lingiems, o tada būsim ga

BŪKIME VALINGI
“Kada noriu verkiu, kad glėbusi, kad nesugeba išlais-

noriu dainuoju.”--taip prasi1 vinti mus iš tų aistrų ir įmūsų
musų

viena

deda

geidžių

liaudies

nasrų.

kūniškos

dainelė, kuri rodo, kad žmo

ir

Valdo

dvasiškos

mus

tros ir nedori palinkimai, o

vienu atveju nepriklauso gy

mes kaip vaikai jiems pasi

venimui,

duodame. Kas čia kaltas ir

o

gali

paklausyti

kur pasiteisinimas?

savo širdies balso ir daryti
ką jam įsako. Žmogus

tai,

Pasiteisinimo

turi protą, valią ir jausmą.

nėra,

nes

jaunatviško

džiaugsmo nesudrums.
B.

Upeliūkštis

Nuo nacių rankos
žuvo 6

prūsinam

kam, kuriam

padiktuoja,

lia leidžia jausmui pasirink

ti ir protu siekiamą tikslą

trys

pasiekti.

Visos

žmogaus

dvasinės galios

šios

būti

lengvai gali

dyti ar šiaip žuvo ryšium su

Gyvenimas atneša daug į-

prof. Pr. Bossowskis, geode

vairių pagundų ir šalia jų

zijos prof. K. Jantzenas, ma

įtakų sužalotos ir iškraipy

ti, darbus atlikti — o visa

tos. Gali būti ir dažnai bū

tam

na taip, kad protas įsako da

reikia

levvskis,

botanikos prof.

J.

stiprios, geleži Trzebinskis ir istorijos lek

nės valios. Reikia būti va

torius St. Civinskis.

ryti vieną, o valia daro ki

tą.

o valia

rinkti vieną,

— Nelaimės tėvynės

dį

Ant mano krūtinės

mes dar su didesniu persl-

Išdegino kiyžių,

ėmimu

įspaudė giliai...

vynės ašarų poetą.

Sugrįžk, sūnau, po šiuomi stogu,
Radastos kai žydės,
«
Iš meilės pinsiu tau vainiką
Nevystančios ga’rbės.

kulinio karo metu

dejavo

lėraščių rinkinyje ‘‘Tėvynės
Ašaros”. Neseniai suėjo 15
Laisvutė

metų

to mūsų

nuo

dar Labiau graudena

prisimename tą

ir

tė

Nemuno, Jėsios pašlaitėse
brendo poeto siela

poetas M. Gustaitis savo ei

Motiejus Gustaitis kilęs iš

Panemunės

Aukštosios

pa

jaunikaitis

Gabus

rapijos.

mielo

per dvejus metus baigęs pra
rašytojo
mirties;
dabarties
džios mokyklą įstojo į MaRed. prierašas, šių eilučių autorė tris sūnus jau iš
Lietuvos nelaimės mūsų šir riampolės
lydėjo į U. S. kariuomenę.
gimnaziją,
kur
buvo garsusis lietuvybės ža

pasi

nurodo

Jausmas

lietuvė solistė pažadino poetui įkvėpimų.

Šitaip jautriai pirmojo pa

daug ir didelių idėjinių dar tematikos prof. St. Kempisbų. Pagundas įeikia nugalė ty, teisių prof. Br. Wrob-

pašalinių

- Lietuviai Rusijos ištrėmime. - Kaip Čikagos

Sunertos rankos daugun kyla,
Akis surasoja, vis,
Čia sieloj aušta ryto žara,
Čia temstanti naktis.

kad ši galėtų priversti klau nacių okupacija šie buvu
syti mūsų proto balso. Esa sieji Vilniaus universiteto
me nevalingi.
profesoriai lenkai: teisių

tikslui jis turi diibti, o va

- Kaip gyveno Vyčių himno autorius. -

Išleidžiu sūnų, laisvės ginti,
Su šypsena karčia.
Sieloje kužda tylus balsas,
Ar grįš jisai dar čia?...

(LKFSB) Lenkų katalikų

venti ir ką diibti. Jausmas

taip,

-15 melu nuo mirties kun. dr. Mot. Gustaičio.
"Merga pramokysi, tik ęaspadinę sugadinsi".

patys kalti, kad nemokame spaudos agentūra KAP pra
savęs suvaldyti, kad neiš- neša, kad nacių buvo nužu

valią

Sugrojo bangos jūrų maršą
Mėlynos verpetuos,
Pasuko laivas vėjo ratą,
Ir dingo sapnuos...

pavas a r i š k o

Protas jam nurodo, kaip gy

savo

Tėvynės ašarų poetas

ros mūsų pačių nepalenks ir

ais

mažiausiai bent

mažių

gus

Sūnų į karą palydint

lingi, ir jokie vėjai ir aud

dintojas Petras Kriaučiūnas.

pasi

Atostogas praleisdavo pas

renka kitą. Ir šv. Augusti

savo gimines Pajėsyje, kur

nas gyvenęs prieš 500 me

medžiais apaugę paupių šlai

tų, yra pasakęs: ‘‘Matau aš

tai jautriai poeto sielai at

gera, o vis dėlto seku ir da

skleidė tėvynės gamtos gro

rau tai, kas yra bloga”.

žį. Norėdamas dvasios švie

Gyvenimas pilnas visokių

są nešti Lietuvos žmonėms

blogybių, visokio pikto. Ša

stojo į Seinų dvasinę semi

yra gyvenime

lia blogo

ir

nariją. Čia įsitraukė į lietu

gertas. Ir štai tam vargšui

klierikų slaptą

vių

sąjūdį,

iš

kurio nariai turėdavo lietu

tų dviejų (blogo ir gero) vie

viškoje nuotaikoje praveda

ną kurį nors. Blogas visa

mus susirinkimus, rašydavo

dos yra labiau masinąs, vy-

straipsnius į lietuviškus laik

liojąs.

raščius.

žmogui reikia pasirinkti

suteikia

Jis

kartais

trumpo džiaugsmo ir aki
mirksnio pasitenkinimo, ta

listų būrelis ne tik leido sa

vo lietuvišką laik r a š t i 1 i
“Knapt”, bet ir daug prisi

Čiau po to seka dideli dva
sios

skausmai,

Tas lietuvių idea

liūdesys —Ir

neramumas. Argi galima at

dėjo prie įkūrimo ir palai
kymo Tilžėje leistojo “Var

sverti tuo trumpu malonu

po”.

mu paskui jį sekantį dvasi
Tarp

nį nerimą ir negarbę? Nie- ;

išmirštančių

tėvų...

baltųjų

kados! Kūnas sutrūnija, su- |

byra į dulkes, o vardas ir
garbė pasilieka. Kūnas mirš

Įšventintas kunigu buvo

ta, o dvasia, siela gyvena.

paskirtas vikaru į Marijam

Kūną sužeidęs guli dar (bent <

polę.

dažniausiai!) išsigydyti, o
sielą ir garbę sužeidęs, nors '

marijonai,

ir

kunigiškų drabužių.

net

apgydysi,

niekados

kaip

tuose

What's Mrs. Petrov got that you haven't got:

(padavimuose) graikų dievo

pijoje

kuriam gyvam kasdien drąs

plaučius

kydavo

atskridęs

eželis. Praeis metai ar daugiau, sumažės skausmas, užsitrins žaizda, bet jos visai

neisgydysi.

Mintys apie ją

neduos tau ramybės ir tik
ro saulėto gyvenimo džiaugs

mo.
Sakykit — ar gi mes tai
nesuprantam?

Argi mes a-

pie tai negalvojam?

Galvojame ir gerai supran

tame, kad darome bloga, kad
skriaudžiame patys save. ne

gražiąi. nedorovingai elgia

mės, tačiau

retai tesitaiso-

me. Čia kartu su šv Augus

tinu galėtumėme prisipažin

tik

jiečiai

prometėjus, i

prikaltas

I

lengva

Meet Mrs. Petrov, Citizen of the Soviet Union.

When the Nazi Panzer Divisions approached the
small Petrov farm in the Ukraine, she knew what
to do.
The wheat, so near to harvest time, went up in
flanies. The potatoes, stored in the cellar, were
soaked with kerosene. The jars of fruits and
preserves were smashed, and the cow, which
had given her children so many quarts of precious milk, was shot.
After piling her two young children, a few blankets and some food on the farm cart, Mrs. Petrov
did one more thing. She went back to the house
where she and her husband had been so happy
. svhere they had worked so hard to make a
home for their family—and applied the torch.
Now, everybody in this country knows that
Americans are as patriotic—as capable of sacrifice—as grimly determined to beat Hitler as are
the Russians or anybody else on earth.
Būt—by the Lord Harry—do we have to kvait
ulį a Nazi tank comes rolling up the Street
before tvc prove it?

We aren’t being asked to būru our homes and
destroy eyerything we own. Please God, we
never will be.
Būt we are being asked to join the Payroll
Savings Plan and pi* at least 10% of our earnings
into War Bonds! We’re being asked—not told—
to loan money—not give it! And to loan this
tnoney at a good rate of interest and for good
reasons! We’re being asked to buy War Bonds
to help win the war—to provide a nešt egg for
the furore—to provide peacetime jobs and peacetime goods and a generally decent world thav
the fellosvs who are doing the fighting can come
back to.

That’s our job. And it’s a job that won’t be done
until every mother's son of us is buying bonds
until it hurts.

