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KaroPavojusTolimuseRytuose Auga
JAPONIJOS KLAUSIMAS
* Paskutinieji pranešimai,
lyg ir rodo, jog netrukus ga
Įima tikėtis konflikto Toli
muose Rytuose, nes Japonijos-Amerikos santykių įtem
pimas priėjo aukščiausio lai
psnio.
! * !W}
Tačiau galima tikėti, kad
šiuo momentu Japonija, gal
ir nenoromis, bus priversta
nusileisti. Japonai bandė
pravesti nacių politiką. Ta
čiau jiems nepavyko — Jun
gtinės Valstybės neišsigan
do.

Galima tikėtis
karo kitąmet

Suomija prieš Rusija

VOKIEČIAI ATIMA LIETUVOS
ŪKININKŲ MAISTO PRODUKTUS

WASHINGTONAS, lapkri
Naciai ūkininkų apiplėšimą vadina
čio 30 d. — Kas kartas blo
gėjant Tolimųjų Rytų situa
"aukojimu".
cijai, šiandie valstybės sekr.
Hull tarėsi su Anglijos am
LISABONAS. — “Deutsche gių derlių, kuris pasitaikė
basadorium lordu Halifaxu.
Zeitung im Ostland” rašo: ypatingai geras, paaukoti
Šiuose pasitarimuose amba
“Kauno miesto valdyba nu sužeistiems vokiečių karei
sadoriui patiekta bendrieji
tarė visą miesto sodininkys viams. Ji parėdė, kad vynuo
esamosios padėties mettės įmonių šių metų vynuo- ges būtų pristatytos Kaune
mens.
esančioms karo ligoninėms”.,
Tuo
tarpu
iš
Warm
Reikia atsiminti, kad Kau
&
Springs Ga. pranešama, jog
no miesto valdybą, panašiai
WASHINGTONAS
Prezidentas Rooseveltas po
kaip ir prie bolševikų, suda
IR VICHY
pasikalbėjimo telefonu su
ro vokiečių paskirti žmo
nės.
Taip pat negalima tikėtis, sekr. Hull skubiai išsirengė
į
Washingtoną.
Sąsyšyj
su
kad greitu laiku turėtų oficiKitam numeryje tas pats
("Drauraa- Acme telephoto)
at aliai nutrukti Jungtinių Vai tuo kai kurie sluogsniai spė
Rolf Johan Whitting (kairėje-, Suomijos užsienių reikalų ministras, konferuoja su
laikraštis
rašo: “Alytaus ap
stybių ir dabartinės Prancū lioja, jog esą galima laukti, Hitleriu Berlyne. Šis ministras tomis dieno mis bendrai su kitų nacių okupuotų kraš- ■ LONDONAS, lapkričio 30 skrities lietuvių ūkininkai
zijos. Amerikai pasiuntus kad netrukus būsią nutrau
d. — Londono laikraštis įvykdė rinkliavą fronte ko
tų ministrais pasirašė antikomintemo auta rtį.
»
kariuomenęs Olandijos Gvi- kti santykiai su Japonija.
Sunday Express šiandie pra vojantiems vokiečių karei
janon buvo laukta, kad ne
nešė, jog netrukus Anglija viams. Je paaukojo” 231,408
trukus bus panašiai pasielg Karingi japonai
paskelbsianti karą Suomijai, kilogramus javų, 48,390 kg.
Nepavyko nacių
ta ir su Prancūzijos GvijaRumunijai ir Vengrijai, ku bulvių, 3,360 paukščių, 2,Greičiausiai, kad Preziden
na ir Martiniku.
rios šiuo metu yra Vokieti 950 kiaušinių, 1,350 gyvulių,
tas Rooseveltas pasiskubino
perversmas
Tačiau pranešimai iš Pran grįžti Washingtonan todėl,
jos karo sąjungininkės.
290 kg. mėsos ir didelius kie
cūzijos pažymi, kad Petaino kad Japonijos premjeras
Sakoma, jog Anglijos vy kius lašinių, sviesto, me
Gvinėjoj
vyriausybė vis dar priešina gen. Tojo pareiškė, jog “Ja
riausybę šiam žygiui paska daus, sūrio ir baltinių. Be
Pietuose naciai betvarkiai traukiasi.
si nacių reikalavimams. ponija turės daryti visa,
tino paskutinieji pranešimai, to, buvo surinkta 6,340,40.
WASHINGTONAS, lapkri jog Suomijos kariuomenė su
Tad, netenka manyti, kad kad tik sunaikintų anglų ir
Rusai
atsiėmė
Rostovą,
Tagonrogą.
čio 30 d. — Karo departa daranti pavojų Amerikos- rublių grynais pinigais”. Va
Amerika darytų bet kokius amerikiečių.
eksploataciją
mentas šiandie paskelbė, Anglijos paramai Rusijai. dinas, pats vokiečių laikraš
griežtus žygius prieš Vichy Tolimuose Rytuose.
tis pasako, kaip jie piešia
jog Olandijos Gvijanoj vo
vyriausybę, kol dar yra vil
Lietuvos ūkininkus ir tą api
Kiek anksčiau Jungtinės KUIBIŠEVAS, lapkričio 30 100 mylių Lcytus nuo Lenin kiečiai rengėsi suruošti per
ties sulaikyti ją nuo Vokie
plėšimą vadina “aukavimū”.
Valstybės buvo įspėjusios d. — Raudonosios armijos grado.
versmas ir sudaryti naują Smarkios anglų
tijos globos.
Pranešimas
smulkmenų
ne

Japoniją, jog bet kokia ag vadovybė šiandie paskelbė,
vyriausybę, bet sukilimas
resija Tolimuose Rytuose jog Rusijos kariuomenė paduoda, bet Cik pareiškia, nepavykęs ir nacių vadas atakos Neopolyj
NEŽINO AR NUDUODA?
Taip šeimininkauja
turi būti sustabdyta ir japo šiaurėje pasitraukusi iš vie jog sovietų kariuomenė iš šiandie jau yra internacijos
KAIRO,
lapkričio
30
d.
—
S
Mums jau nekartą teko nai turi ištraukti iš Kinijos no svarbiausių geležinkelio miesto pasitraukė “prieš ke stovykloje Paramaribe.
Buvusias nacių įstaigos Anglų aviacijos Afrikoje va nauji okupantai
pastebėti, kad lietuviškieji savo kariuomenę ir Cik ta centrų Tikhvin, kuris yra lias dienas”.
šiuo metu paverstos Ameri dovybė pranešė, jog pereito
komunistai tap gerai moka da Amerika galėsianti su
Atsiėmė
14
kaimų.
kos kariuomenės Gvijanoj ketvirtadienio naktį Neapo LISABONAS — “Deutsche
nuduoti, jog sunku suprasti Japonija tartis.
lyje pravestos plataus mas
Laikraštis Izvestija prane štabu.
ar jie tik nuduoda neišmanė
Karas?
Vichy pasidavė na ša, jog Stalingorsko ir Tū Perversmui nepavykus na to atakos, kurios nusitęsu Zeitung im Ostland” apraši
liais, ar ištikro taip nesusi
nėja, kaip dirba vokiečių ko
sios tris valandas.
vokia.
Šiuos bręstančius karo pa cių reikalavimams los apylinkėse raudonarmie ciai patys nuskandino vieną
Anglų pranešimai sako, misaro Šiauliuose įstaiga.
čiai atsiėmė iš vokiečių ke- vokiečių laivą, Goslar, kuris
Štai paskutiniuoju laiku vojus dar aiškiau pabrėžė
jog
pataikyta į torpedų dirb Laikraštis pastebi, kad be
šiuo metu tebėra pusiau pas
turioliką kaimų.
jie graso lietuviškajai spau Prezidentas Rooseveltas sa
tuves, geležinkelio stotį ir ki paties komisaro. Jo štabo
dai įvairiausiomis vyriausy vo kalboje,
Laikraštis taip pat rašo, kendęs Paramaribo uoste.
LONDONAS, lapkričio 30
suruoštųjų
tas svarbias vietas.
bės įstaigomis už tariamą Warm Springs ligonių ir sve d. — Užsienio šaltiniai pra jog pereitą penktadienį su
Italai šias atakas pripažį viršininko ir vieno referen
mūsų pronaciškumą. Ir ap- čių Padėkos Dienos pietų neša, jog Vichy vyriausybė naikinta viena vokiečių divi
sta ir pasisako, jog esą “pa to, įstaigoje dirbą dar trys
Griežtos
bausmės
*
gailestauja, kad šio krašto metu.
zija
ir
atimta
iš
vokiečių
sutikusi su vokiečių reikala
vokiečių valdininkai ir trys
daryta nuostolių”.
" vyriausybės pareigūnai ne
20 kaimų, Tą dieną žuvę 4,vimais
ir
perleidusi
aviaci

Kalbėdamas Prezidentas
moterys. Tuo tarpu darbo
Lietuvos *
moką lietuviškai, nes kitaip
jos ir laivyno kontrolę na 000 vokiečių ir didelis skai
Suėmė
vokiečių
pabrėžė,
“
jog
“
ate*nančiais
esą tiek, kad jo užtektų 120
jie, komunistų manymu, tik
čius paimtas nelaisvėn. .
metais
mūsų
vyrai
kariuo ciams Prancūzijos šiaurės
ūkininkams
žmonių. Su įstaigos lanky
rai uždarytų lietuviškąją
generolą Libijoj
Afrikos bazėse prie Vidurže
menės
ir
laivynno
akademt
tojais tenką kalbėtis beveik
Atsiėmė Rostovą
spaudą. Žinoma, išskyrus ko
mio jūros ir Atlanto.
jose
jau
gali
būti
kovos
lau

lapKrieio 30 d. išimtinai per vertėjus, ne
munistų.
Rusų sluogsniai paskelbė, LISABONAS. — Šiaulių —KAIRO,
kuose
kad
apsaugotų
mūsų
Šie
pranešimai
nepatvir

Anglų
karo
štabas Afri ypač ūkininkai nemoką nei
Jei mūsų komunistai tik
apygardos
komisaras
Gejog
iš
Rostovo
vokiečiai
pri

