepaprastos apsau
Niekur nerasite tokio didelio pasirinki
gos, pareiškia parko direk
Nebus gaunama
mo radio, kaip pas Budriką: čia yra dide
torius.
Parkas apjuostas
lių ir mažų, visų geriausių išdirbysčių.
guminių lanką
8 pėdų aukščio neperlipama
Po Naujų Metų visoj ša tvora. Jei nuodingosioms
TAIP, 8 ANTA! Kas
ly bus suvaržytas guminių angims pavyktų kaip pors
tai naujo tapo pridėta!
Ir Švenčių dovanom
lankų automobiliams parda išliaužti iš savo šiltos bu
yra dar kaa kita
veinės,
šalty
jos
tuojau
su

JOS. F. BUDRIK, Ine. vinėjimas. Bus galima stingtų ir nebūtų pavojin
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ir iš WHFC—1450 kil. stoties ketvirtadieniais 7 v. v.
apsaugos taupumo ženklai.
j? lams.
Guminių lankų prekiauto Tūkstančiai mokinių ženk
lus perka ir pasižada tolesi?
% jai ir garažų savininkai tad
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
daug susirūpinę. Prekiau niai pirkti, kad ilgainiui
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
tojai bus priversti nutrauk 1 įsigyti apsaugos bonus.
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
ti savo biznius. Autoistai
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
rečiau vartos mašinas.
pirmo rūšies produktų.
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MODEL S2-TA . . . Hera ii a 5-tube»
AC-DC superheterodyne with 7-tube per(ormsnee.
Complete Standard American
Broadeast Rand . . . Super-Field ElectroDynaraic ' Speaker providing richness in
tone . . . Crosley's eaclusive Magna
Loop Antenna • • . Automatic Volume
(Lontrol . . . and a new largo AirplaneType llluminatcd Dial.

Kas tai NAUJOKU pridėta!

PAMOKOS
Keturi jaunuoliai
auto aukos

LEO NORKUS, Jr.
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Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystčs
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės

Vakar anksti rytą arti
Volo, už 20 mailių nuo
Waukegano vakarų link,
MOKSLO LAIKAS:
plente automobilis susidau
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
BEERS
žė su sunkvežimiu.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
Automobiliu važiavo pen
AMERIKOS LIETUVIŲ
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
ki jauni vyrukai, 17 iki 19
MOKYKLA
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
metų amž., iš Round Lake.
816 W. 33rd Place,
Iš jų keturi žuvo ir vienas
Chicago, III.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
J sunkiai sužeistas.

Ambrosia & Nectar

ė

Kalėdom, 1941!