There are, right now, štili people who ought to
be buying War Bondsthrough the Payroll Savings
Plan—and aren’t.
Right now, while some of the people in the
Payroll Savings Plan are setting aside more than
10%—a lot of others are investing lesa//

Let’s change that situation—quick. If you aren’t
in the Payroll Savings Plan—sign up tomorrowi
If you’re already in, būt haven't hit 10% yet—
raiše your sights. And if you can put in more—
do it.
What’s Mrs. Petrov got
Nothing! Let’s prove it!

that

Rusų

uždariusi

jų

seni,

beišmirštą

tėvai. Jauną kunigą parapi

Dzeuso nubaustas ir prie uo
los

tėvai

naujokyną, taigi buvo para

?

mituose

kuriuos

huvo

valdžia

si. Kankinsies susižeidęs dva

gyveno

būdavo pažinti iš jų baltų

jau ją tokią sveiką neturė

siniai,

Čionai

we

haven't?

Bet jis

labai

mielai

sutiko.

vengė vaišių, pra

mogų, visą atliekamą laiką
nesiskirdamas su knyga. Vie

nuoliška marijonų įtaka pri
sidėjo jame išauklėti dar di
desnį dvasios švelnumą.
Taip jau buvo Apvaizdos

lemta, kad tuo laiku Seinų
vyskupu liko Ant. Baranaus

WHAT YOU SHOULD DOi’į
If you are . .

kas. Jisai labai vertino moks

1. Already investing 10% of your pay in War Bonds

lą ir kunigams, ypač gabie

through the Payroll Savings Plan—boost that 10%
if you can.

'

2. Worlcing in a plant svhere the Plan is installed,
haven’t signed up yet—sign up tomorrosv.

siems kalbėdavo:

būt

3. Working in a plant where the Payroll Savings Plan

— Važiuokite į aukštes

nes mokyklas kad

ir pusė

hasn't been installed, talk to your union bead, fore-

dvasiškių, aš tuo tarpu au

man or plant manager—and see if it can't be installed
right away. The local bank will be glad to help.

likusiais apsidirbsiu. Už tat

4. IJnable to get in on the Payroll Savings Plan for any
reason, go to your local bank or wherever bonds are
sold. They will be glad to help you start a Plan of

sugrįžę

daugenopai

atsily

ginsite už išeikvotus moks

lui metus”.

your own.

ti, sakydami — matau gera,

Gustaitis nusprendė siek

o darau, kas bloga; žinau

ti

kad

trumpalaikis

bet rusai to labiausiai ne

‘džiaugsmas pavirs į amžiną

mėgo. Todėl ji.jai gauna iš

mano

skausmą, bet aš vis vien juo

naudojuos.

Kodėl mes mirtingieji taip

taip

darome,

todėl,

kad

elgiamės?

neturime

O

valios

BUY U. S. WAR BONDS

“TOP THAT 10% BY
NEW YEARS!"

THROUGH THE

PAYROLL SAVINGS PLAN

įsakyti savo protui ir pa
lenkti jausmus. Aistros ii

t

aukštesnio

mokslo,

policijos leidimą neva gydy
tis į užsienį, ča gi pasiva

dinęs slapyvardžiu Mot. Ba
landis

(kad

rusai nesusek

tų) mokosi Europos univer
sitetuose — Vokietijoje, Ita
lijoje, Šveicarijoje.

įgeidžiai mus valdo, o mūsų

valia tokia ištižusi, tokia iš-

dar

Thiiutlvertiiemfūt

is

a

contribution

to

America’s

all-out

war

effort

by

DRAUGAS'

(Nukelta į 2 pusi.)

j
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DTEMHASTTS DRAUGAS
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TĖVYNĖS AŠARŲ POETAS
(Atkelta iš 1 pusi.)

Ketvirtad., gruod. 31, 1942'
i' '.'

PKANCOZŲ VADAS LANKO AMEK1KIEC1US

Naujajame Puauulyje

Norėdamas sukelti dau
giau lėšų Lietuvos kaimieGrįžęs iš užsienio gavo pa-| čių švietimui, Gustaitis prieš
skyrimą — kapelionu į Ma pat Didįjį Karu buvo atvy
rijampolės gimnaziją, čia ne kęs į Ameriką Čia jisai iš
tik dėstė tikybą, bet prie leido ir savo gražių eilėraš
progos per aavo pamokas čių rinkinį “Tėvynės aša
primindavo Lietuvos praei ros”, o taip pat knygelę “L.
tį, pasakojo apie lietuviškus Vyčių Dovanėlė”, kurioje iš
raštus įr net pats tarp mo spausdintas ir jo parašytakinių platino lietuvišką spaudai Vyčių himnas:
dą. Rusai labai nepalankiai
— Nuženk Gilybe iš Dan
žiūrėjo į tokį jauno kunigo
gaus,
daktaro darbą, bet Gustai
Sustiprink jauną Vyčių
tis savo mokėjo padaryti
dvasią!
naudodamas didžiausį atsar
Mes už teisybe stosim drą
gumą. Matydamas, kaip Lie
siai
tuvos kaimui reikalinga švie
Tėvynę ginti auonarsiaus,
sos, jisai daro pastangas įO plieno kardas priešą
kurti ‘ ‘Žiburio ” '' draugiją.
draus.
Tas pasiseka įvykdyti 1906 Šį Vyčių himną .ir Lietuvos
mctąis ir jau sekančiais me- skautai naudojo kaip savo
tąis įsteigiama Marijampolė-; himną. Amerikiečiams poeje pirmoji lietuvių mergai- tas paliko mielą įspūdį. Viečių progimnazija. Tai buvo na jį pažinusi' ponia pasadidelis žingsnis, nes anuo kojo:
laiku Lietuvoje daug kas
— Jis buvo kuklus, malo
nume, kad mergaičių išviso nus> draugiškas, tylus, nuonereikia į mokslą leisti. Tie-j šalu3' nedaug kalbžt’ nedaJS
1 valgyt, išlaikyt nuosaikumą.
šiai net kalbėdavo:
Kai jis rengėsi grįžti į
— Išgersi, tai bent žino Lietuvą, išleistuvių vakare
si, kad pasigė'/ei, o mergą lietuvė solistė Tocienė gra
pramokysi, tai tik gaspadi- žiai scenoje užtraukė:
nę sugadinsi!
•— Leiskit į tėvynę, leiski
M. Gustaitis gi priešingai, pas savus...
Gustaitis klausėsi, ašaros
manė, kad išlavinus, išauk
Įėjus busimąsias motinas, a- pasirodė iš jo akių ir jisai
teis šviesesnės valandos Lie čia pat paėmęs savo mažą
tuvai. Todėl jisai pats, be atvaizdą kitoje jo pusėje
veik jokio atlyginimo ne publikos pilnoje salėje be
gaudamas imasi vadovauti matant parašė trijų posmų
anai mokyklai ir rašo atsi eilėraštį, skirtą lietuvei dai
šaukimus į Lietuvos žmo nininkei; jo pradžia:
— Giedok, Lakštute,
nes:
Tavo balsas malonus
— Norint prikelti tėvynę
Gamtos pravirkdė vargo
iš šimtmečio miego, iš am
nus
žinos vergijos, norint išblaš
Ir liejas tonų srovėmis
kyti tą visuomet niūksan
Ei kalba... kalba ką širdis
čią prieš mūsų akis mirties
Lietuviška veikla
šmėklą, kuri mus lyg kok
Rusijos gilumoje
sai istorijos šešėlis nuola
tos graudina ir slegia,
Vos poetui grįžus į Lie
— turi būti mūsų visų obal- tuvą, pradėjo veržtis vokie
aaų: daugiau šviesos! Ne čiai. Lietuvių gimnazijos iš
kai kuriems tiktai luomams, sikėlė į Rusiją. Gustaitis
ne išrinktiems laimės vai apsigyveno Jr’^slavlyje ir
kams, bet plačiai visuome tenai įsteigė lietuviams trem
nei, visiems tautos sluoks tiniams bendrabučių, vajkų
niams be skirtumo...”
prieglaudų, praėžioa mokyk
lų, “žiburio” progimnaziją
Šveicarija... Marijampolė.
ir įvairių dirbtuvių. Visų tų
/staigų mėnesinė sąmata sie
Jis ypač branginp religi kė 20,000 rublių.
nį aukįėjimą (koks stengia
Gustaitis atsidūrė ištrė
masi dabar piavėsti USA
mime ir jį taio kamavo tė
lietuviškose parapijinėse mo
vynės ilgesys; ypač įsigalė
kyklose) ir rašė:
jus ten bolševikams.
— Jeigu visur, tai tuo la
DR. G. SERNER
biau religija reikalinga raokykloje ir auklėtnamyje. Ji lietuvis AKię gydytojas
25 Metų Patyrimo
tenai, kur perdėtinis nemato i
Tet: YABda 1839
ir veikti negali, visados švie
Pritaiko Akinius.
čia. it lempa ir apsaugoja
Kreivas Akis
Ištaiso.
nuo daugybės paklydimų, j
Ofisas
ir
Akinių
Dirbtu'ė
Pašalinus gi ją, mokykla j
Kampas 34th Street
Pavirstų į kareivių lagerį. Valandoa; oyo
kur reikėtų vien bnime uz- Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti,
laikyti tvarką.. Išleisti gi
jaunimą iš mokyklos į mar
gąjį pasaulį, nedavus jam Būkit Malonūs
tvirtų tikėjimo principų, tai
SAVO AKIMS !
Tik
viena pora aklų visam gyvistiek. ką pakisti buvai rj vsnlmul.
Saugokite Jaa. leisdami
jau modernUĄląuątų,
laivą audrotomis marėmis”. lirgsaniinuotl
metodą, kuria regėjimo mokelaa
gali eutelktl
^Stengdamasis Liet u v o n

Šviesos Lietuvos liaudžiai!

perkelti germinius auklėji
mo būdus, jisai Marijampo
lės gimnazijoje įkurdina
garsiausią Liet .vos auklėto
ją Mariją Pečkauskaitę, ku
ri .Šveicarijos garsenybės
Foersterio patyrimą perke
li*. ir pritaiko toje Lietuvos
miesto auklėjimo įstaigoje.

aa METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie paketiną
via* akių Itsttptaaą. ..