įstaigas
“
.
tinti ir Vichy vyriausybė
koje šiandie praneša, jog žodžio vokiškai. Lankytojus
rai yra tokie neišmanūs,
•
wecke
buvo
sušaukęs
apskri
versti
pasitraukti
vakar
ir
mes jų informacijai norime
Ir todėl, pasak Prezidento, juos griežtai užginčija, pa prie miesto raudonoji armi čių viršininkus, burmistrus Libijos kovose suimtas vo prieškambaryje išklausinė
paskelbti, jog valstybės de šiandie mes Curime būti dė brėždama, jog aviacijos ir ja radusi 5,000 žuvusių na ir “žemės ūkio ypatingus kiečių 21-os šarvuotosios di ja lietuvių policininkai, ku
vadas, dešims kari rie, patyrę apie iškeliamą
partamentas geriausiai žino kingi, nes švęsdami Padė laivyno bazių vokiečiai ne cių kareivių.
vadus”. Komisaras, kaip pra vizijos
►J
reikalą, siunčfa pas atitinka
gavę.
t
ninkų
ir
600 kareivių.
kiekvieno lietuvių laikraščio kos Dieną kitais metais,
Tuo tarpu šiandie rusai eša spauda, paskelbė, kad
Britų sluogsniai įsitikinę, mą policininkai, kurie, paty
nusistatymą. Tad, mūsų tau mes gal tik prisiminsime
paskelbė, jog sumuštoji pie jis paskyręs kažkokį Poxela jog suimtasis divizijos va rę apie iškeliamą reikalą,
tos graboriams, i. e, komu apie buvusią taiką.
tiniam fronte vokiečių ka (Požėla?) naujuoju “apygar das yra generolas von Ra siunčia pas atitinkamą vo
nistams, nėra ko rūpintis.
riuomenė betvarkiai traukia dos patarėju” (Gebietsrat). venstein, kuris pulkininku kiečių valdininką.
Ypač
Mažesnis atlygini si Tangonrogo linkui.
Apie Poxela jis išsireiškė dalyvavo kovose prieš pran daug lankytojų prašą leidi
ORAS
kaipo apie asmenį, kuris
DAUGUMAS?
mo keliauti geležinkeliais,
(Vėliausieji pranešimai iš “vadovaujamoj vietoj stove cūzus 1940 metais.
mas už vokiečių
nes keliai esą naudojami vo
Londono pareiškia, jog vo jo kovoje prieš žydus ir bol
Lietuviškieji komunistai Dalinai debesuota, vėsiau
Daugiau
anglų
kiečių
kariuomenės reika
kiečiai buvę priversti pasi ševikus Lietuvoje”. Po to
nori įkalbėti visiems, jog jų ir galima lietaus.
lams.
Leidimai
keliauti gele
LISABONAS.
—
Spaudos
traukti ir iš Tagonrogo ir “ypatingasis žemės ūkio va
laikraštija atstovauja Ame Saulė teka 6:58 vai., saulė
kareivių
Burmon
žiniomis, žemės ūkio produk traukiasi Mariupolio linkui,
žinkeliais esą duodami tik
rikos lietuviškosios visuome leidžias 4:20 vai.
das” Forderung kalbėjęs
tų
kainos
“
Ostlande
”
buvu

apie 50 mylių į vakarus nuo apie žemės ūkio produktų SINGAPŪRAS, lapkričio tai tuo atveju, jeigu kelionė
X
nės didžiumą.
sios nustatytos, paimant pa Rostovo).
atliekama kokiais ekonomi
Nesiskaitant su faktais,
pristatymo prievolę. Prievo 30 d. — Oficialiai pranešta, niais sumetimais arba ypa
grindan
Rytų
Prūsijos
kai

prasilenkiant su teisybe ir
lės normos buvusios pareng jog didelės pajėgos anglų ir tingam reikalui esant. Taip
nas. Naujosios kainos esan
pamiršus lietuviškąsias, mo
tos, dalyvaujant “lietuvių že Indijos kariuomenės, kurių pat daug lankytojų prašą
čios
40%
žemesnės
nekaip
Afrikoj
apsupo
kyklas, katalikų, tautinin
mės ūkio ministerijai ir didžioji dalis jau yra daly kortelių drabužiams, avaly
Rytprūsiuose. Šios kainos
kų ir socialistų laikraštiją,
“Lietūkiui”. Ypač neatidėlio vavę kare, atvyko į Rangoc nei ir panašioms reikme
galiosiančios
mažiausia
vie

ašies
kariuomenę
tiesa, galima tvirtint, jog jų
tinas esąs bulvių pristaty ną, Burmoje. Pasiųstoji ka nims nusipirkti.
nerius metus.
pusėje dauguma. Tačiau vimas. Žemės ūkio produktai riuomenė esanti įvairių dali
.
sus tuos faktus prisiminus,
Lohse išleido įsakymą, pa
Vadinas, policininko uni
KAIRO, lapkričio 30 d. esą skubiai reikalingi Kiex nių.
<
komunistų atstovaujamoji
gal kurį vokiečių kariuome — Anglų generalinis štabas vokiečių kariuomenei, tiek
formoje pastatytas lietuvis
dalelė tokia mikroskopiška,
nės reikalams gali būti rek pranešė, jog Libijoje anglų civiliniams
gyventojams. paskirti tam tikri drabužiai lyg koks šlavikas gali tik
jog ją sunku ir įžiūrėti.
vizuojamos patalpos žmo kariuomenė galutinai pasu Kas neprisidėsiąs prie šios ir odos dirbinių kontingen paklausti atvykusį intere
Deja... tai daugiausia truk
nėms, gyvuliams ir kari pusi ašies pajėgas ir kai, akcijos, būsiąs griežčiausiai tai. Visoms žydų krautu santą lietuvį pas kokį vošmo kelianti ir akyplėšisniams įrengimams patalpin kurie anglų daliniai jau pa baudžiamas. Kai būsiąs bai- vėms "šiuo tarpu skiriami ! kišką poną siųsti, o jau ma
kiausia lietuviškos visuome
ti. Už patalpas būsią atlygi siekę pajūrį žemiau Benga- Igtas atsargų surašymas, a t lietuvių valdytojai, kuriuos lones dalina “ponų rasės”
nės dalis.
nama.
nariai.
I skiroms apskritims būsią tvirtina komisaras”.
sl.
.•

Anglai paskelbs
naują karą

Vokiečiai užėmė
geležinkelio centrą
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
X ' 4->

BRAZILIJOS LIETUVIAI BE
LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO

AMBASADORIUS
MEKSIKAI

Sulig vyriausybės išleistų ciatyva ir galimybės yra ,
dekretų, svetimomis kalbo Argentinos kolonijos ranko
mis leidimas laikraščių yra se. Ten yra keletas tėvų
sustabdomas. Buvo privers marijonų, gabus laikrašti
Kazys
Čibiras,
tas sustoti ir vienintėlis vi ninkas
soj Pietų Amerikoj lietuvių spaudos darbininkės seselės
katalikų savaitraštis “Švie Sereikytė ir Rogalskytė.
sa”, išėjęs Sao Paulo mies Nors Brazilijoj yra su
te. Tiesa, “Šviesos” leidėjai stabdytas svetimomis kalbo
kreipėsi į spaudos departa mis laikraščių leidimas, ta
mentą prašydami leidimo čiau nėra uždrausta jų iš
spausdinti lietuvių kalba. kitur įvežimas. Kol nėra ka
Lig šiol dar negauta atsa talikiško savaitraščio kai
myninėje Argentinoje, Bra
kymo.
Kas turėjo progos daž zilijos katalikai jį turėtų
niau vartyti “šviesos” pus prenumeruotis š. Amerikoj.
lapius, tai turės pripažinti, Tačiau Brazilijos lietuviui
kad visą laiką buvo griež- tai gana brangiai atsieina.
(“Draugas" Acme telephoto)
tai laikytasi lietuviškos ir Pavyzdžiui savaitraštis, ku George S. Messersmith,
kai..likiškos linijos, tiesos rio metinė prenumerata yra U. S. ambasadorius Kubai,
žodis drąsiai ir atvirai buvo du doleriu, tai Brazilijos lie kurį prez. Rooseveltas pa
sakomas, nepaisant ar tai tuvis turės mokėti 48 mil- skyrė ambasadorium Meksi
eiliniui piliečiui, ar aukštos reisus, kuriuos vidutiniškai kai vietoje išėjusio iš diplo
kategorijos diplomatui. Už dirbąs darbininkas tegali už matinės tarnybos ambasado
tat “Šviesa” turėjo ir prie dirbti 'tik per keturias die riaus Josephus Daniels.
šų, bet nepalyginamai dau nas. O dienraščio prenume
giau draugų, kurie ją mėgo ratai apmokėti reiktų skirti
dėl jos aiškios ir griežtos dvylikos dienų uždarbis.
ideologinės ir politinės lini Daugeliui Brazilijos lietuvių
jos. Ją mėgo, dėl plačios pa yra sunkiai įmanoma pre
saulio ir Lietuvos gyvenimo numeruotis š. Amerikoj lie Sioux City, Iowa. — Lap
žinių apžvalgos* skaityti net tuviškų laikraščių. kričio 23 d. parapijos sve
tie, kurie save neskaito ka Būt labai gera, jei Ame- tainėje įvyko “Valgių dova
talikais.
rikos lietuviškų laikraščių nų vakarėlis” seserų nau
Visi redagavimo ir admi- leidėjai galėtų siuntinėti po dai.
Pirmiausiai reiškiame nuo
nistr&vimo darbai duvo su keletą egzempliorių veltui,
krauti ant poros asmenų pe kurie būt išskirstyti lietu širdų ačiū kleb. kun. J. česčių, kurie ir be laikraščio, viškoms skaitykloms, ar or nai, kuris taip širdingai ra
net perdaug savo tiesiogi ganizacijų būstinėse, kur va gino savo parapijietes pa
nėmis pareigomis buvo ap karais susirenkama pasi- remti seseris surengiant
krauti. Finansiniai iš šalies skaityti. Siuntinėti galima “Valgių dovanų vakarą”.
niekas nė vienu centu nepa-1 šiuo adresu: kun. P. Raga- Šv. Kazimiero parapijoj yra
rėmė, kai tuo tarpu tauti- žinskas, caixa postai 4118
ninkiško savaitraščio leidi Sao Paulo, Brazil.
WHOLESALE
Lietuviai, turį giminių ir
mas buvo apmokamas iš
LIQUOR
Kauno. Tačiau meilė spaus pažįstamų Brazilijoj, galė
ĮSTAIGA
dintam žodžiui, kuris tūks tų jiems laikraštį užprenu
meruoti
kaipo
švenčių
dova

tančiuose atogrąžų krašto
lietuvių širdyse kurstė tė ną.
Išvežioja me
vynės meilės ugnį, davė įpo nu
Chicago
Tad, pašvęskime šią sa
kvėpimo ir drąsos pakelti
vaitę savo sielos išganymo
visus sunkumu*.
reikalui. Dalyvaukime kiek
Kas toliau?
REMKITK
vieną vakarą misijose. Atė
SENĄ
P. Amerika negali apsi jo Dievo malonių laikas Die W. KANTER. Sav. LIETUVIŲ
DRAU®4
eiti be lietuviško katalikiš vo Apvaizdos parapijoj. Pa
MUTUAL UQUOR CO.
XX
ko savaitraščio. Dabar ini- sinaudokime!
<707 S. Halsted St

Valgių dovanų
vakaras

Tea.
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Whilney E. Tarutis
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DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIKINTJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

ENGIetvood 5888
ENGIetvood 5840

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir ŠeStadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

j

4/12 So. Ashland Avė. '

VALANDOS:

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCUD 906.

pririnkime akinių, korio

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

1801 So. Ashland Avenue

Kampaa 18-toa
Telefooae CANAL 052S — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 a. m. Iki S.SO p. m.
Tred. lr Bešt: 8:80 a. m. Iki
7:88 p. m.

Telefonas;

CICero

ADVOKATAS

Kasdien vai. 10 iki 8
Treč. tr Penk. 10 iki fl

6322 S. Western Avė.
Telefonas PRQSPECT 1012

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ZB CHIRURGAS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼
REZTDENCI.FA:

VaL: 3—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis anai tania.

6631 S. California Avė.

2423 W. Marquette Road

Ofiso tol.: VIRgtnia 0096
Rezidenci joa tol.: BEVerly 8244

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AMD AUROROM

4645 So. Ashland Avenue

TMefonss REPnblic 7808

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 Ir 6-8:30 P. M.,
Nuo 2 iki 4 ir nno 0 iki 8 raL rak.
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedėliomia pagal antarti.
Trečiadieniais pagal sutarti.
Offlce toL TARda 4787
Namų taL PROspect 1880
TaL OANal 0267
tel.: PROapect
TeL YARda 6981.
KENvrood 0197

DR. A. J. BERTASH
■YDYTOJAS IB CHIRURGAS
■*’w» rai. nuo 1—8: nuo 8:90—8:30

DR. F. C. WINSKUNAS
Ofiso teL CANaI 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutarti.

Res.: 7004 So. Fairfield Avė.
Res.: Tel.: HEMIock 8150
Tai. YARda 8248

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
ant <7tk Street
▼al.: ano 9 raL ryto iki 8 vai. rak
Seredoj pagal sutarti.