Dr. John J. Smetąna
Dr. J. J. Smetana. Ji.
OPTOMBTRlMtAI

1801 So. Ashland Avenne
Kampas ll-toe
Telefonas: CAK AL MM. (Hlcagr
OFMO VALANDOM:
Kaadieg »:M am. iki »M P. m
Trečiad. fr naMač. t:lo a. na
iki T: M o. m

355=
Ugnįęs gyvatės sienoms SKELBKITtS “DRAUGE’
rangos,
Padangėms skilau č r a s
gaisras-dūmai...
O sielvartų liepsnoms ge- DOCTOR SELMA
• sinti
SODEIKA O. D.
Tik ašaros ir kraujo ban
AKIS 1STIK1NCJA
gos...
AKINIUS PRITAIKINA
Ar kas paguos našlaičių
Ofise randasi kiti pataisymo
kraštą,
metodų Įrengimai akims, ku
Tėvyne mano mylimoji?
rioms akinių pagelba neužtenka.
Ar kas palengvins tavo
VALANDOS:
naštą, Nuo 10 iki 5 vai. kaa dieną
Sakyk mįehausia?.. Tu
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
vaitoji!
137 N. MARION STREET
(Nukelta į 3 pusi.)
Oak Park, Illinois
(prip kampo Lake gt.)
Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 7681

YY» U 33* Sirtet
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General Henri Giraud, paskirtas prancūz ų kariuomenės vadu Šiaurės Afrikoje po
adm. Darlan mirties, ląnko amerikiečių kariuomenę.
— Slenka dienos, — rašo
jisai, ilgos — kaip karo me
tai, nuobodžios — kaip šiau
rės gamta. Ši-.ėis veržias
Lietuvon, bet ir ten neran
da ramios vietelės... O čia,
kur pažvelgsi, visur šaltos
vargo bangos putoja. Kar
tais nei iš šio, nei iš to plyks
tels jausmas, lyg elektros
kibirkštis, apniauks akis ašara ir nejučiomis giliai atsjdūsti, pats nežinodamas ko
ir kam: tik jauti, kad sun
ku, kąd širdį kas gniaužo...”
Tėvynėn vis dėlto sugrįžo
čia buvo pakviestas Seinų,
vėliau Lazdijų gimnazijos
direktoriaus pareigoms, ku
rias ėjo iki pat mirties.

merikos scenoje. Ji prasi
deda:,
— Broliai, kas mylit Lie- tuvą
Meldžiami stokit į krūvą;
Naujos atėjo gadynėa,
Meilę giedosim tėvynės.

WHOLESALE
•IQUOR
(STAIGA

VAITUSH, OPT.

N. KANTRU, aąv.

, MUTVAL uqi or co
4707 8o. Halsted 8t,
T«tefooM:

i nr: .

SL 1 P

OOI4

BOUIJCV ARI)

11

Palangvma aklų jtempm
atl
priežastimi galvos škac
svaigimo, akių aptemimo, narvuo-

COVERS

Apsaugokite savo senus rakan
dus ir paruofiklte. kad atrodytų
kaip nauji
Didelis pasirinktume
visokių spalvų lr “dust-proof"
materlolų.
APKAINAVIMAS VELTUI

CUSTOM

VENETIAN

UU1LT

HUNUS

Madiniai 'sluls'. pustrlnklinan Jvalrlų Hpalvų, automutlAkn tvar
kymo, — taipgi vėllaunto pagerinimo ireugliuas Voltui.

Už Pėdų ..............................

32c

Drap<*s Padaroma Pagal 1 iaakyiiii) Veltui.
T trinu- Pilnų I ;t|g
KHJ.u.klų ir Iaivo* Reikmenų.

BECK'S DEPT.
STORE, Ine.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St

tumo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir
toliregystų.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
rumas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki
v.
vak Seredomis nuo pietų s Nadėlioj pagal sutartį
Bangely atitikimą akys atitatsaaaas he akinių. Kalnoa pigias kaip

t

Jaunuoliai, kurie nepriiipami į
Į karp aviacijos skyrius iŠ priežas’ ties spalvų neregėjimo — (color
blindneaa), kreipkitės prie manęs
Apsiimu išgydyti

Pilnai Dengtas Chirurgijos Departmeutab, kur svarbias lr ma
žesnes operaoljas atlieka atsakomingl Chirurgai-Daktaral.

DEL RADIO PATAISYMO —
Saukite YARDS 3088.

LIETUVIAI

DB. STRIKOL’IS
PHYSICIAN ARD SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARda 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Ofiso UI. VIRginia 0038
Rezidencijos teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Panktadicinais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Ttl, YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DnUNTibinS

Pilnai (rengtas X-flay Departmenlas daktarams lr pacientams.

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
beredyj pagal sutartj.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI
Tel. CĄNal 6122

DR. BIEŽIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

4157 Archer Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

Tel. Cicero 1184

1821 So. Hahded Street

Ofiao Tel. LAEayette 3210
Rez. Tel. LAEayette 0094
Jeigu Neulailiepamn —
Šaukite KEDzic 2868

Phone. YABDS 4778

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8 530

756 YVest 35tfa Street

PLATINKITE “DRAUGI

lįtf '. . .

■

Ofiso Tel................... V IRgtnia 188P

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

|

4204 Archer Aveaue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekm. tik suaitariua.

DR. CHARLES SEGAL /
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Teh MIDway 2880

Chicago, IIL

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 ;
vul. jKipict ir nuo 7 iki o:36 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR.A. JENKINS

Tel. Cicero 1484

4146 Archer Avenue

.......

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais — tik 2-4.
Šventadieniais —- 11-12.

Res. 1625 So. 50tli Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6 iki 9 vai. vakare.

744 West 354h Stroet

OFISO VALANDOS:

2423 VVest Marguette Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

8221-25 8. HALSTED ST.

DR. Y. A. SIMKUS

DR. S. R. PALUTSIS

OR. P. Z. ZALATORIS

DR. A, J. BERTASH

TeL YARda 3146

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal autartj.
Ofiao telefonas: PROapeet 6737
Namų telefonaa: VIRglnia 2421

Vai.: 2—4 ir 7—f) vąk.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avo.

DAKTARAI

OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
o nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Me'n e

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o
kitomis valandomis pagal sutartį.

2500 YVest 63rd Street

Tol. CĄNal 0257
Rec. tel.: PROspeet 6659

v
i
i
TeL YĄRds 5921.
Res.: KENvrood 5107.

A. A. SLAKIS

6757 So. Westcrn Avė.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Rss. Tel. GROvokil) 0647
Office tel. HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. STAte 75Q2

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2 iki 1 v. popiet; t iki 9 v. vak.;
ir pagal sutartį.

Tel. REPubllc 7868

134 N. LA SALLE ST.
Room 3014

UidnUjAS IR CUlnuitunš

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

3241 VVest 661 h Place

(Lietuvių Auditorijoje)
Valandos: nuo l-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas: CALumet 6877

Telefonas HEMiock 5849

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
Ofiso vnl.: 1—3 ir 6—8:30 P. M Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
Trečiadieniais pagal sutartį
vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.

7 So. Dearborn Street

4645 So. Ashland Avė.
aru 4/ta btreet

KALBAM LIETUVIŠKAI

ADVOKATAS

Caiumet 4591

Pilnai įrengta Physlotln-rajiy Dopartmentas priskaitant ujathermy, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
■r Uitus moderuUkus metodus
gydymo.

Nė vienam vertam ligoniui noOus atstumta, dėl štoko, pinigų,
guriausias gydy nuu Ir prtcžiAra.
Kas link uiokusėlų, su-diarsline,
aad būtų Jums ko pstogiau-sla.

i

ADVOKATAS

DANTISTAS

Pilnai įrengtas Medikes Departmssitss gydymui visokių Ilgų —
■narklų lr liglalkinių.

’

TELEFONAS:

Phone YARds 2223

VALANDOS: 11 v', ryto iki 3 p.p.

__________________

Pritaikiu akinius
atsakomingai ir už
prieinamą kainą.

DR. P. ATKOČIŪNAS

Būnant namie ar darbe galite
gauti gydymo patarnavimų, lank
ant m ūmu ligoninės kliniką. Kli
nikų valandos, nuo 2 vai. popiet
iki 8 vai. vak. šln patarnavimas
telkiamas nužemintomis kainomis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

PADAROMA PAGAL UŽSAKYMĄ

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

828 W. 35th PLACE
24 vai. patarnavimas

Phone: YARDS 1373

REMKITB
8RNĄ
LIETUVIŲ
DRAUOĄ

VICTORY HOSPITAL

WHITKEY E. TARUTIS

L u a w:rrK

Po nauja vadovyste.

<712 South Ashland Av
Iftvežlojame
po V1-4
Ohl<«go.

ty

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

LIFTFVI8

Nežiūrint gausių pareigų
Gustaitis yra parašęs 26
knygeles, didesnes ir mažes
nes skaitant su jų visomis
laidomis. Pažymėtina, kad
jo kūriniui ‘‘Eroiiai” mūsų
garsiausia kompozitorius č.
Sasnauskas sukūrė didingą
muziką. Ši epiškai lyriška
kantata buvo atlikta ir A-

Ugnies gyvatės tėvynėje x

Vos ašaros gali sulaikyti
Tėvynės meilė tam kunigui
skaitydamas jo eilėraštį kaip
poetui buvo taip brangi; vy
va šitas:
čiams jisai rašė:
— Tėvyne mano mylimoji!
— Tebūnie tau tėvynė,
Tokia graži buvai, šviesi;
kaip ta dienos šviesa akim,
Taip širdį būdavo vilioji
kaip duonos plutelė ir indas
Ir meilės glėbį ištiesi!...
vandens ištroškusiom lūpom.
Nujau ramybės tavo rū
Tegu ji tau būna kaip tą
mai
motina —■ meilesnė —- juo
Sugriauti... sūnūs išvai
labiaus apleista, brangesnė
kyti...

DR.

Tėvynės dainius

— juo daugiaus iš tavęs pa
galbos laukia. Garbė tau,
kad ją turi iš visų bėdiniausią ir gali ją sušelpti, jos
reikalais gyventi”.

» RU re

DR. EMILY V. KRUKAS

VALANDOS:
Plqq., Antr., Ketvir-. 6 iki 9 vak.;
Penkt., šeitad. 8:30 iki 9:30 vaR.
Sdunadieaiaia pagal auaitarimą

Kus laiNve brangina,

tis

perku YVar Honda.

Didžiausiuose
gy\eniin|^,
kriziuose pirmutinis dąlyka^
— nenusimink. (Hilty^-

KelvfrlaT,

gruo3.

SI,

1912

DIENRAŠTIS DRAUGAS

DĖMESIO! ATEINA 1942 METU "INCOME" TAKSAI | ištremtieji
Kiekvienas gyventojas tu- į Ii atsakančiai atlikti tiktai
rėš mokėti už 1942 metus advokatai ir auditoriai,

pajamų taksas beveik dvigu
bai tiek, kiek mokėjo ui
1941 metus. Mes visi turime
apie tai rimbu susirūpinti. |
Kiekvienas turės būti prisi
rengęs tuojau po Naujų Me
tų patiekti pajamų raportus.
Amerikos valdžiai. Paskuti
nė įteikimui tokių raportų,
diena yra 15-tą dieną Kovo
mėnesio, 1943 metais. Šutau
pysime tokiems
taksams,
jei nelauksime paskutinės
dienos bet pirmiau ir kuo
ankščiausia tai atlikę. Taip
darant, tas, kuris jums pri
rengs tuos raportus, turės
daugiau laiko juos pastudi
juoti, ir tokiu būdų galės at
sakančiai raportus prireng
ti.
Neujame 1942 m. ‘income’
taksų įstatyme yra leidžia
ma daug daugiau visokių at
skaitymų ir atitraukimų už
padarytas išlaidas. Iš to at
žvilgio, yra nauda “income
tax” mokėtojams. Bet yra
reikalas žinoti, ką ir kiek
galima legališkai atskaityti
ir atitraukti. Tokį darbą ga

Tėvynės ašarų
poetas
,

(Atkelta iš 2 pusi.)

Ne tik eilėraščiai jo buvo
jautrūs. Jis rašė gražius pa
mokslus, vertė Mickevičiaus
“Krymo sonetus”, “Vėli
nes”, lotynų poetų (Virgili
jaus, Ovidijaus) kūrinius. .
Palūžo...

įskyla

daug paakstino airių tautos tai būdami, pavyzdžiui, to
kovas už laisvę.
paties tikėjimo kaip rusai.
Mes, lietuviai taip pat ga- nebūtumėm turėję prieš ru-

lime

padėkoti

likimui,

kad i sus to atsparumo kovoje už

jau

Pakštas

atlikti

baigia

paruošiamuosius savo įstai

gos perkėlimo darbus ir į

New Yorką iš Čikagos yra
Airių tautos problemos la esame katalikai. Jei būtu- savo taut » laisvę,
Gruodžio, 5 d., šių metų
Viktoras Balanda
pajmer House viešbutyje, bai panašios į problemas lie mėm buvę kitokio tikėjimo, |
(LKFSB) Liet. Kultūros numatęs išvykti sausio mėn.
Chieagoje, buvo susirinkę tuvių tautos. Lietuviai ko
instituto direkt prof. Kaz. 5 d. vaKariniu traukiniu.
votojai
už
laisvę
buvo
caro
šimtai advokatų iš visos
TOWN OF LAKE
tremiami į Sibirą, o airiai
Illinois valstybės pasiklausy
tai į Australiją
syti paskaitos iš įstatymo
NAUJŲ 1943 METŲ PROGA!
1848 metais devyni jauni
liečiančios naujus

"income. kai{j,ai:

patriek

Donahue,

tax”. Advokatai lanko to Charles Duffy. Morris Lykias paskaitas ir studijuoja ene, Thomas McGee, John
naujus įstatymus, kad ge Mitchell, Thomas Meagher,
riau juos žinoti ir geriau pri Richard O’Gorman, Terence
siruošti patarnauti savo kli- McManus ir Michael Ireland,
jentams. Niekas tų raportų nuteisti mirti dėl to, kad ko
negali tinkamai, atsakan vojo už airių tautos teises,
čiai išpildyti žmonėms, jei bet pasipylus protestams iš
gu nėra tų įstatymų studija viso pasaulio, mirties baus
vęs. Kaip seniau, taip ir da mė pakeista ištrėmimu Aus
bar atsiras ir pasirodys vi tralijon. Tuo laiku šis kraš
sokių “legalių” patarnavimų tas buvo necivilizuotas ir iš
“bootlegerių”, kurie neturi trėmimas į jį buvo skaito
mas baisesniu už mirtį.
teisės būti advokatais ir net
Bet airių sugebėjimu onežino, kaip studijuoti įsta
tymus. Jie garsinasi teikią rientuotis politikoj šie jaulegalius patarnavimus ir mė^ nikaičiai nei Australijos
gina jiems draudžiamą dar žiauriose aplinkybėse nežu
bą atlikinėti. Kiekvienam vo. Priešingai, jie iškilo. Sir
būs reikalas pildyti pajamų Charles Duffy iškilo į Aus
raportus ir mokėti “income” tralijos ministerių pirminin
taksus. Reikia todėl visiems kus, Meagher paliko Mon
darbininkams ir biznieriams tana gubernatorium, McMąrūpintis “income taksų mo nus ir Donahue Amerikos!.
kėjimu. Kaip nauji įstaty armijos brigados genero
mai mokėjimui
“income” lais, O’Gorman governor ge
taksų atsiliepia ant darbi neral Newfoundiando, Mor
ris Lyene Aust t alijos attorninko ir biznieriaus šį metą,
ney general, vėliau šią vie
atsilieps kitą metą ir, gal,
tą užėmė Michael Ireland,
per sekančius dešimts arba
McGee paliko Canada seimo
penkiolika metų, galima su
pirmininku, o Mitchell buvo
žinoti tiktai pas advokatus.
New Yorko miesto žymus
Patartina visiems rūpintis politikas, kurio sūnus vėliau
apsaugojimu save nuosavy buvo New Yorko miesto ma
bės ir pajamų sykiu teisin joru. Airiai gali padėkoti
gai apsimokėti visus reika likimui, kad jų svetimi val
lingus taksus. Daug žmonių dovai buvo kito tikėjimo nei
perdaug užmoka už taksus. jie patys. Airiai yra kata
Tas įvyksta dėlto, kad jų likai, o jų prispaudėjai bu
pajamų
raportai padaryti vo anglikonų tikėjimo. Tas
klaidingai.
Reikia laikyti tikėjimų skirtumas labai
teisingus rekordus visų pa
jamų ir išmokėjimų, taipgi 1942 metus. Nelaukime pas
reikia
žinoti
įstatymus, kutinės dienos, atlikime tai
idant tinkamai išpildyti “in kuo anksčiausiai, nes tiktai
come” taksų raportus. Po tokių būdu jums bus gali
1-mos dienos sausio iki 16- ma naudingai išpildyti ra
tos Kovo mėnesio 1943 m., portus ir sykiu sutaupyti su
reikės visiems išpildyti “in .imą taksų mokėjimo.
come” taksų raportus už

Gal tas įtemptas darbas
jo ir sveikatą iščiulpė. Ji
sai mirė 1927 m. gruodžio
mėn. 23 d. Ant jo kapo Laz
dijuose broliai pastatė ak
mens paminklą, kuriame iš
kalta jo paties žodžiai iš ei
lėraščio “Ties mano kryžiųmi :
— Čia glūdi giesmės ne
rašytos,
Tai tvyro mintys nesaky
tos,
Kurias likimas nuslopino r#
Ir niekas, niekas jų neži
no”.
Ir mūsų mintys skriedanios
prie jo kapo kartoja to dai
niaus žodžius:
— Nors taip toli — už o
keano

Matau tave, tėvyne mano!
Kada ateis ta valanda.
Kad grįšiu vėl? Kada, ka

A.

A.

Šlakis,

Advokatas.