756 VVest 351h Street

1520 Mlocyelca (Top of the Dial)

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai už
prieinamą kainą.

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

DAKTARAI
Telefonas: YARds 3146

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

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

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 ▼. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 S. VVestern Avė.

Ofias TsL>

DR. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 West Sfitb Street
LIGONIUS PRUMAi
Kasdien BUS 2:00 iU 8:00 <aL

6757 So. VVestern Avė.

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus.

Telefofnas: HEMIock 8848

DR. PETER T. BRAZIS
Ofiso valandoa:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe Inboe)
TaL MTDuay 2880
Chicago, DL
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St.
Ofisas viri Boehm’s Drug storo Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I
▼al. popiet ir nuo 7 iki 8:30 rai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Res. telefoną* SEElay 0484.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAIIN

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

TaL TARda 0994
Re*. TeL KENwood 4300

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

0 rak

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

DR. A. JENKINS
(lietasis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir aus 7—0 rakate
Talpai pegel antarti
Ofieo telefonas PROspect 6787
Namų telefonu VTRginia 2421

Beaidenelfe: 8690 So. Arteeton Ar
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 8 doim*
« iki 0 rai

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WH1P

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DR. P. Z. ZALATORIS

1821 So. Halsted Street

YUGOSLAV FOLK MUSIC

4274

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANaI 4796
i*«L OANal 1122

Featuring a Program of

3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir

VALANDOS:

M KETAI PATYIUKO

RADIO BROADCAST

Telefonas:

LIETUVIAI

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia

na riešą pora aklų visam gyventmul. Saugokit Jaa, leisdami
Išekaamlnuotl Jaa moderniškiausia
metodo. karia regailmo mokalaa
gali sutelkti.

Listen to
PALANDECH’S

3241 So. Halsted St.

420 W. 63rd Street

MODERN1AKIAVSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDA1
Specldlš atyda atkreipiama 1 valkų
akta.

Būkite malonūs
SAVO AKIMS!

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Garantuotas.

palengvins aklų įtempimą. prašalinu
galvos skaudSJlmą, svaigimą lr aklų
karšti.

Tel. YARDS 1878

Rochester, N. Y.

KRAUTUVĖJE

Studija Jrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
šviesomis.
Darbas

Su v irš 20 metų praktikavimo aklų
taisyme Ir gydyme
GERAI PRITA1RENT1 AKINIAI
pataisys kreivas akis. trumparegyste
ir toilregyetę;

10-tos Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

są štabą ir linkiu geriausic
pasisekimo garbingame dar
be. Valio! Lai gyvuoja
“Draugas”!
Su pagarba,
K. šilinis,

JOS F. BUDRIK

Fotografas

2158 VVest Cermak Rd.

S-toa Boa. 6968 So. Talman Ava
Rea ToL GROveUU 6617
Offlce toL HEMIock 4848

Tel. CALomet 6877
'
134 NO. LA SALLE ST.,
Boom 2914
TaL Stoto 7872
CTNCT1447, ubra the fi
begae, the tnberenlom
Jralh rate hae beea reduced
75% f—by people likę yo«
bnying Chrntmae 9e»lr.
More then two atilBna livee
bare baen eaved. •

Sveikinu redaktorius ir vi

Popiet — nuo 1 Iki 8! Vak. 7 iki 8
Nedėliomis pagal nutarti

8133 SO. HALSTED ST.
Nuo 1-mos

Siunčiu prenumeratos $6
už 1942 metus, kad ir toliau
lankytų
mane
brangus
“Draugas.”

ToL: Biznio
Rez.:

CENTRINIS OFISAS:

1 VALANDOS:

gą,” kurio laukiu kasdien
per visus metus. Kuriame
daug randu nuadingų apra
šymų apie lietuvybę ir mūsų
brangią tėvynę Lietuvą.
Nors ir skaudu skaityti apie
Lietuves nelaimę ir vargus,
kurie dabar kenčia dėl tų
mūsų tautos išgamų — kacapų,
kurie
pasisako:
“Gėda, kad esu lictuvu.”
Kaip matyti, pas juos nebu
vo lietuviško kraujo: jų gy
vybę palaiko Stalino saulė.
Kas yra brangiausia Ameririkos lietuviams? Skalyti
tautinės ir tikybinės min
ties lietuvių dienraštį “Drau
gą,” kuris energingai kovo
ja dėl mūsų tautos labo.

PHYSICIAN AND SURGEON

ADVOKATAS
(Lietuvių Auditorijoj*)

...so far!

Dėkojame sekantiems už
valgių dovanas: N. Bagočiūnienei, A. Balčiūnienei,
Jonui Baniui, V. Baranaus
kienei, O. Biliūnienei, O. Bir
žitienei, D, Bųidokienei, V.
Bujokienei, M. Bulotienei, V.
Dapkevičienei, O. Dudienei.
J. Dudienei, J. Didžpetrienei, Glažienei, O. Gogelienei, P. Grimašauskienei, O.
ir L. Grakauskienei, P. Gra
kauskų šeimynai, P. Kapočienei, Kavolienei, G. Lotner, Maskavičienei, B. Mc-

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

ADVOKATAI

You’ve saved

daug dosnių širdžių, kurias! Gary, Sil. Meištui, Mitchell,
Dievas myli, nes jos ne žo-į L. Našlėnienei, S. Ostein, P.
džiaio, bet darbais ir auko-l Pakėnienei, D. Petrauskiemis liudija apie savo šir nei, T. Petronienei, C. Pierce
K. Šaltėnienei, A. šližienei,
džių kilnumą.
Daug, daug kartų ačiū Stakienei, Tamašiūnienei, V.
Moterų Klubui, ypač pirmi Temoshek, J. Tumienei, P.
ninkei M. Adamonienei, ku Slenienei, P. Strazdienei, K.
ri taip nuoširdžiai darbavo Strolienei, Juknienei, A. Usi, kad tas vakarėlis būtų selienei, Jodelienei, K. Vasėkmingas. Ji sukvietė vi kulskienei, O. Varley, C.
sas parapijos moteris į tą Veillieux, Venslovaitienei, J.
gražų vakarą. Dideliai įver Žibienei, Žvirblienei.
Melšime Visagalį, kad Jis
tiname jos geraširdingumą.
Esame širdingiausiai dė gausiomis malonėmis aplan
kingos Miltenienei už dide kytų Jus ir visus tuos ku
lį pasišventimą pardavinėji rie yra brangūs Jūsų šir
me “punch cards” išlaimė- dims.
Jums dideliai dėkingos,
jimui jos pačios gražiai nu
šv. Kazimiero Seserys
megztų dalykėlių kad su
rinkus lėšų seserų naudai.
Miltenienės pastangomis ga rr
Draugo" skaitytoji!
vome $10. Ji taip pat prisi
dėjo ir valgių dovanomis.
balsas
Daug kartų dėkui sekan
Leiskite ir man tarti ketiems, kurie prisidėjo prie
šio supryzo aukomis: V.lietą žodžių.
Meiliūnienei $5; O. Straz Labai esu dėkingas tan.sdienei $2; po $1.00: J. Au- stoms už dienraštį “D-august, J. Gražienei, Kaušpė
dienei, A. Meckeniui, S. Mek
lienei, N. Miežienei, C. RuDR. VAITUSH, OPT.
donienei, P. Urbonienei, M.
LIETUVIS
Vakulskienei, K. žibienei ir
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS
P. Meškauskienei 50c.

2500 VVest 63rd Street

VALANDOS

Nno 10-12 f. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak.
Nedfiliomis nuo 10 iki 11 vai. dieną
TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: cail MIDiray 0001
Rea.: HEMIock 1648

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

2408 VVest 63rd Street

Oft

Pirmadienis, gruod. 1, 1941

-GAB

PRAŠOME Į
MŪSŲ
VIRTUVĘ
■Via

Bulvienė su
spirgučiais

Dėkingumas

geradarybę. Kas liaujasi
buvęs dėkingas, tas niekuo
met nebuvo tikrai dėkin
gas.
Antra vertus, gera
darys, matydamas dėkingu
mą, stengias padaryti dar
daugiau gero. Tuo būdu
dėkingumas yra palaimos
šaltinis ir davėjui ir ėmė
jui.

Bet reikia atsiminti, per
daug minkštas kalakutas
Trys riekutės lašinių, sunkiai plaunamas, nes per
smulkiai sukapotų, 6 vidu Į daug trupa.

tinio dydžio bulvės, supjau
stytos mažais gabalėliais, 2
svogūnai, smulkiai sukapo
ti, 2 puodeliai verdančio van
dens, 2 puodeliai pieno, drus»ka, pipirai ir du šaukštai
smulkiai sukapotų petruškų.
Pakepinti lašiniukus; pri
dėti bulves ir svogūnus.
Užpilti verdančiu vandeniu
ir virinti kol bulvės sumink
štės. Pridėti pieną ir dar
pavirinti apie penkias minu
tes. Pridėti druską ir pi
pirus, ir apibarstyti petruškomis.

Išvirus daržoves nepilkite
skystimo lauk. Jis pilnas
mineralų ir vičaminų. Gali
ma pavartoti verdant sriu
bą.

Kas, kad paklaustų, ko
kių žmonių yra pasaulyje
Ar nepasakysi?
mažiausia, reiktų, tur būt.
atsakyti, dėkingų. Senai
tai žinoma. Visų tautų pa
Ar niekad aš nesužinosiu, ar niekad man nepasakysi,
Nėra reikalo su ašaromis
tarlės įvairiais žodžiais skel
Kodėl tokia miela buvai, iš kur tiek meilės Tau akyse?!
lupti svogūnus. Galima to
bia tą pačią tiesą, kad ne
Jau niekad neišpins kasų sugrubę tavo pirštai,
išvengti juos lupant laikyti
dėkingas esąs pasaulis. Kas
Nepasakysi man, kodėl visi čia žemėj miršta —
po bėgančiu vandeniu.
dien kiekvienas matome,
Jau niekad negirdėsi Tu pačios išmokytojų poterių iš
Todėl
turime rūpintis,
kaip greit žmonės užmirš kad ir dėkingumo dorybė
mano lupų.
ta savo geradarius, kaip už augtų vaiko sieloje. Pirmų 1
Nekurios šeimininkės vir
gerą užmoka piktu. Iš tik pirmiausia vaikas turi pa
Nepasakosi jau, kaip angelai danguje suklupo
damos žirnukus pavartoja
ro galima pavadinti tą, ka3 žinti ir suprasti daromąją
Ir ašaros nenubrauksi jau, nei skundo neužgniauši.
baking soda, kad palaikius
pasitiki žmonių dėkingu jam geradarybę. Savaime
Ar duonos, meilės man netrūksta, nepaklausi,
juos gražiai žalius. Nepa
Nebarsi Tu manęs, nors Dievo neklausyčiau,
mu. Tačiau dėkingumas niekeno neaiškinamas, jis
tartina tai daryti, nes bak
Kas gera, o kas pikta jau nepasakysi.
yra tokia graži dorybė ir ilgai to nesuvokia. Jam ro
Geriau valgyti perkepusį ing soda sunaikina visus vi
1
kiekvienas tikrai kilnus ir dos, kad visa, ką jis gauna, j
kalakutą, negu nedakepusį. taminus.
Ir niekad jau negrįši — nė su gervėmis pavasarį.
doras žmogus negali nejau kas jam daroma, taip ir tu
Tave ir žodžius visus pagavę jie nuo manęs užkasė
sti to širdyje ir neišreikšti ri būti ir kad čia niekas
Palaimintas sodas
Ir džiaugias, kad viena likau čia, kaip pirštas.
matomu būdu.
jam neteikia jokios gerada
(Legenda)
Tik vieno klausiu, kodėl ir mamos miršta,
. Ką vadiname dėkingu? rybės. Kokią nors nepa
Ar nepasakysi?
Danutė Llpčiutė.
Tą, kas, suprasdamas pada prastą svečių atvežtą dovaSykį Jėzus Petro lydimas
Tai matydamas, Petras be
lytą jam geradarybę, at nėlę, kad ji būtų ir men
atėjo prie Tiberijados ežero galo nustebo ir tarė:
mena ją ir stengias kaip kiausia, jis jau labiau yra
SENUTĖ BALTRUVIENĖ
krantų. Prie vienos apleis
— Gražu yra kitiems pa
nors geradariui atsimokėti. linkęs laikyti geradarybe.
tas trobelės durų sėdėjo ne
Da
ir
dabar,
kaip
gyva,
čia
pasilikti,
ar
eiti
toliau.
ar
gražus?
”
klausia
senu

dėti, bet šį sykį moteriškė
Taigi dėkingumas yra ta Pamažu, nurodydamos čia
senai palaidojusi savo vyrą
stovi
man
akyse
Baltruvie

Viduj
iššluota,
šviesu.
Lo

tė.
“
Kad
susiraukęs
”
.
.
.
pati meilė. “Tai yra kva vieną, čia kitą įvykį, turite
tai padarė visai be reikalo.
pus artimo meilės medžio atidaryti jam akis parody nė, aštuonių dešimtų metų voj guli Petrienė, šaly jos atsiliepia nedrąsiai vienai našlė ir siuvo vaikui marš Kaip ji galėjo palikti savo
žiedas” — sako vienas auk ti, kad jis beveik viską | senutė. Sunki amžiaus na kabo pritaisytas .lopšys; iš mūsų “Tai dėlto, vai kinėlius, o šalia jos gulėjo darbą, namus ir pagaliau kū
lėtojas. Ir jei turime my gauna nuo kitų ir kad pats šta ir vargų jungas nu aplink šokinėja senutė. Tro keliai, kad jis dabar da žy klykdamas vaikutis, kurį ji dikį dėl visai nepažįstamo
lėti artimą, tai dar labiau nieko negali ir visiškai nuo lenkė žilą jos galvą žemyn, boj nieko daugiau nėra. delis tebėra, vardo neturi,” stengėsi nuraminti švelniau praeivio.
Juk seniui būtų
išvagojo
raukšlėmis
kadaiMums
suėjus,
senutė
prisi

aiškina
mums
senutė:
“
kai
turime būti dėkingi. Ir pats kitų pareina. Ir pagaliau
galėjęs padėti ir kas nors ki
siais, motiniškais žodžiais.
artina
prie
durų,
nieko
ne
kitkart
gražų
jos
veidą
ir
kunigėlis
pakrikštys,
švęs
Kristus parodė mums dė viską yra gavęs ir gauna
Jėzus, pasislėpęs po pla tas.
sakydama,
brukš-brukš
iš

tu
vandeniu
palaistys,
—
kingumo pareigą, kai pagy- nuo Dievo.
Savo pačios silpstančion rankon įspau
Bet Jėzus tarė:
čialapės fygos šakomis, žiū
traukia
iš
mūsų
visų
kepu

pamatysit,
koks
bus
gra

dė
kreivą,
šakotą
lazdelę.
dęs dešimtį raupsuotųjų, teikiamųjų jam geradary
‘—Iš tiesų sakau, kad varg
rėjo į šitą reginį.
vieną tematė jam dėkojant. bių motfna tegu nemini — Baltu nuometu apsirišus, res ir nusineša į lopšį. Pet žus,” — “Tai paskui jau jis
šė, pasigailinti už save di
Tuo tarpu priėjo prie tro
“Argi ne dešimts pagijo?— negražu kalbėti apie savo i kailiniais apsivilkus, grei rienė gulėdama žiūri į mus nebebus žydelis.” klausiam
desnio vargšo, bus palaimin
tarė jis — Kurgi devyni? nuopelnus net ir vaikui, tai eina ji rudenio dieną ir šypsosi. “Tai jums, -- mes. “Kai pakrikštys, ne belės senas keleivis, ant gal ta per amžius, o jos mantą
Neatsirado, kas sugrįžęs i Kai jam atsimerks akys, gatve, susikuprinusi, savo jau nebegausite dabar ke bebus, — bus toks, kaip ir vos nešdamas sunkų puodą. Dievas apsaugos. Gerada
duotų garbę Dievui, kaip I jis pats supras visa, ką lazdele pasirimsčiuodama.
purių,” sako ji silpnu balsu. jūs visi.” Negalėdami savo Jis buvo be galo išvargęs, o rybė — tai palaimintasis so
silpnomis galvomis supras suplyšęs apsiaustas vos ne
tik šitas svetimtautis.”
jam duoda motina.
das.
Ši moteriškė gerai
“Senut, kur tamsta ei Bet mums ne juokai; nors ti, kaip iš žydelio gali pa
vos
dengė
jo
nusilpusį kūną.
Dėkingumo dorybė yra
Padėkite vaikui įvertinti ni?” klausiam prilėkę prie nesuprantam, kas, bet ma sidaryti nebežydelis, mes Priėjęs prie trobelės, varg- pasielgė.
labai svarbi žmonių draugi
Tai taręs, priėjo prie ba
apstoję aplinkui. tom, kad atsitiko nebege- I nutįlam ir tik dar akyliau
geradarybes, nes jis pats jos ir
i
šas
sušuko:
jai. Ji skleidžia meilę tarp
kūžės ir atsisėdęs ant medi
dažniausiai vertina jas pa Maloniai žiūri ji į mus ma rai. Išsigandę, išplėtę akis, i žiūrim į mažą kūdikį . . .
žmonių, ji suriša žmones pa
— Oi, moter, daugiau ne nio suolelio, tol supo kūdikį,
gal jų teikiamą va’andinį žučius; jos veidas prašvin žiūrim tai į vienas-kitą, tai “O iš kur, senut, tamsta jį
lankumo ryšiais. Dėkingas
gėrį. Atkreipkite jo akis ta, akys juokias: glostyda į lopšį, tarsi klausdamies, parnešei?” klausiam ją. “Iš beįstengiu. Man reikia nu kol tas užmigo. Po to jis
žmogus, kiek begalėdamas
nešti šitą puodą į gretimą palytėjo moteriškės siuvinį,
į geradario auką, o gaunant ma mūsų galvas ji sako: kas dabar reikia daryt, upelio, vaikeliai,”
atsako
stengias daryti ką gera savo
smulkias dovanas, Į davėjo “Vakar nunešiau Petrienei kaip be kepurių namo pa senutė: “ėjau pro šalį, pa kaimą, nes tik tada aš gau ir darbas buvo gražiausiai
geradariui ir nesiliauja jį
siu truputį atlyginimo, už pabaigtas. Tada jisai kartu
mažutį sūnelį, tai dabar reiti. Vienas-kitas iš mū
mačiau plaukiantį duobėj,
mylėjęs, nes kol gyvas yra, meilę.
kurį galėsiu nusipirkti mais su Petru išėjo iš trobelės.
einu aplankyti: eikit kartu, sų pradeda tampyt lūpas,
vis atsimena jo suteiktąją PLATINKITE “DRAUGĄ” ir jums parodysiu “lėlę” . . traukyt nosį, o pats maža- —. pagavau ir atnešiau.” — to ir numalšinti alkį. Senat
Grįžusi namo moteriškė
“Ar toj duobėj, kur prie
vė, pražildžiusi mano plau atrado kūdikį ramiai mie
Ir ji kuone tekina eina to sai ima verkti. “O ko jūs
liepto?” — “Toj, toj!” -APKLAUSINĖJAMI
kus, palaužė ir mano jėgas. gant, o ką tik pradėtą darbą
liau, o mes — stovim nusi vaikeliai?” klausia išgirdus
“Tai tamsta ir mumis te
Aš jokiu būdu nebepasieksiu — visiškai užbaigtą.
minę ir nežinom, kas da verksmą senutė ir eina prie
nai pagavai?” — “Ir jumis,
Geras darbas — tai palai
“Cit,
neverkit,”
artimiausio kaimo!
ryti. Antgalo, susitarę ei mūsų.
vaikeliai, ir jumis” . . . Nu
mintasis sodas.
nam į Petrą; ilgai stovim maldo ji mus, “aš tik pa
Moteriškė, netarusi nė žostebę klausom senutės ir
priemenėj, nei vienas nedrį juokavau, — imkit sau jū
Vertė J. M.
sukam sau galvas, kaip tas ! džio, atnešė senukui duonos
sdamas pirmas eiti vidun, sų kepures.” Norėdama vi
I
ir
pieno,
metė
savo
darbą
ir,
viskas gali būti. An galo
išpalengvo praveriam du sai mus nuraminti, senutė
Tie gerbs ir mylės moti
atsisveikinam su ja ir ei paėmusi senuko puodą, nuė
ris, kumšydamies viena?- priveda visus į lopšį ir ro
nam iš pirkios. Lauke su jo kartu su juo, vesdama jį ną, kurie beot pusę jos mei
kitą, bailiai sueinam pir- do mums “lėlę.” Bijodami,
lės supras.
sitariam eiti į upelį, ar ne- už parankės.
kion, nusiimame nuo galvų kad vėl neištrauktų kepu
pamatysim ir mes kokiosrate). 10 darbininkų su- rių, kietai abiem rankom
nors “lėlės” plaukiant Tar
kepures ir pusigaužę, Kaip turim jas suspaudę ir aky
si bijodami, kad kas mŪ3ų
maži ančiukai, sustojam lai žiūrim į mažą suvys
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
nepasergėtų, patylomis le
Modemiškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
prie durų, nežinodami, ar tytą sutvėrimėlį. “O ką,
kiam į lieptą, sustojam prie
duobės ir su nesuprantama
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
mums baime žiūrim vande
Ruduo
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių
nin. “Uf, žiūrėkit,” kaip
Lietus ir šalnos. Ruduo jau atėjo
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.
ir ko pabūgęs, sako pašnibž
Apdaras medžių nuplėštas jau vėjo
domis vienas iš mūsų ir ro
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Kuo besilinmins akis?
do pirštu duobėn.
Išplėtę
504 WEST 33rd STREET------------ Arti Normai Ave.
Rūsčios dienelės ir tos sutrumpėjo!
akis žiūrim vandenin ir
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
Liūdi gamta ir širdis.
matom tenai tik mažučius,
Atdara kaadien, vakarais Ir Sekmadieniais
J
juokingai išsireiškusius sa
Kurgi pavasario dingo gražumas?
vo veidus. Nieko negavę,
Kur vasarėlė? . . . Koks laiko greitumas!
("Draugas" Acme telephoto,
sušalę ir alkani, skirstomės Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Buvo — nebėr . . . Bus biauriaus.
Verda Johnson, 18 m. am .,’ir jos tėvai Mr. ir Mrs.
nuo duobės ir kiekvienas
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
Auga gamtoj ir plėtojas liūdnumas,
John Johnson iš Omena, Mich., Springfielde apklausi
sau einam namo.
Liūsta širdis vis didžiaus . . .
nėjami dėl staigaus jų 13 metų invalidės dukters Char
J. Biliūnas.
M. Vaitkus.
Skaitykite Katalikišką Spaudą
lotte mirimo. Užnugary stovi du pašerifiai.
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Iš diktatorių malonės nesulauksime
“The New York Times” paduoda, kad Suomijos do
minuojančios socialdemokratų partijos laikraštis “Suomen Socialdemokrati” davęs straipsnį, kuriame pa
brėžta, kad Suomija esanti labai suinteresuota Balti
jos valstybių ateitimi ir reiškia viltį, kad Vokietijos
civilinės valdžios steigimas tenai esąs tik laikinas. “Vo
kietijos naujoji civilinė tvarka tenai turėtų būti panai
kinta ir laisvė po karo grąžinta Lietuvai, Latvijai ir
Estijai.”
Reikia tinkamai vertinti tokį suomių laikraščio pa
reiškimą. Bet, kaip jau aiškiai yra matoma, nebėra
jokios vilties tikėtis, kad Vokietija duotų laisvę Balti
jos valstybėms arba kitoms tautoms. Jei dabar, kuor
met vedamas žūtbūtinis karas ir, kuomet yra reika
linga tautų simpatija Ir talka, vokiečiai nemato rei
kalo duoti joms laisvę, tai tada, kada jie karą laimės,
ir kalbėti apie tai jie nenorės.
Pavergtųjų tautų viltis, kaip mes jau nekartą pabrėžėm, yra nugalėjime visų diktatūrų Europoje. Vargu
ir pati Suomija galėtų išlikti pilnai laisva ir nepriklau
soma, jei Vokietija užkariautų visą Europą ir, jei ji
nebūtų nugalėta.