LAIMINGU IR LINKSMU NAUJŲ METŲ
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Sveikinam visus draugus,
prietelius,
Įį
pažįstamus;
linkime visiems dvasiškų malonių
ir Dievo palaimos!

IR

ONA

LUKOŠIAI,

'CITTCAGO. ILLINOIS

Tel. LAFAYETTE 1310

Ir mums ima vaidentis siau
bingi vaizdai ■ pie kuriuos
• poetas kalba:

Šv.

platin

“Draugo”

štabo

geriausio

su

pasisekimo

vi

Nau

Metuose!

J.

SAULINSKAS,

Mykolo

parapijos

LAIMINGŲ UI LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. KONCEVIC
UNION

2557

SHOP

Phone:

St.

43rd

W.

BARBĖK

Virginia

2706

Linkime Visiems Lietuviams, Draugams
Ir Pažįstamiems

lNAS deksnys,
iv. Kryžiaus parapijoj,

R. & R. RADIATOR and BODY CO.
H. C. REICHERT, JR.

», ILLINOIS

Taisom Radiatorius,

★
KUN. DR. KNTANAS DEKSNYS,
būsimas klebinąs, Nekalto Prasidėjimo
parapijos,
EAST ST. LOUIS, ILLINOIS

J. F. REUTHER, JR.

Automoblių

Įlenkimus

Ir Atliekame Gražų Maliavojimo Darbą.

3572-74 Archer Avė.

Chicgo, III.

LAFayette 7688-89.

Įsteigta 1920 m.

J?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

I

AMBULANCE
Patarnavimas

NARIAI

Dieną ir Naktį.

Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
Tel. PULLMAN 1270
Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS

Kreipkitės į -

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Phone LAFAYETTE 8878

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

P. I. RIDIKAS

6812 So. Westem Ave„ Chicago

Tel. YARDS 1741-1742

88S4 SO. HALSTED STREET
710 W. IRth STREET
Telephone VARDS 1419

4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
_______
Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 87OO~vai._Pirmad ir Ketvirtad. vak.
Ii atotles WGES (1390). su Povilu fialtimieru.

I. I. ZOLP

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

'l

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

SKYRIUS 42-44 E. lORth ST.
2814 WEST 28rd PLACE

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

Kata

taipgi

Klebonas.

VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

draugi

Spaudos

ir

KUN.

tuvą

J Prunsku

veikėjus,

pažįstamus!

ir

juose

8819 LITUANICA AVĖ.

ANTHONY B. PETKUS

parapi-

jas

narius

— Brolau, kad grįši į Lie

Brangių nerasi giminių,
Bet rasi kaulų didžią krū
vą
Lavonų daugel, kapinių..
Bet mes patys braukdami
ašarą žadiname viltį drau
ge au dainium:
•
— Neverk tėvynė, kad ir
kraujas
Taip gausiai liejas srovė
mis;
Neverk, ateis gadynės nau
jos —
Dar šviečia tau skaisti Vil
tis!'’

savo

jonus,

siems

ME

NAUJAIS

visus

TAIS

MAŽEIKA
NULIŪDIMO

su

tojus

Sav.

2555 West 43rd Street

NU

likiškos

Tony The Cleaner & Furrier
ANTANAS

SVEIKI

NUOŠIRDŽIAI

SVEIKINU

da ?..

K.

Prof. K. Pakštas
persikelia sausio
pradžioje į New Yorką

1646 WEST 46th STRF.ET

Phone YARDS 0781

DIENRAŠTIS DRAUGAS

mumo! Nejaugi iš tikro Die-1

KAM TAU IŠPAŽINTIES?
Tomas Bajoras,

ėjęs

jaunuolis,

mokslus

turėjo

kas neturėtų teisės išpažin-

pro- ties klausyti, juo mažiau te-

gos griežtai apsvarstyti Die-įgalėtų nuodėmes atleisti”,

mes

Ketvirtad.,

(Mat. 9, 2-8); Luk. 5. siuntinybė, kokią Kristus tu-

vo gerumas nusilenkė prie
žmogaus skurdo ir įgaliojo

20; 7, 47). Valdžią atleisti rėjo ("Kaip Tėvas mane siu-

tam tikrus žm- -nes, kad jie

Apaštalams, sakydamas: Kadangi Kristus tikra pras

Jo vardu galėtų atleisti nuo

"Ramybė teesie su jumis, me atleisdavo nuodėmes, reiš

Kristus

nuodėmes

suteikia

% 1

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

ntė, taip Aš jus siunčiu”)

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

dėmes? Taigi, svarbu

žino Kaip Tėvas mane siuntė, taip kia ir čia apaštalams yra
ti, ar tikrai yra įvykęs įga- ir Aš jus siunčiu. Tai pasa suteikiama' valdžia tikra
vedamas logikos, turėjo pri- klausės labai atsidėjęs, tai Iš
imas.
kęs, Jis kvėpė į juos ir jiems prasme atleisti nuodėmes.
pažinti, kad yra Dievas. Be-J— tiesiog ta3 dalykas, kurs
tarė: Imkite šventąją Dva Tai matyti ir iš Krista.us žo
veik tuo vienu visa jo reli jam ypačiai rūpėjo, Dabar
Tomą vargino ta mintis,
sią. Kam nuodėmes atleisite, džių: kam nuodėmes atlei
gija ir baigės. Priklausyda jis aau vienas galvojo, kad ar tikrai Dievas įgaliojo tam
ir kam su site, jos atleistos, tikra pras
mas prie aušrininkų kuopos juk iš tikrųjų tame nėra jo tikrus žmones, kid jie Jc tam jos t. t leis t
jis prisiklausė visokių neti kio prieštaravimo, kai Die vardu galėtų nuodėmes at laikysite, jos sulaikytos” me. Ta valdžia atleisti nuo
kusių priekaištų prieš tikė vas įgaliotų tam tikrus žmo leisti. Norėdamas sau išriš (Jo. 20, 21-23). Čia apašta dėmes liko suteikta ne tik
jimą, kuriuos išspręsti ma nes, kurie Dievo vardu at- ti tą klausimą, jis vieną šven lams suteikiama panaši pa(Nukelta į 5 pusi.)
nė esant negalima arba ir leistų žmonėms prasikalti- tadienio pavakarę n u v y k c

vo

buvimo

argumentus

ir, j

pasikalbėjimo Tomas

To
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JUOZAS DOBROVALSKIS
IR SŪNUS VINCENTAS

i

BLČEKNE

2325

So.

IR

GROSERNft

Tel.

Ave.

Oakley

CANai

Užlaiko vien geriausios rūšies mėsas ir grosemės
dalykus. Pristatome į namus.

visai nesirūpino jų spręsti. mus, piktus jų darbus, kad pas kuniS4- Kunigas trum
Ypač smarkiai jis buvo nu žmogus vėl jaustųsi nekal- pai jam
Paa*škino.

-g—
LAIMINGŲ

prieš

%

Kristau

— tas ir geras. Tai būtų tie-1 “duota _visa valdžia danguje
jis nė į bažnyčią nebevaikš slog didžiausias Dievo geru- ! ir žemėje ’
sistatęs

1712

IR

LINKSMŲ

NAUJŲ

METŲ

išpažintį

(Mat.

čiojo, palikdamas tą dalyką mas. Kaip svarbu būtų žmo-1 J*8

Pats,

28,

18)

,

Linkiu

Visiems

Savo

Kostumeriams

ir

Draugams

būdamas žemėje,

"nesusipratusiems ”, kurie ! gui pasieki! savo sąžinės ra- 1 atleisdavo
nei mokslo neturi, riei gyve

žmonėms nuodė-

nimo klausimų neišmano. Ta
čiau jis dar nebuvo suspė

A. PETKUS
Užlaikau deimantų, laikrodžių ir
kitokių brangmenų.
Laikrodžių taisymas, tai mano
specialybė.

jęs užmušti savo kilniosios
dvasios ir jam rūpėjo būti

geram.

Chicago, Illinois

2502 W. 69th St.

Vieną kartą jis sutiko sa

LAIMINGŲ

vo pažįstamą, seniau buvusį
draugą,

Juozą

ir,

Baikonį,

IR

LINKSMŲ

NAUJŲ

METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

pasisveikinęs, užkalbino:
‘‘Na, kur tu taip skubinies?”

MYKOLAS VERTELKA

— "Einu į bažnyčią; norė

IR

jau išpažintį atlikti”. "O je

DOMINIKAS IR URŠULĖ
BARTKAI

tu mano! Kam tau išpažin
ties? Juk jos tik senos da

vatkos teeina”. — ‘‘Argi taip

Aukštos Rūšies Bučernė ir Groserne

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

yra”, klausė Juozas: ‘‘Vely

4406 S. Talman Ave.

kų šeštadienį mačiau, kad ir
Linkime

tavo tėvelis ėjo išpažinties.

Visiems

Mūsų

Jis. manau, ne sena davat

Kostumeriams

ir

Draugams!

★

ka: jis — žmogus protingas,

ClirCAGO

LJ/.V/A’G’Ų’ /// LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime

Visiems

Savo

Kostumeriams,

Tel. Laf. 8387
J?