"Dar vienas pavyzdys"...
Lenkų katalikų dienraštis “Dziennik Chicagoski” to
kia antrašte davė vedamąjį straipsnį, kuriame aprašo
Lietuvos aktivistų pastangas išlaisvinti Lietuvą. Esą.
tikėtasi, kad nusikračius bolševikų okupantų, paskel
bus atstatymą nepriklausomos valstybės, už tą idealą
paguldžius virš keturių tūkstančių vyrų, Lietuva ga
lės gyventi laisvu gyvenimu. Tačiau apsivilta. Tai esąs
dar vienas vokiečių imperialistinių siekimų pavyzdys.
Likvidavus aktivistus, jų vieton pastatyti naciona
listai su Virbicku priešaky. Nors. šie pataikauja vokie
čiams, tačiau ir jų toks pat, kaip ir aktivistų, likimas
laukiąs.
Dėl tokio vokiečių elgesio su Lietuva, esą, netenka
stebėtis. Stebėtis reikia tik kai kuriais lietuviais, ku
rie pasitikėję vokiečiais.
Čia reikia pridėti, kad tokių lietuvių buvo tik keli.
Aktivištai reikalavo pilnos nepriklausomybės. Nacio
nalistų (voldemarininkų) grupė negausinga. Ir, be to,
mes neabejojam, kad dauguma jų prieš savo norą tu
rėjo apsiimti vokiečių komisarų “patarėjais” Lietuvo
je. Pavyzdžiui, iš Stockholmo (Švedijos) atėjusios ži
nios sako, kad daugelis iš tų “patarėjų” atsistatydino
ir prašė išpildyti jų norą, priimti atsistatydinimą, bet
to prašymo vokiečiai nepatenkino. Visiems, juk žino
ma, kad prie diktatūrų žmogus pasirinkimo neturi.
Jei nori ilgiau pagyventi, nesipriešink diktatorių pa
rėdymams.

Nemažai lietuvių veikėjų prie bolševikų okupacijos
buvo priversti garbinti Staliną ir dirbti okupantų nau
dai, tas pats yra ir prie naujų okupantų nacių.

•

Už taiką ir darbu ir malda!
Karas siaučia keliuose kontinentuose. Yra daug pa
vojų, kad ir Amerika gali į karą įstoti. Jei taip įvyktų,
karo liepsnos visą pasaulį apimtų.
Jei kada, tai šiuo metu yra didelis reikalas ir dirbti
ir melstis už taiką.
štai, pradedam adventą. Tai laikas prisirengti tin
kamai pasitiktų Kristaus, Taikos Kunigaikščio, gimimo
šventę. Tuo metu reikia daugiau gailestingų darbų,

daugiau meilča say.o artimui! daugiau krikščioniško

katalikiško įsisąmoninimo, daugiau pamaldumo prie
Taikos Kunigaikščio, kuriam Kalėdų rytą angelai gie
dojo — “Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė
geros valios žmonėms!”
Tad, reikia ir dirbti ir melstis, kad daugiau būtų
geros valios žmonių, kad į tautų ir valstybių priešakį
atsistotų geros valios, Kristaus mokslą išpažįstą žmo
nės. Žinodami, kad tai yra būtina pastovios ir teisin
gos taikos sąlyga, ir darbu ir malda, ypač šio advento
metu, dėkimės prie to sąjūdžio, kurs siekia visų tautų
ir jų vadų gyvenimą persunkti tauria krikščioniška
dvasia, nedarančia kompromisų su tuo, kas iššaukia
neramumus, nesantaikas ir karus, raunančia iš žmo
nių širdžių kerštą, pavydą, gobšumą, svetimo' turto
troškimą, norą kitus skriausti.

Pirmadienis, gruod. 1, 1941

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 1 d.)
Rusija užpustyta sniegu...
Laikraščiai praneša, kad
Spicpirvirvio Dumkos
Rusijoje esanti tikra žiema. Po svietą pasidairius
Petrogradė sniego prisnigta
Torontiečiai iš seimo
Sakote, tik dabar žmonė3
pusė sieksnio gilumo. Gatvė- mandrūs. Seniau tokių ne Montreale namo važiuoda
karių judėjimas dažnai su buvo. Bet aš jums pasa mi, sakoma, dainavę tryliką
stabdomas.
kysiu, kad seniau žmonių valandų. Tas nieko: mūsų
•
Ir kiti pritaria
buvo mandresnių, negu da balšavikai tą pačią damą
M ei rose Park, Iii. L. Vy
jau 22 metai traukia.
bar. ščai ir pavyzdis.
Yra daug pritariančių kuo greičiausia sudaryti Lie
čių 22 kp. Frank James sve
Visi žinote, kad kai caras
tuvos vyriausybę. Rašo tuo klausimu laikraščių redak
tainėje surengė gražų vaka
Kodėl Hitleris Lietuvos
lietuviams nedavė gazieto?,
toriai, rašo jų bendradarbiai. “Amerikos” 48 nr. Vil
rą, kuriame sulošė tris juo
nei knygos ir norėjo, kad Geležinį Vilką puoselėja?
nietis, tarp kitko, sako:
kingas komedijas, būtent:
lietuvis būtų ir tamsus ir Dėlto, kad vilkas su kitu
“Laikraščiuose buvo ne kartą iškelta mintis, pagei “Čigonės
apsilankymas,”
davimas, net jau privačiai tartasi, apie neatidėliotiną “Dvi sesutės” ir “Girtuoklė juodas, knygų šmugelis iš vilku kai kada mėgsta rują
reikalingumą sudaryti Amerikoje laikinąją Lietuvos su blaivininku.” Artistais Prūsų Lietuvon buvo dide sudaryti eiti kumeliukų
valdžią, kuri iškankintiems tautiečiams padėtų atsta buvo: Z. Martinkaitė, F. Ra- lis. Žemaitijoj vienas di piauti.
džiųjų to šmugelio centrų
tyti laisvę ir nepriklausomą Lietuvą.
siuliūtė, O. Jančiūtė, B. ButVokiečiai “išlaisvino” Uk
“Sumanymas girtinas ir sveikintinas. Kuo greičiau kiūtė, J. Grinius ir O. Jun- buvo Šiluvoje, ypatingai per
atlaidus,
kuomet
suplaukda

rainą
ir — susidėjo sau į
jį įgyvendinsime, tuo mums bus geriau. Organizuotas, čiūtė. Artistai labai gražiai
planingas ir energingas darbas — gyvenamoje istorinė juokino publiką ir svečius. vo minios žmonių, apie tai kišenių. Tokie laisvintojai
puikiai žinojo rusų načalst- Amerikoje vadinami “pickje valandoje — būtinas.
Vietos L. Vyčių kuopa gra
pockets.”
“Mums visiems reikalingas šiuo reikalu susitarimas, žiai sudainavo keletą lietu va, tik jokiu būdu negalėjo
susekti.
drausmė. Dėl mūsų brangios tėvynės labo paskelbkime viškų dainelių.
Žinomas knygnešys Alijo
vieni kitiems taikos ir meilės laiką.
Argentinoje, sakoma, aresius, gabendamas iš Rasei
“Laikinoji Lietuvos valdžia Amerikoje kartu su ARusija maitina Vokietiją. nių į Šiluvą į atlaidus kny štuota keliolika nacių. At
merikos Lietuvių Taryba (nesvarbu, kaip jos liks pa Rusų laikraštis “Novoje
liekamas Poetas, Jurgis Filigas, sužinojo, kad ant Duby
vadintos) visų pirma suburtų visas lietuvių jėgas, su Wremia” praneša, kad kas
ninkas, ta proga pasmuoja:
sos kelio, paliai Kužiliškius,
derintų visų lietuvių srovių darbus, pastangas ir ener dien rusų pirkliai tūkstan
Naciug nagąn imą ,
laukia ač vykstančių svečių
giją Lietuvai atstatyti. Ji bus mūs autoritetas. Sėk čius pūdų miltų gabena į
Neč tolima .Argentina.
“raudorisiūliai.” Ką daryt5?
mingai atliks didelę užduotį ;- budės ir dirbs Lietuvos Suomiją. Suomiai randa ke
Geras darbas yra
Knygas į Šiluvą būtinai rei
ir jos gyventojų labui; duos direktyvas mūsų diplo lius išvežti miltus į Švedi
matams Washingtone, Londone, Vichy, Berne, Vatika ją, o švedams niekas neuž kia pristatyti. Ir, štai ką,
ne, Romoj ir kitur; per spaudos biurą sugebės pravesti gina rusų miltus nuvežti į Alijošius daro: su kitais sa Prašau Nesijuokti
atitinkamą propagandą Amerikoje ir užsieny. Dirva Vokietiją. Tokiu būdu rusų vo draugais paėmė senelio
— Tai ką, cirkas jau iš
Radužio karstą, kurį mir
darbui plati
miltai įvairiais keliais pa ties belaukiąs senelis buvo važiavo ?
Kaip tą sumanymą išjudinti iš vietos?
tenka į Vokietiją. Visuome
— Jau.
“Pirmiausia reikėtų tuojaus sušaukti visų Ameriko nė reikalauja, kad vyriau pasidirbdinęs, sudėjo knygas,
— Buvai? Kaip patiko
laikraščius, karstą įdėjo į
je esančių lietuviškų organizacijų valdybų narius (pa sybė užgintų miltų išvežimą
vežimą, paėmė keletą kelei žvėrys?
likus bolševikus ramybėje) ir atvykusius pabėgėlius. į Suomiją.
— Eik jau eik! Parodė
vių ir pats įlipęs su kanToks suvažiavimas paruoštų dirvą, planą ir dienotvar
tička giedodami išvažiavo. tigrą, mešką ir dedasi nus
kę Lietuvių Seimui Amerikoje, kuris paskui jau suda
Katalikų atbudimas... Is Artindamies prie žandarų, tebinę žiūrovus. Ot, kad
rytų Lietuvos valdžią ir t.t. Trumpai, siūlomo suva panijos katalikai ilgai buvo
taip būtų parodę Hitierį,
žiavimo užduotis — atlikti techninį, paruošiamą darbą. apsnūdę, bedieviai ir socia jie dar didesniu susikaupi
mu traukė: “Eik Adomai iš Staliną ir Mussolinį . . .
“Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.”
listai šeimininkavo kaip sa rojaus, pažink procę arto
vo darže, klaidino ir mulki jaus.” Privažiavus žanda
— Vakar pro mūsų strytą
no žmones kaip įmanydami. rai nusiėmė kepures ir “la praėjo didelė audra: medžiai
Bet pastaruoju laiku kata vonui” atidavė pagarbą, o nulaužyti, tvoros išardytos,
Svarsto svarbu klausimu
likai pratrynė akis ir pama
Jau keliose “Vyties” numeriuose svarstomas šio jau tė, kad bedieviai jų tėvynę Alijošius laimingai pasiekė net namų porčių akmenys
nugriauti.
nimo laikraščio lietuviškumo klausimas. Paskutiniame ir žmones veda į pražūtį. Šiluvą.
— Negalimas daiktas!
Ar šiandie pavojaus va
numeryje J. B. rašo, kad, vis dėlto, nereiktų skubin Todėl visi katalikai subruz
tis pamiršti lietuvių kalbą ir ją braukti iš jaunimo do šviesti bedievių tris su landoje sumislyčų kas greit Mūsų stryte nieko panašaus.
— Mat, jūsų sfrytu nėjo
tokią štuką?
viešojo gyvenimo, nes “kaip virėja negali pagaminti klaidintus žmones.
3 vai. ryto prisigėrusių vaikiaušinienės be kiaušinių, taip negalima girtis lietu - •
— Prieš ką žmonės kepu pagalių būrys.
viškumu be lietuviškumo.” Tarp kitų dalykų J. B.
New Yorke gyvena 2,000 rę kelia?
toliau rašo:
Lietuvių didvyriškas pa
— Prieš kryžių . . .
“Giriamės tuo tarpu savo lietuviška dvasia. Bet milijonierių... 1885 m. New
— Ne, pavyzdžiui, balša siryžimas, ištvermė, valia,
dvasia be kūno negalės gyvuoti. Jei toji dvasia ne York miestas turėjo 27 mi
turės kame pasireikšti, ji beliks tik šešėlis, neap lijonierius, o dabar New vikai prieš kryžių nekelia.. dvasios pakilimas, karžygiš
kas pasiaukojimas gražino
— Tai prieš ką?
čiuopiama, bejėgė. Toji dvasia gyvens vien tik at Yorke išviso yra 2,000 mili
Lietuvai laisvę.
— Prieš Stalino pikčerį.
mintimi kad mes esame kilę iš lietuvių tautos, bet jonierių.
tas prisiminimas ar prisipažinimas mūsų kilmės neLĖKTUVŲ SĄSKRYDIS
priduos mums lietuvybės. Prisipažinimas savo kilmės
be aktyvaus dalyvavimo lietuvių tautos troškimuose
ir darbuose, be rūpestingo saugojimo lietuvių tautos
turto nepadarys mūsų lietuviškais lietuviais. Mes bū
sime lietuviai be lietuvybės. Nors girtis nenustosi
me, mes būsime lavonai, lietuvybės atžvilgiu.
“Laimingi tie kuriems gimimo, gyvenimo ir moks
lo aplinkybės davė progos išmokti gerai lietuviš
kai,” sakome sau, ramindami savo neramią sąžinę.
Ar gi mūsų gimimas ir gyvenimas yra taip nepa
lankus mūsų kalbai? Mūsų gimimas ir gyvenimas
lietuvių šeimose juk dar duoda progos dalyvauti
lietuviškuose pasikalbėjimuose. Dar galima išgirsti
lietuviškų prakalbų ir lietuviškų pamokslų. Skaity
mas lietuviškai rašytų laikraščių taip pat yra pri
einamas. O mokslo aplinkybės irgi gali būti pritai
kintos net ir suaugusiems ir seniems. Kiekvienoj ko
lonijoj galime rasti asmenų, kurie maloniai duotų
mums progos ne tik kalbėti lietuviškai, bet taip pat
pasisemti žinių apie taisyklingesnį tos kalbos var
("Draugas
Acme telephoto)
tojimą.”
Reikia pasakyti, kad užvestos diskusijos šiuo klausi
Net šešių rūšių amerikoniški įvairaus did ūmo bombonešiai suskridinti į Long Beach,
mu yra įdomios! svarbios ic reikalingos.
Cal.| iš kur jie bus siunčiaai j įvairias pas aulic dalis.
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VOKIEČIŲ ŽYGIS PER LIETUVĄ FILMOSE

(Raportažas iš Pietų
komisaro įsakymu. Neaišku,
Kaip kitų frontų filmų
Amerikos)
ar savo valia prie sinagogos kronikose, taip ir Rytuose
Net ir užmarių kino ek- atsirado SruPė žydų. Ap- nepaprastai galingą įspūdį
Vienos Rusės Dienoraštis
Fanuose jau rodomos vokie- Mt ilgabarzdžiai jtydąUai. daro vokiečių aviacija n
divizijų
čių bolševikų karo kroni- I filmo® apaartą jie žiūri visa jų šarvuotų
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė
kos. Mums įdomiausios, ii- “"i*1“*'' Ukmergės kryp- karo mašina. Daugelis mai
noma, tos,
kurios liečia timi Plento Pakaičiais ri°g- traukų daroma automatiš(Tęsinys,
kais aparatais, įtaisytais
Lietuvą. Tai vokiečių Ufos so degą bolševikų tankai.
Šiaulių puolimas matyt iš lėktuvuose ir tankuose.
— Tiki. Aš su ja susipažinau bibliotekoje, kur apžvalgos
(Wochenschau)
perspekfyvos. Iš abiejų puanksčiau tarnavau.
Ji mane vadina princese ir myli pradedant
514 numeriu,
---------- --------------.
.
Teko matyt ir Sovietų
Nuosbegalo. Ji gyvena tik mano laiškais. Šiais laikais la
Birželio ankstyvą rytą ««.kaunaal ““į"
Nuo* vadinamąsias karokronibai svarbu turėti žmogų, kuriuo galėtum pasitikėti.
pirmosios Reich kariuome- tab‘ai ta.kius vok.ecu pr.es- ka3 H
nc dQ.
bet
Žiūrėk, štai laiškas nuo keturiolikos metų berniuko, nės voros iš Eidkūnų prade- ^nkm,, pabūklų ye.k.mas. „umentings fUm
ar PoroB
matr« manevrų ir vaidybinių vais
kurį taip paf pažinau bibliotekoje.
Jis rašo kaip su da puolimą Kybartų krypti- ,
montažas , j(
augęs, skundžiasi, kaip baisiai jį kankinanti vienuma. . ini. Pioneriai skubiai ardo ataiume v,ena Plaukine
patranka
trumpu
laiku
su

tik vienas kitas tikras ironAr tu žinai, kodėl šie žmonės man rašo? Aš niekados ir degina storų baslių spyg
daužė keletą tankų.
Nuo
liotas
sienos
tvoras,
ku
nesistengiu kitų teisti, tik juos suprasti . . .
, to vaizdas. Jei tokias "kiorios, atrodo, ypač plačios .
™k‘e{lai varS atSal „ikas” laikytum tikrom.s,
Jūs, katalikai, turite išpažintį; kiekvienas žmogus
ties geležinkeliu ir plentu. dideles belaisvių mases. Mie tai tik stebėtis reik.ų, kodėl
veržiasi atverti savo vidų, bet kam jis šiandien gali pa
Pro dūmus ryto prieblan ste šiaulietės vokiečių peš ei-' raudonoji armija vis dar ne
siguosti? Ar savo bičiuliams? Bet žmonės nelinkę iš
doje praslenka pirmieji tan uinkus apdovanojo bijūnais. Berlyne . . .
V—x.
sipasakoti geriems pažįstamiems, priešingai greičiau pa
Į
Kauną
vokiečiai
įeina
be
kai. Ryškus dar iš neprisirinks žmogų, tik kartą sutiktą gyvenime.
' klausomybės laikų likęs vie- kautynių (kaip žinome, Kau
Jei pabudo siela, jei ver
— O nuo ko šis storasis laiškas? Čia, greičiausiai, i nas stulpas su užrašu: “Lie- n{^’ Vilnių ir daugelį kitų
žias laisvėn, nemigdyk jos
I tuvos Respublika.” Pionie- vietovių iš bolševikų atsikogalėtų būti išpažintys viso būrio!
vojo Lietuvos sukilėliai). prievarta, bet klausyk jos
— Jis yra nuo seno žmogaus, kuris pasaulyje visai 'ria* JI išverčia,
M. Gorkyj
Ties Vytauto bažnyčią iš halso.
vienišas.
’ Susišaudymas
laivo išlipusius karius pir
Kas neturi užiaugsmingos
— Gerai, suprantu: tau žmonės rašo išpažintis, bei , Kybartuose
mos pasitinka gailestingo
vilties ką nors padaryti to
atsakyti kiekvienam tau turi pritrūkti minčių.
Bolševikai įsitvirtinę mū sios seselės, tur būt iš ten bulai, tas nepadaro nieko nė
— O ne, mane domina tai, kas šių laikų žmones riniame name, rodos, muiti- pat esančios miesto ligoninės. Jos kiekvienam kariui l’us8‘inai ir Palicka
kankina ir kuo jie verčiasi. Kiekvienas kenčiąs žmogui nėj. Vokiečiai puola ran
ningas ir tinginys.
mane jaudina, ir aš stengiuos juos sutvirtinti jų tikė kinėm granatom. Sanita-1 P™ krūtinės prisega baltų
jime.
žmonės dažnai nejaučia, kokių galių juose pa rai neša pirmą sužeistą ka gėlių. Kaunas, bent kiek
Finansai ir Pašant*
KINANCE AMD LOAN*rį.
Prie lango pribėga vo trumpame filmos vaizde ma
čiuose glūdi.
kiečių liepsnosvaidininkas. tyt, nesunaikintas. Tebe
— Ir domina tave šis susirašinėjimas?
matyti didingai iškilusi Pa PASKOLOS
—Man įdomūs yra visi žmonės.
Kad tu žinotum, Tirštos dūmų ir ugnies sro
Tarpdury
pasirodo minklinė Prisikėlimo bažny
kiek apleistų, žmonių yra pasaulyje. Veik visi žmonės, vės.
GREIT IR PIGIAI
čia.
X
raudonieji
kariai.
Labai
sumylėdami ir mylimi, jaučiasi vieni.
Aš įsitikinau, jog
ANT 1-mų MORGICIŲ
Vilniuje
parodomas
patru