Draugams

1
Ir

Visiems

Lietuviams

mokytas ir doras”. — ‘‘Kai
VALDYBA

IR

DIREKTORIAI

NUOŠIRDŽIAI LINKIME VISIEMS MŪSŲ

mano tėvas tai daro”, kal

UNIVERSAL SHOE

bėjo užsigavęs Tomas: “dar

neišeina, kad išpažintis bū
tų reikalinga”. — *‘O ar tu
niekuomet nenusidedi ? '*" —
‘ ‘Keistas klausimas ’ ’,

STORE

atsa

kė Tomas: "kas tau rūpi. ai

3339 South Halsted Street

aš nusidedu ar ne? Kas tu
r1/

ri teisės kištis į mano dar
Dievas

turi

kištis į

teisės

tavo darbus. Dievas yra mū
sų Sutvėrėjas ir Viešpats;
o kaipo Viešpats, Jis turi
darytų gera ir vengtų pik

to.

5HEET METAL WORKERS
UNION NO.

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ir sąžinę

Tam Dievas

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street
$5,000 Federalinėj Įstaigoj.

J. MARTIŠAUSKAS
Savininkai

reikalauti iš žmonių, kad jie

LIETUVIAMS SULAUKTI
«***

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki

A. ZALECKIS
ir
'

bus?” — "Na, manau, kad

NARIAMS, DRAUGAMS IR VISIEMS

KEISTUTO SAVINOS
and

n

MEMBER

JOKANTAS BROS. .

žmogui davė. Taigi Dievas
gali ir turi kištis į žmogaus

JAMES

W.

OF

A.

CLOSE,

F.

OF

L.

PRESIDENT

KONTRAKTORIAI

darbus”. Tai pasakęs, Juo

4138 Archer Ave.

zas atsisveikino ir nuėjo.

620 South Ashland Boulevard

Tel. Lafayette 3052

Tomui į galvą įsmego min

PHONE SEELEY 2426

tis: Dievas gali ir turi kiš

CIIICAGO, ILLINOIS

tis į mano darbus.! Vis dėlto

ė

jis pyko ant išpažintie*: kam
\J/

ji reikalinga. Atsitiko, kad

LAIMINGŲ III LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

pas Tomo tėvą susirinko sve

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

čių, jų tarpe ir kunigas. Įsi

PRANAS S. KUZMARSKIS

kalbėjus svečiams, kalba ir

išpažintį

‘‘Kam

palietė.

ta

Jr

Mes smvatn, taisom ir valom vyriškus ir moteriškus rūbus.
Taipgi mūsų orkestrą patarnauja visokiems parcnuimama.

išpažintis, kalbėjo Tomo bro
lėnas: "juk tai — kunigų
prasimanymas!”
prašau”.

W. 39th Place

2635

švelniai

atsiliepė

kunigas: ‘‘išpažintis

GALIMA IŠREIKŠTI VISOKIAIS ŽODŽIAIS,

BET MŪSŲ NORAS YRA LINKĖTI JUMS

"Atsi

—

''T

1

Tel.

Chicago, Illinois
Lafayette

VISIEMS SULAUKTI

2358

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
’Jfr

— ne

kunigų prasimanymas. Nie
iš

kas

kunigų

nebūtų

ant
LAIMINGŲ

savęs užkrovęs taip sunkios
naštos, kaip išpažinčių klau

IR

LINKSMŲ

NAUJŲ

METŲ

Western Currency
Exchange

Linkime Visiems Sa o Kostamrriams ir Draugams

Rymas. Istorijoj nuo pat pir

mųjų

krikščionybės

tegali

būti

paties

Kris

Pranas ir Ieva Navakauskai, Sav.

taus įsteigta". — “Bet ko

i

kią teisę turi kunigas kištis

į mano sąžinės dalykus? Juk

LAIMINGŲ Ui LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu

Visiems

Savo

Kostumeriams

ir

4

1^

kunigai yra gavę

įgaliojimą’”
Tomo

iš

klausė

brolėnas.

“Yra

I.ISK-MI

GREEN VALLEY PRODUCTS

toliau

Švieži Kiaušiniai — WM. J. KAREIVA, sav.

aiškinę kunigas: ‘‘kitaip nie- f

4844 So. Paulina St

6252 So. Ashland Ave.

St.

Draugams

Dievo
gavę”,1

171 h
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Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

vas. be to, dar ir tas. kur,
Dievas įgaliojo”. — Nejaugi

2106 West.

Ave.

i

Cleaning, Pressing and Repairing
Suits Made To Order

tai vienas Dievas tegali da

ryti”. — “Taip, vienas Die

6254 So, tVestern

ŠAPA

KRIAUČIŲ

randam išpražlntį vartojamą

Ji

Tel. Laf. 4116

2653 W. 43rd SL

amžių

Ogden Hill
Currency
Exchange

Yards 5350
-=----------;------------------------------ /
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J. KODIS UŽEIGA

PltAI GA.Ms

S6

GREGOROWIC11 BROS.
1901

PEOPLES IIAKIAVAKL X PAI N T CO.
LAFąyette 4139

W.

47th

St.

Tel.

2622 West 69th St.
Tel. Prospect 6629.

Chicago, III.

Ketyirtad.,
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nepatraukė Tomo. (geram. Išgirdus tuos žodžius Majestotas, taip

rūstus”..... bėjimo, padaryta gailėsis, pa minga siela, kuri išpažint
Tačiau teorijoj jam buvo iš protestanto lūpų, Tomui Staiga jo žvilgis krito ant siryžimas, gauta išrišimas — mi tinkamai naudojas!
bėmis, ratifikuoja arba pa aišku: išpažintis yra Kris- net gmudu pasidarė, kad jis. kryžiaus; įsižiūrėjo jis j ir Tomas tyliai pasitraukė
taus įsteigta tam, kad nusi- būdamas katalikas, neįverti- Kristų prikaltąjį. ‘‘Štai, kaip į savo kertę. — Bet kas ap
tvirtina jų aktus.
dėjęs žmogus galėtų gauti, na ir nebrangina to, ką net ds mane mylėjo.... ne. kel sakys jo sielos džiaugsmą?
Išpažintis parodo didžiau nuodėmių atleidimą; be nuo- į kitatikiai įvertina.
siuos ir eisiu: Jis manęs ne Paklydęs sūnus pagrįžo į sa
PRADĖKITE ,
sią Dievo gerumą. Nusidė dėmių atleidimo nusidėjęs
atmes,
kaip
latro
ant
kry

vo
Tėvo
namus,
o
išsiilgęs
Seniai jau Tomas > ebebu
jėlis yra vargingiausias žmo žmogus negali turėti ramu
TAUPYTI
Tėvas, viską atleidęs, apka
vo buvęs bažnyčioj. Nejau žiaus neatmetė”....
gus : padarydamas sunkią mo, tikrosios laimės, pažan
Stojo Tomas eilėn prie kon binęs, duoda jam ramybės
ku jam darės, kai tekdavo
ŠIANDIEN
nuodėmę, jis užsitraukia di gos gerame nei amžinojo iš eiti pro bažnyčią: jo sąžinė ^es^ona^°- Nejauku ir tiek. pabučiavimą. Ašara veržias
nė kiek

TAU IŠPAŽINTIES?

dilų

(Atkelta iš 4 pusi. 1
apaštalams, bet ir jų Įpėdi
niams vyskupams ir kuni
gams: taip norėjo Kristus,!
taip suprato apaštalai ir vi
sa sekamųjų amžių Bažny
čia. Toliau, iš Kristaus žo

džių aiškėja, kad apaštalai džiausią skolą, kurios savo
ganymo.
susierzindavo, ir jis, ausimiir jų įpėdiniai yra Kristaus pajėgomis nieku būdu nebTuo tarpu Tomas, būda nęs, tik ilgėdavosi savo ne
skiriami teisėjai: jie gali at gali Dievui užmokėti, žmo
mas gerų norų, darė savo kaltosios jaunystės, savo ge
leisti, arba sulaikyti; o tei gus, įkritęs į bedugnę, savo
gyvenime žymių pastangų resnių laikų, kada jo sąžinė
sėjas negali jokios ištarmės jėgomis iš ten nebišeina; taip
būti geras; tik jam nesise buvo rami. Vieną šventadie
duoti, jei nebus gerai ausi-Į įr nusidėjėlis, įkritęs . sunkė: jo gyvenime atsirado nio rytą, tarsi traukiamas
pažinęs su bylos ir prasikal kią nuodėmę, savo jėgomis
žymesnių prasikaltimų prieš kaž kokios jėgos, jis pasiry
timo dalyku; taigi, ir apaš nebgali iš jos atsikelti: reiartimą ir dorovę. Tie pra-__________
žo nueiti_________
į bažnyčią ir įsitalai bei jų įpėdiniai, jei jie kia Kristaus kančios nuopel- aikaltimai dauginos ir augo. įžiūrėti,
kas ten dedas. Eina
nori atleisti ar sulaikyti nuo- nų, kad jis, per išpažintį ga Tomas, nusiminęs, žiūrėjo į žmonės virste virsta į baž-

P° kelis kartus suskaitė Tomui iš akies: veltui sten
visus žmones, prieš jį sto- gias susilaikyti: tai —- dė

dėl

pasirodė, kad kingumo. džiaugsmo ašara.
antroji eilė beesanti ilgesnė. Siela tarytum šūkauja, gė

19 4 3

vinčiuosius:

Eilė trumpėja, netrukus ir
jam eiti; jis palieka savąją

eilę ir stoja prie ilgesniosios

Kunigo aiškinimas kol kas paramos, besistengiant būti

Žiūri Tomas, o čia pat ne
toli žmonės eina išpažinties

ir baltaplaukis senyvas ku

“DRAUGO

nigas, tėvišku gerumu veide,

H METINIAME

jų klauso. “Kid taip išpa

žintį atlikus’ ’ — pamanė To

KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETĖ

‘Lietuvaite*

MUTUAL
FEDERAL

visa jo tamsesnioji pusė: tik

Savings and Loan
Association

ne išpažinties! ‘O jei aš gau

OF CHICAGO

čiau Dievo vardu nuodėmių

atleidimą, o jei sugrįžtų man

2202 W. Cermak
Road

mano nekaltumas, o jei ma

Telefonas:

no sąžinė nusiramintų ir aš

Canal 8887

mas.

Bet tuoj

la širdyj: aš esu vėl nekal

sukilo jame

su nauja drąsa galėčiau im
tis kovos už tai. kas kilnu

galiu

būti

geras...

tik

gailestingasib Dieve,

(Ž,

♦♦♦♦♦♦♦♦

rėdamos, naujas jausmas ky •

SUPREM1

galo; tik ir ta trumpėja, ir tas priešais Dievą, Dievas
vėl yra mano Tėvas... dabar
i am tenka eiti.

Išpažintis pasirodė neesan
demes, turi su tomis nuode-, ves atleidimo vėl nasiektu
••
•
' •.
mėmis bei kaltvhėmis ^erai
§
žeidimo, vėl pasiektų savo praeitąjį gyvenimą, pilti tokia baisi: po nuodėmių
kaRybfm18 &enu | prarastąjį nekaltumą. Nieko ną visokių piktumų. B^ko- nyčią; jam nejauku: lyg
kiekvienas į jį žiūrėtų ir ste- išpažinimo, širdingo pasikalsusipažinti, gi toks susipat j dangų negali įeiti; vodamas su vdomis iis hu I»-♦
vi...............
Tžinimas
tepasiekiama tuo'
-Z,--,♦
vodamas su ydomis, jis bu- betųsi, kad ir jis čia. Įėjęs •
būdu kad pats nusidėjėlis!
\deje-llflyra subiaarintas, vo bepradedąs manyti, kad I bažnyčią, atsistojo pačioj
bU'du, kad pats nusidėjėlis|nųodememlSi prarasta pas- žmogus nepajėgia būti ge-|kertėj, lyg norėdamas pasiPASKOLOS
apskųs save ; kunigui, arba j ventinamoji malon6_ dangus
atliks išpažintį. T a , g
Z „“rieinaZa praZi I ra8'
slėpti, kad niekas jo nemaDAROMOS
Kristaus žodžių išeina, kad, td
įžeistas Dievas, jo I . Netr“kus Tomul ,teko su- tytų. žmones gieda, išlieja
Kristus įsteigė ir pačią išpa- m
’
! sipazinti su vienu jaunuoliu savo širdį, savo skausmus,
ANT PIRMŲ MORGICIŲ
įsteigė ir pačią išpa
Teisėjas. Kas uždarys pra
protestantu, kurs taip pat vargus ir džiaugsmus dievožintį, kaipo sąlygą nuodėmių
GREITAI IR PIGIAI
garą ir atidarys dangų, kas
turėjo nemaža kilnios dva- baimingoj maldoj prieš Aukš
atleidimui pasiekti. Taigi,
MĖNESINIAIS
sugrąžins Dievo malonę, kas
sios. Įsikalbėjo juodu, kaip čiausiąjį. Jam graudu ir gaiATMOKEJIMAIS
kunigas ne savo vardu at
sugrąžins prarastąjį nekaltu
yra nelengva būti geram, la: gaila prarastų tų dienų,
leidžia nuodėmes — savo
mą? Patsai gailestingasis kaip sunku suvaldyti savo 'kada jis jautės laimingesnis
vardu jis nė mažiausios nuo
Dievas, kurs įsteigė išpažin
ydos ir tikrai dorai gyventi. ; ir geresnis, gaila kilnesnių
dėmės negali atleisti — Die
tį, kurioj kunigas Dievo var
Protestantas, pilnas susirū siekinių, kurię sutruko; gai
vo vardu, kaipo Dievo įga
du atleidžia nuodėmes; pat
pinimo, galų gale jam išsi la nekaltos sąžinės džiaugs
liotinis, Dievas kunigo aktą sai Dievas tuo būdu grąžina
reiškė: laimingi jūs katali mų, kurie gal jau nebegrįš.
ratifikuoja arba patvirtina, nekaltumą, ramina susikrim
kai: jūs turit išpažintį, kuri Tarytum kaž kokia našta jį
nelyginant kaip mūsų val tusią sielą ir gydo jos žaia leidžia atidaryti savo širdį,
slėgtų ir stumtų šalin nuo j
stybė, kuri įgalioja savo pa das. — Taip aiškino kuni- sutvarkyti praeitį, nusira Dievo, kurs tačiau yra visų
siuntinius padaryti tam tik Sasminti, rasti padrąsinimo ir Tėvas.
rus aktu»~au kitomis vatety-

Jonukas

SAVINGS and LOAN|
ASSOCIATION

Tu,
DABARTINB

padėk

DIVIDBNTŲ

mano silpnumui!

KATA

Teesie laiminamas Dievas,

kur savo aidžiausiajame ge

4%

1751 W. 47th Streel

rume įsteigė išpažintį! Lai

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestrą
Frank S. Kuzmarskis turi pas žmones
išsidirbęs gerą vardą ir įgijęs jųjų pasitikė
jimą.
Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.
Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas,
kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų,
vąidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių. Tai
gi Frank S. Kuzmarskis kaip tik tokiems parengimams yra pri
sirengęs ir gali parūpinti orkestrą pagal rengėjų porą; o kau
link kainos, orkestros didumo ir t. t. kreipkitės sekančiai —

Frank S. Kuzmarski, 2635 W. 39th Place
Telephone LAFąyette 2358

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER.
Dlnlng Rootn Seto — Parlor
Seto — Bedroom Seto — Būga
— Radio* — Refrlgentors—
WuK*rs — Maagela — and
Stove*.

Nationally advartiaad itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

FACTORY

ir gera.... Bet Dievas toks

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas ~ REPŲBJUC 6051

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO"

PRIEINAMOMIS

SUKNELIŲ

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai
geria Ir mėgsta AMBROSIĄ Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų |

KAINOMIS

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!
PILNAS PASIRINKIMAS

pirmo* rūšies produktų.

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ

LEO NORKUS, Jr.

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės
S

DISTRIBCTOR

Mūsų Specialybė

OF
>l«i

Ii

gero* rūAtaM roolenj kailiniai, kailiukai* |i*|ftioštala
ekftli kotai parsldukl* uužrmlntouiis kalnouu.-. '

ATEIK.1TK

IK

PATYS

PAMATYKITE

arba

Ambrosia & Nedari

tlAMilLN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St

BEER S

Yards 2o88

Ura. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.

J

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

2259 W« Cermak Rd. Tet Monroe 0808

Dalyvaus žymūs
lietuviai artistai
ir dainininkai!

Sokol
Salėja

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAglNfiJAN LAUKUOSE — VISA CIHCAGOS IR
APYLIKKtS LIKTU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1943

2345 So. Kedzie Avė.

Chicago,

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —
SEKH.ADIE.MALS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. \ak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
Phone: GROvehlll HM

WHFC-l450kil.

-m JB.M S

CRANE

COAL

CO.

wbst vumunia oenuinb
rOCASONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduo*

tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
J p LC
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
*Q
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.............
/.XV

>in

pa

TEL. PORT8MOUTH

9022

BLACK B AND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
Mn« kainom pertuuit

MS2 80. LONG

AVĖ.

4

Umjiim

lw*WV

«.r Mivlr*

DCBNKMfK bftAUGAS

HfPAPRASTOS KALBOS KARO METU
Amerikoj

Nors

gyveną jų

kalbą,

o

Michigan

viso versitetas — tajų.
Indijos tautinės
mis žinomomis pasaulio kal
žmonės

kalba

uni

beveik

kalbos,

bomis, šis karas tačiau iš kaip bengalų, punjabų arba

Pas sužeistuosius
karius
Kur tai Naujoje Gvinėjoje

J
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAI'JŲ M ET V
/ UnniR VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS. .