Vieno
apdegęs
veižmonės gyvena kaip dykumoj,
kaip tuščiame ruime, j nusę
Mėnes.-niais atmokėjimais
Jie blaškosi visą gyvenimą, ieškodami žmogaus, kuris das- Jiems rodoma iškelti lių atvykimas į katedros
juos suprastų, ir kokia mažuma tą suranda. Ne kiek rankas. Nesupranta. Vo aikštę. Katedra atrodo ne Mutual
Z Federal
kiečiai jų rankas iškelia ir paliesta. Skersai Gedimino
vienas yra toks laimingas, kaip aš . . .
Savings
gatvę pakabintos didžiulės
nusivaro.
— Pasakyk, ar ir tu panšių laiškų rašai? •
Suvalkijos lygumomis Rei' Lietuvos ir Vokietijos vėlia- 4IHI M1AN ASSOCIATION
— Aš? Ne. Žmonės nereikalingi mano išpažinties.
OF CHICAGO
cho motorizuoti
daliniai vos.
Niekas nesitoirauja apie mane, net tie, kurie myli. Visi
Pakelėse
Iki šiol baro vaizdų Lieskuba pirmyn.
2202 W. Cermak Kd.
mano, jog esu tvirto ir neieškočiau kur nors paramos.
, ramūs lietuviški berželiai, tuvoje teko matyti tik
EEN. J KAZANAUSKAS. See.
Bet kaip tik toki tvirti žmonės daugiau veržias prie
i rugiai ir sodybos, Du vien- tiek. Reikia manyti, bus ir
TURTAS VI109 SI.100.000
meilės nei silpnieji. Aš žinau, kiek kentėjau, jausdama
daugiau. Kai burių kovos
kiemiai dega.
vienumą, ir kokia esu laiminga, jog Cai seniai praėjo!
momentų vokiečių štabas
Ant S. Kalvarijos aukš
viešumai dar nerodo. Maty
7
Kovo 10 d. tumų smarkesni susišaudysime vėliau.
Mūsų paroda paruošta; užvakar įvyko jos atidary , mai.
Čia vokiečiai paima
Be Lietuvos vaizdų labai
mas.
Labai įdomios išvados, kurios parbloškė mane [ didesnį būrį belaisvių.
Jų
įdomus tose pat kronikose
bendradarbę komunistę.
Prie plakatų, vaizduojančių išvaizda baisi.
Kai kurie
didysis Baltstogės — Minsko
komunistę ir darbininkę, veik niekas nesustoja.
Visu< pusnuogiai.
Kitų unifor, .... .naikinimo mūšis ir Reicho
.....
daugiau domina temos, vaizduojančios moters psicho mos nepanašios į kariškių. ,
X i
,y,v
.,
.kariuomenes įėjimas į LvoMatyt mongoliškų veidų.
_
. ...
logiją.
^^6 A, -t/uiAn,
J
b
I vą. Tarp kitko ten matyt
— Draugės, prašom pasižiūrėti plakatų, vaizduojan
Kalvarijoj tipiška suval- j šiurpus bolševikų žvėriškučių komunizmo išsivystymą, — kvietė komunistė lan
kietė prineša vokiečių moto- mo palikimas: kalėjimo kiekytojus.
ciklistui kavos. Atvyksta me ir karceriuose ukrainie— Ak. tiesą pasakius, jis mums gerklėje atsirūgęs,
daugiau karių. Prie jų ren-' čiai taip baisiai nužudyti,
Murinę soothes, cleanses and refreshe*
— atrėžė darbininkės, — visur “visuose raudonuose’
irritated, reddened membranes caused
kasi šypsodamiesi miestelio kad jų atpažinti negali net
bv head colds, driving, winds, movies,
jis mums įgrisęs.
close work, late hours. I -ce dropper
gyventojai. Mergaitės at- giminės. Ilgos eilės baisiai
with each bottle. At all Drug Stores.
Panašiai yra ir su knygomis. Niekas nesidomi nė
neša gėlių.
sudarkytų lavonų.
propagandos literatūra, kuri su pačiu parodos tiksiu la
Toliau kažkur laukuose
bai maža bendro teturi. Prie stalo, kur išstatyta “mo
piemeniukai su žiedų puokš
ters filosofija,” didžiausia spūstis.
Vakare surašėme lankytojų skaičių į formuliarą. tėm bėga prie plento. Norė
Komunistė sakiusi tik vos 31 skaitytoja reikalavusi pro tų gėles atiduoti kariams,
4
ūse MUSTE50LE for
pagandos literatūros,, o aš priskaičiau arti penkių šin - bet arti prie jų prieiti lyg ir
Vokiečiai juokiasi.
tų. Viršininkas susimąstęs pasižiūrėjo sau į rankas ir bijo.
♦ ♦
Ateina
kepure
mosuodamas
tarė:
Mother—Cive Your CHILD
— Aleksandra Lvovna, taip negali būti. Mes turi senyvas ūkininkas. Kariai
Thl» Sime Expert Care!
me dalyką kitaip pakreipti. Jūs sutiksite, jei mes skai- jį vaišina papirosais,
At the first sign of the Dionne Quintuplets catching coM—their chests and
čius sukeisime. Taigi, mes parašysime, jog visą dieną • f Labai drama^škog kauty♦‘-roats are rubbed with Children’s
Mild Musterole — a produet made to
buvo didžiausia kamšatis prie propagandos literatūrom nga ties jonava jr Šiauliais,
promptly relieve the DISTRESS of
—^^this cheese
children’s colds and resulting coughs.
skyriaus, o prie kitų teatsirado vos 31 skaitytoja.
Jonavos apylinkėse matyt
The Quints have always had the
food that’s digestible

Moterys Raudonojoj Audroj

4
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ILGESYS
Kur dingo svajonė man saulės lydėta?
Taip ilga, taip liūdna — nors bėk tyruliais...
Tiek rytmečių kelta, tiek žvaigždėms kalbėta...
Tiek himnų išlieta, tiek melstasi jais...

Ir viskas kaip dūmais — aptemo apniuko...
Taip ilga taip liūdną be savo svajonės...
Nei dūkstančių vėjų, nei migdančio ūko...
Nei saulės, nei ryto — nei džiaugsmo klajonės...
Kuo guostis, kam melstis, kuo širdį gaivinti?
Kur dingo sakykit, taip žemės mylėta?
Man laikas pradėti vainikai jau pinti...
O, Dieve, kur dingo ji saulės lydėta?!

Jos nėra? Ką sakot? Tylėkit bedaliai!
Ji grįžta sparnuota iš saulės dangaus...
Bus laisvė... Bus meilė... Mes —^;emė3 karaliai!...
O, Dieve, jį širdį sparnų tuoji užgaus...

Petras Vaičiūnas

Didis 1942 Metų Radio i
IŠPARDAVIMAS j
Kadangi dabar yra perviršis radio “stako,” todėl
kaip tik gera proga nusipirkti daug pigiau naują,
gerą radio. Budriko radio “stakas” užpirktas vasarą, kada kainos buvo žemesnės. Todėl dabar pirkdami turite progos daug sutaupyti. Didelis pasirinkimas geriausiu firmų radio, kaip tai: ARCADIA,
ZENITH, PHILCO, CROSLEY. RCA VICTOR ir k.

i
j}]
;.yž

X
Wi
p)

į»l

VRML

QUINTUPLETS
SHESICOLDS

— Bet tai reiškia meluoti per akis, — atsiliepiau.
daug gaisrų. Miestelis de— Jūs esate naivi, Aleksandra Lvovna!
Ne sta- ga pasitraukiančių bolševitatistiką verčiam žemyn galvą, bet tik davinius.
Re- kų padegtas. Smarki artizultatai pateks į laikraščius, o gal pasieks ir užsienius lerijos ugnis. Ant Neries
ir vokiečiai, kurie daugiausia skaitys, temano, kad vi- kranfų bolševikai atsišaudo
soje tautoje yra dideliausias užsidegimas. Gal, ir pa- iš bunkerių (betoninių įsirodos lankytojai įsitikins, kad visi domėjosi tik propa- tvirtinimų). Tas vietoves
gandos literatūra, ir tie, kurie interesavosi “moters bombotduoja
smingantieji
psichologija,” pasijus apaivylę.
vokiečių lėktuvai, vėliau pėSvarbiausia, kam turime keisti statistinius davi- stininkai puola su liepsnonius: šitokia statistika Maskvos nepasieks, tik plrmuo- svaidžiais.
sius viršininkus, aš, gal būt, ir Jūs, išlėktume iš blblic—
Jonavoje karo filmininkai
tekos dėl neveiklumo.
Mūsų pakeista statistika susi susidomi senoviška sinago
lauks ir atlyginimo. Na, kas Jums mieliau?
ga, kuri nuo gaisro likusi

£Bųi SšUgUlLl

, apsaugota specialiu politinio

os milk itselfl
SPREADSI SLICESI TOASTSI
' MELTS PERFECTLYI *

best of care, ao mother—you may be
assured of using just about the BEST
produet made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinnry “salve”—
vvarming, soothing Musterole helps
break up local congestion. Also made
in Regular and Extra Strength for
those preferring a stronger produet.

QQ

8 TŪBŲ ZENITH, gražiame kabinete
8 TŪBŲ RCA VICTOR, gražiame

kabinete
9 ir 10 TŪBŲ RADIO, verti $145.00 po

$59.00
<£gę QQ

RADIO, PHONOGRAPH ir RECORDING
KOMBINACIJA, vertės $90.00 dabar už

QQ

PORTABLE RADIOS — 3 wavs — vertos

$390° -už............................ $16.50
MIDGET RADIOS, 6 tūbų, po .................$ ę gQ

Duodama didelė nuolaida už jūsų seną radio ir leng
vos išmokėjimo sąlygos.

Jos. F. Sudrik, Ine.

♦K

2 DIDELES RADIO IR RAKANDŲ KRAUTUVES:

NO!

3241 So. Halsted St.
IR

3409-11 So. Halsted St.

There ls No ertra charge for Vitamin A in

Smith Brothers Cough Drops. These deiiciout
dropt štili cost onljr 5f. (Black or Menthol)

Smith Bros. Cough Drops are the

only drops

containing

VITAMIN A

Vitamin A (Carotent) raises the resistance of
murout membranes of nose and throat to
cold infecttoe, vrhea lack of retitt*

rUAO

taca u due to Vitamin A deficiency.

Telephone YARDS 3088

Leidžiamos žiemos radio programos:
Sekmadieniais iš WCFL-1000 kil. stoties, 5:30 v. v. ir
Ketvirtadieniais iš WSFC-1450 kil. stoties 7 vai. v.

į:)
f'i

|

DRAUGAS

•1

STREIKAS

SVETIMŲ VIETŲ VARDAI AMERIKOJE
Vieną kartą olandai val
dė New Jersey valstybę.
Šioje valstybėje miestai turi
vardus: Berlin, Blavvenburg,
Cologne, Guttenberg, Hamburg ir Wortendyke, kas aiš
kiai rodo vokiečių, įtaką šio3
valstybės išsivystyme. Pran
cūziški vardai yra Avalon,
Bayonne, Fhenchtovvn, La
Fayeite, Lavalette ir Roscb
le, kuomet lotinų šalys da
vė Buena, Florence, Columbus, New Lisbon, Palermo
ir Verona.
Skandinavai
pridėjo su Bergen Point,
Bergenfield ir Swedesburo.
Atsimindami, jog į Penn
sylvaniją atvyko žmonės
įvairiausių rasių, priimda
mi William Penn’o pakvie
timą atvykti į naują kolc
niją, kur nebuvo fikėjinr
neapykantos ir kur žmonė
galėjo save valdyti, mui
nenustebina daugybė sveti
mų vietų vardų šioje va)
stybėje.
Į Pennsylvaniją atvykt
skaitlingas būrys anglį
kvakerų, kuriuos paseki
įvairūs pabėgėliai. German
tovvn, kur pastorius gyve
no, dirbo, prakaitavo save
žmonių labui, yra geriau
sia žinomas vokiškas mie
stas Pennsylvanijoj. Kito3
vietos yra Baden, Baus
iu an, Berlin, Bovvanstovvn,
Brunerville, Frederickburg,
Germania,
Germansvillc,
Hamburg, Heidlersburg ir
“King of Prussia,” kurią
pavardino atvykę žmonės
Frederiko Didžiojo garbei
Kiti vokiški miestai yra
Lufhersburg,
Nuremburg,
Saxonburg, Shaefferstown,
Strassburg, Vosburg, Wagner, Weisenberg ir Zeiglersville.
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KENOSHOJ