VINCENTAS IR ONA PAUKŠTIS
HARDWARE, PAINTS, VARNISH. GLASS

2714 We*t 47th St.
---------

žino amerikiečių karo ligoninė. Į
dos nebuvo reikalinga tiek mas. Taip pat ir su kalbo šią ligoninę teko prieš Kalė
vienam ko
daug skirtingų, nepaprastų mis centrinės Azijos, kuri, das atsilankyti

irgi

sėmė kalbų reziiraus. Nieka industanų

ir

retų

virsti respondentui.

kaip dabar. kaip ir Indija gali
žvalgyboj ir in svarbiu karo frontu.

formacijos susisiekimo cen

Mažai

žmonių

kad sužeistuosius karius. Jis ma
plačiai tė leitenantą, kuriam kojos

univer šlaunyje kulka žaizdą pada
sitete
įvesti
tos
kalbos
kur rė. Korespondentas matė su
Karo pradžioj nebuvo ne
tik amerikiečių, kurie moka sai dr. C. F. Voeglin vado žeistą lakūną į petį, kada jis
Šias kalbas, bet net moky vystėj. Šiame semestre, ta buvo iškeliamas iš lėktuvo.
tojų, kad jas mokytų. Per me kurse, yra apie 12 stu Lėktuvas atskrido iš kovos
lų Uosto įvykis rado mus dentų, bet ateinantį semes
lauko, jis buvo smarkiai ja
visai neprisirengusius japo trą bus apie 20 arba 30.
ponų kulkų suraižytas.
Arabų kalbose amerikie
nų kalbą vartoti. Prieš me
Amerikiečių karo ligoninė
tus tiktai apie 50 vyrų ir čiai buvo prisirengę. Tiktai
je priežiūra yra labai gera.
moterų mokinosi japonų kai vieną dialektą, morokų, ne
Po stropios priežiūros ligo
bos. Nors dabar daugelis buvo išmokę. Dabar Penn
niai greitai sveiksta.
mokinasi tos kalbos, vis tik sylvania universitetas ir šj
Korespondentas giria Chi
permažai turime tokių, ku dialektą mokina.
cagos vyrus karius, esančius
rie gali tą kalbą laisvai var
Europos kalbas mes ge
Naujosios Gvinėjos fronte.
toti.
nu žinom, nes Amerikoje
fe’
p
daugelis europiečių apsigy
Su kiniečių kalba kiek ge
Kaip gamta kultūros ne
riau, ypač vad i .amų “Man- veno. Nelabai aaug žinomo
darin Chinese” tautine ^al- apie Balkanų kalbas.
Taigi Amerika žengia į
ba. Nebuvo ekspertų kinie
! pasaulį susisiekimų ir su
čių dialekte. Didelis trūku
mas todėl, kad tie dialektai pratimų, kurie charakterin

vartojami japonų radijo pra gai skiriasi nuo to, prie ku
lio mes pripratę. P. Graves
nešimuose kiniečiams.

pastebi ‘‘Asia” žurnale “ar
silpniausios kalbos
mums patinka ar ne, mes
Rytų fronte buvo
pergyvensime erą savitarpi
malajų ir tajų kalbos. Mornio pasaulio susipratimo, ku
timer Graves, sekretorius
riame vartoti būdai žinių
American Council for Learnperdavimo atrodys senoviš
ed Societies. praneša, kad
ki.
FLIS
karo pradžioj tiktai vienas

Mūsų
Tolimų

ir nebuvo nei vieno, kuris

mokėjo arba galėjo vartoti
malajų kalbą. Po karo pra
džios

National

Planning

Board

BE 100%

WITH YOUR

Resources
surašė

buvo piliečiai

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHERRY MEAT
PACKERS, Ine.

BRON. ir STANISLAVA
SAMAVIČIAI
BUČERNĖ IR GROSERNE

rrt
4551 S. Hermitage Ave.

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI. SAXAPHONES. FI.UTES
nu
•‘rases” — 135.00,
$37.50,
$45.00 Ir $75.00 Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. SPANISKT MANDOLINAI, BAN.IOS.
8MUIKOS. TENOR BANJOS —
$4.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60 00.
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ
DEK G AI.A8 — $12.00. SMUK
LIAI SMUIKOMS.
STRII’NINIAMS BASAM8. VIOLAS IR CELIX) — $1.50, $3 00. $5 00, $10 00
Ir $15.00.
Striūnos dėl viai, virftmtnėti, Instrumentų.
BAS? ir
ŠNARE DRUMS—$ 1 8.50. $23 50.
$35.00 ir $50 00. PĖDAI.?. HIBOYS.
CYMBOI8.
ir
DRUM
HEAI >S pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass
ir "reed”
instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVA? VICTOR
IR
kitų PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visi, dalii, Clarinet*ms. Trlūboms. Sanaphones ir
taipgi Smuikoms ir Ouitarams.

OOLDSTEIN’S MUŠIU SHOP
911 Maiucll St., Cliieagu

Tel. Yards 5474

CHICAGO, ILLINOIS

IBY

NAPOLEONAS C. POCZULP
LAIMINGU IR LINKSMŲ NAUJU METU
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Telefonai Yards 6040-6041

Barbora Pankauskas, sav.
Ir Antanas ir Sofija Lorancai
GROSERNE
2021 Canal po rt Ave.

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Tel. Canal 6574

Boleslovas, Emma ir Motina
Ona Sereikai

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

BUČERNĖ IR GROSERNE
4549 So. Paulina St.

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Yards 6497

Hoyne Avenue
Ekspresininkas

Savo
Mylimiems,
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms
už
labai žemas
kainas — mūsų
Jewelry Krautuvėj

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

(2248 S. HOYNE AVE.)

Linkime, Visiems Savo K ostumeriams ir Draugams

VI. Palikevičius

NORKUS AND COMPANY

(Vadinamas YVilsonu)

Didelis pasirinkimas laikrodėlių
— lenčūgėlių — žiedų, rašomų
plunksnų ir kitų Jewelry dalykų

FURNITURE MOVERS

Pristatau įvairių rūšių ang
lis iš parinktų Coal Yardų.
Mano patarnavimu būsite

Didžiausias specialiai gražus
sieninis laikrodis, (perkamoji
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

IR UŽEIGA

P—N TAVERN
FISH FRY FRIDAYS

pilnai patenkinti.

TEL. SEELEY 7895

SIMO

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Visiems Paeijentams, Draugams ir Pažįstamiems

Chicago, III.

4538-40 S. Marshfield Ave.

1706 W. 47th Street

Tel. Yards 2418

CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

43Rt> ST. DRUG STORE

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

■1
■‘ F
Prescription Druggists

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MTSŲ
MILŽINIfiKO STAKO MUZIKALINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAIDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEI6PARDVOTI.

................................... f

Pirkite Švenčių
DOVANAS-

Vale univer

sitetas dabar mokina mala

Tel. LAFayette 1237
..

LAIKRODININKAS
5219 Wst 25th Street, Ciceroj
rr
Phone: Cicero 4617

vardą žmonių, kurie, Graves
jų kalbą. Daugelis iš jų ne

tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomuva”).

ANDREW

41

sakė, šiek tiek mokėjo mala

---------

aplankė

Korespondentas

žino,

truose karo ir taikos metu turkų kalba labai
vartojama. Indiana
kalbos lošia svarbią rolę.

amerikietis galėjo gerai var
toti tajų arba sijamų kalbą

-

mažai

kalbų,

Militarėj,

fČetvirta3., gruod. 31, 1943

■■m

■

DR. AL. M. RAČKUS

iK.
K'S.
£

IG. ir ONA PAURAZAI, Sav.

JONAITIS, R. Ph.

2735 W.
I. 43rd St.

Virginia 9695

Užeiga gero alučio ir importuoto vyno

2942 W. Pershing Rd.
-------

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Laf. 4888

Chicago, UI.
-----

LAIMINGU IR LINKSMU NAUJU METŲ
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

4204 Archer Ave.

FERDINANDAS IR BARBORA
URBELIAI,
SŪNUS JONAS IR DUKTĖ
j
BARBORA

Virginia 1886

CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

5 & 10 TAVERN

Aukštos Rūšies Kepykla: Keksai Vestuvėms ir Baliams
Mūsų Specialybė

1800 YVest 46tfr St.

Telefonas LAFayette 1510

2320 So. Cicero Ave.

Sveikinu Visus Savo Draugus, Kostumerius ir
Pažįstamus!

PRANCIŠKUS ŠEŠTOKAS
UŽEIGA
Užlaikome Gerą Alų, Vyną ir Degtinę
111 West 11 lth St.
Telefonas Pullman 5991

Cicero, Illinois

PETRAS IR BARBORA BALULIAI, sav.
ladmegv ir linksmų naujų metų
LINKIME VISOMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS
LAIMINGŲ IR LINKSMU NAUJŲ METŲ
LENKIME --------------VISIEMS SAVO
“ ~
KO!
JSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Placidas ir Ona Piktumai

The Bright Spot Inn

TAVERNAS — Po« Bi«d Alna, Vynaa, DegtMS

1435

WmC Mth Street

Sandtrlches Served — Tabls 3ervlce For Ladles
ANTHONY LAWRENCE. Sav.

Telefonas Yards 04OS

-------- X

IMI

IV.

SSrd

M.,

Phone OROvehlU

1S42

Chicago,

III.

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
0/iAu/uzd

Protcction
<or your

At74ZIZI^zi

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVTŲ FINANSINE {STAIGA
— M Metai Hikartnge Patarnavime I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TCL. CALUMET 4118
Joa. M.
Sec’y.
82M sa

Linkiu Visiefns Savo Katumeriams ir Draugams

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
JOE KAZIT, Sav.

PARLOR SUITE MAN3FACTURERS

★
4140 ARCHER AVE.
Tel. LAFayette

CHICAGO, ILL.

Kada jūaų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta namo trumpam laikui ii kariuomenės . . . atsiveskite jj j puikų
CHILETTI’S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . .
nes čia atdara visose valandose.

C h i I e 11 i' s

Mateušas Palionis
BAUGIUS

PAMĖGINKITE MUSU
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ
GERYMŲ PUOŠNIAME
COCKTAIL LOUNGE

—Spagettl ir Ravioli Mflsų Specialybė—

3516

LAIftMNGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ, METŲ
LINKIME VISIEMS SAVO KOHTIMERIAMP rR DRAUGAMS

4048 So. Roekwell St.

PIETŲ LAIKO
UŽKANDIS
10:30 iki 3
Sfie lr suktelsa

ftj Vakarą ... CHILETTI’8
RESTARANE... ir Gėrė
kitės YVest Sidės Skaniau
siu Valgiu.

2435 8. WESTERN AVE.
dhieago. Illinois

J

Restaurant
HAYmarket 9732

G. P AGNI and BILL TURILLI, Prop.