NAMAI — FARMOS

tersburg ir vieną miestą
Gallitzin,
rusų
misionie '
riaus ir pionierio, kunigaik
ščio Dmitry Gallitzin var
du. Prancūzai, norvegai ir i
skandinavai davė: Fayet'e, I
Charleroi, Devon, Du Bois
ir Frenchville.
Miestas I
“Krayn” gavo vardą nuo Į
slovėnų miesto Corniol. Del I
matia ir Slovan yra kiti
slavų vardų mietsai ir Li
vonia ir Ulster prarado, kad
net ir iš tų vietų žmonės gy
veno Pennsylvanijoj.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naujų
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas O. P. Suromskls Company.
Taipgi turime dldel) pasirinkimą sennanlų namų. ant lengvų iSmokėREIKALINGI DARBININKAI
Jimų:
13 cottagiai nuo 32.500 Ir aukSČ
HFT.P W\NTED — VYRAI
18 bungalų nuo 34.700 lr aukSč
13 2-fletų nuo 36.600 lr aukSč.
“CORE MAKF.RS” — PATYRĘ
9 3-fletų nuo 39.500 ir aukSČ.
VYRAI
1< 4-fletų nuo 313.600 ir aukSč.
Tuojaus priimsime prie darbo. Dar
1 S-fletų nuo 316.600 Ir aukSč.
bai pageidaujami. Kreipkitės prie:
7 10-fletų nuo $22.600 ir aukSč.
.ADV ANCE AT I MI N TM CASTINGS
Tąlpgl turime visokių bizniavų na
CORPORATION
mų. visokio didumo su visokiais biz
2742 W. Sflth Place, Chicago
niais. Kam reikalinga gerų farmų.
mažų arba didelių, galimą pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
HELP AVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT kreipkitės prie; —
127 No. Dearborn Street
CHARLES P. SUROMSKIS A (XX.
Tel.; RANtbolpta 9488—9489
8921 So. W»“«tem Avenue,
‘ Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

j

Deleware valstybėj šian
dien negalime rasti daug
ko apie “New Svveden,” ■
t •'Draugas” Acme telephoto/
kuri tapo įsteigta ten 1633
m. Peter Sfuyvesant pakei
A. F. of L. miestinių darbininkų unijos nariai piketuoja Kenosha, Wis., miesto rū
tė Fort Christiana, kai jis mus. 200 miestinių darbininkų sustreikavo, kai miesto manažeris atleido 6 šios uni
užėmė mažą švedų koloniją jos tarnautojus. Reikalauja juos grąžinti.
1655 m. ir devyniais metais
vėliau anglai paėmė vietą
knygos buvo — “How To
išbraukdami
senoviškus
Commit a Murder,” ‘‘Oul
3. Lapkričio 29 d. iki gruo
olandiškus
ir
švediškus
of the Night,” “Mussolini,”
džio 8 d. — Newark, N. J.,
vardus.
šiandien, miestai
ir “Readers’ Digesf.”
Office
of
Defense
Health
Delmar ir Christiana pri
1 Daug kareivių mėgo skai Švč. Trejybės parap. bažny
and
Walfare
Service
tyri
čioje— kun. Petras Mali
mena ankstyvus skandina
tyti vakarų pasakas.
nėj
imu
Fort
Dix,
kur
100
nauskas, M.I.C.
vus prie Deleware upės.
vyrų
iš
visų
šalies
dalių
iš
Yra miestas Smyrna, ir ki
4. Gruodžio 6 — 8 dd. —
tas Odessa, vardas rusų įvairiausių namų, buvo už
Norwood, Mass., šv. Jurgio
klausti, ką jie skaitė, pa
uosto.
parap. bažnyčioje — kun.
firta, jog daugiausia vyrų
Juozas Vaškas, M.I.C.
Dabar imkime Georgia, mėgo kartonus arba komi
paskutinę iš trylikos origi kus. Iš žurnalų tik su pa
nalių angliškų kolonijų. Ją veikslais žurnalai buvo populkininkas James Oglo- pularūs ir 60% visų vyrų
thorp įAeigė 1733 m. Atvy skaitė paveikslinius laikra
Brighton Park — vyrų
misijos praeitą sekmadienį
ko labai daug žmonių iš štukus (tabloids).
Salzburgo, daug pabėgėlių
baigėsi užrašinėjant “Drau
Daug kareivių skaitė rim
gą” ir “Laivą”. Ne tik vie
profestonų iš Vokietijos, tas ir informacijines kny
tiniai rėmė katalikišką
bet šie žmonės mažai pali gas, net 70% vyrų biogra
spaudą, bet kiti užrašė ir
ko ženklų ir jų pirmieji fijos pafiko.
Besilavinda
A
Christmas
seal
of
Betgium
savo giminėms į kitas vals
miestai Ebenezer ir Nevv mi, kiti vyrai pirmą sykį
tybes: Ohio, Californiją ir
Ebenezer visai neužrašyti perskaitė Hitlerio “Main
Reali**-----Cicero.
naujose oficialėse knygutė Kampf.” Kitos popularės
Berlin ir Zeigler yra
se.
Here’s the New Amazing
vieninteliai vokiškais var
COUGH MIXTURE Lietuvius verčia
dais miestai Georgia valst.
From Canada
mokytis vokiškai
Kiti svetimais vardais yra.
Druggists Report Big Demand
AT
HOME
Bucklev's CANADIOL MTxture is different—
Amsterdam, Athons, Ava
more enective—faster in action than anything
LISABONAS. — Vokie
you've ever used. Get a bottle today. Take a
TO
RELIEVE
couple of doses, Instantly you feel its povverful
lon, Buena Vista, Gusetta,
čių
komisaro
parėdymu,
effective action spread thru throat, head and
bronchial tubes. Tickling—coughing ceases—
Ludokici, Pulaski ir WaleŠiauliuose pradėję veikti vo
phlegm is loosened ond roised—clogged bron
PAINS chial
tubes open up, air passages cleored.
kiečių kalbos kursai, kuris
ska.
iey Back—lf This Recipe
All druggists. Satisfaction or money refunded.
turį daug klausytojų. Tik
Net didesnis patesimas
pradėjus registraciją, užsira
Europos ant Amerikos žem
šė daugiau kaip 500 žmonių.
lapio įvyko su vakarų išsi
a
Vadinas, abu okupantai vie
vystymu.
Čia škotai, ai
nuodi. Bolševikai buvo pris
riai, vokiečiai ir skandina
teigę begalybes rusų kalbos
kursų, o dabartiniai okupan
vai petys į petį stovėjo eu
tai steigis vokiškus. Bolševi
amerikiečiais angliškos kil
kai okupantai taip pat gyrė
mės.
FLIS.
si, kad rusų kalbos kursai
Ar
kenčiate niežiejimų
turi
nepaprastą pasisekimą.
nudegimą, arba odei ligą?

REIKIA AGENTO — MORGAN

2334 SO. OAKI.EY AVENUE
ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS
Vyras, kuris turi gerą susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi gerą
progą užsidirbti ekstra pinigų agentaujant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANai 8010 arba kreipkitės j
raštinę —
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
AGENTAS REIKALINGAS —
VEST PULLMAN’E
Geras, teisingas vyras reikalingas agentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANai 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę;
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AR IEŠKOTE DARBO?

Jeigu taip, —
Skaitykite “Draugo”
‘Help Wanted’ Skelbimus.

Iškilmingai pasibaigė

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

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA —
TOWN OF LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentauti gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
ai 8010 arba kreiokitės i raštinę:

2334

OAKLEY

80.

PARSIDUODA GERAS
SAVININKAS

AVĖ.

RARGENAS

APLEIDŽIA

MIESTĄ.

Veikite greitai. Nepaprasta pirkimo
proga. ll/„ aukšto mūrinis namas,
5 kambariai ir “sun porch” apa
čioje,
4 kambariai
ir
"enclosed
porch" viršuie. šildomas gazu —
karšto oro šiluma. “Cold shower”
maudyklė beismente. Naujas Crane
automatiškas karšto vandens šildy
tuvas. 2 karams ''frame" garadžius.
Kaina tiktai $3,750. Kreipkitės prie
HOFFMANN REAI/TY
Pitone: Engleviood 7291

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

-------"Buy Christmas

Rap.

* ‘ DRAUGĄ ’

Loosened First Day

Tekentekit! žemo per se
metu gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimu*,
spuogus ir kitokius odos
negalavimus. Pirk Zem<
šiandieni Visaoze aptiek'
a* Sfte (Wc 11.00

AMBULANCE Dieną lr Naktj
4606-07 SOUTH HKKM1TAGK AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

SKAITYKITE

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 Tai. antradienio Ir šeštadienio rytala
U Stoties WHIP (1620), su P. šaltlmieru.

“DRAUGĄ”

I

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE I

a life?
XT OT many of ui can be
apectacular heroea.
Yet by buying Chriatmaa
Seal* you tarė buman life
juat aa aureiy aa if you had
plunged luto a burning
buildingl

laidotmiii Direktorius

Asthma Mucus

Choklng, gssplng. vheezlng spasms of
Bronchial Asthma ruln sleep and energy. Ingredlents ln the prescriptlon Mendaco qulckly clrculate through the blood and eommonly help loosen the thlck strangllng mucus
the flrst day, thus aldlng nature ln paUlatlng
the terrlble recurring choklng spasms. and
ln promoting freer Dreathlng and restful
sleep. Mendaco ls not a smoke. dope. or lnJectlon. Just pleasant, tasteless palliatlng
tablets that heve helped thousands of suf
ferers. Prlnted guarantee wlth each package
—money back unless completely satlstactory.
Ask your druggist for Mendaco today. Only 60c.

Will you save

JOHN F. EUDEIKIS

Oooa news travela fast—many of the thouaands ot folka who now take lemon Juice
for rheumatlc paln—have found that by
addlng two tablespoonfuls of Allenru to one
tablespoonful of Lemon Juice in a glass af
vater. they get faster relief for the aches
and pains caused by rheumattsm. lumbago.
It’s no surprlse elther, for Allenru ls
18 year old formula to relieve rheumatlc
aches and patns In fact—lf lt does not help
—your money back. What could be falrer?
Oet Allenru today at any Uve druggist. Only
85 cents—Do lt No«.

For Thousands of Sufferers

620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ

MENIŠKAS DARBAS

Help save more lives ht

4

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Buy

a

CHRISTMAS
A T C*
Sh A | .X
O JU AAAndhJ
z-t f-a

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

J.

I.

IR

J.

Halsted

Street

ZOLP

1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782
J.

LIULEVICIUS

4848 S. Callfornla Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

LIETUVIU

CICEROS

DIREKTORIŲ

RIDIKAS

South

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

19421

CHICAGOS

NARIAI

P.

PAMINKLAI

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3354

M art proplt betmeen the
afet of ti and 45 dia front
• Itbercnlotii than from any
other one dieeaet. By uaing
Chriatmaa Seals you malte
poaaible a yearround campalyti against thia peatilenc.
— a campaigu that ainca
1907 haa reduced the tuber
culosis death rate 75%l

and Local Tuterculoaia Aaaociadona
ln tha United Statea

KRAUTUVft IR KEPYKLA IŠRENDUOJAMA arba galima visą namą
pirkti. Krautuvė lr kepykla pilnai
įrengtos.
9 kambariai,
3-jų
fletų
ant viršaus gyvenimui. Dalis dabar
išnenduota Virtuvė randasi užpaka
lyje krautuvės. Atsilauklte sekančiu
adresu:
4339 SO. MARSHFIELD AVĖ.

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — Štai gera proga
išmokti agentavlmo darbą, pardavi
nėjant laikraščius Ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Areher Heights
apylinke.
Patyrimas
nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANai 8010,
arba kreipkitės j rastinę —

TT. Marijonu misijos

Ką Dėdės Šamo
kareiviai skaito?

Šveicarija davė Pennsylvanijai sekančius vardus—
Berne, Geneva, Luzerne ir
Swissvale; Škotija — Edin
burg, Glasgo ir Scotch
Hills; Olandija—Bala Cyn
wyd ir kitus Cynwyds; Ita
lija — Aleppo, Florence,
Lake Como, Monaco, Nevv
Tripoli, Rome, Roseto ir
italų filozofo vardą Beccario. Pennsylvanijoj faipgi
matome Moscovv ir St. Pc- PLATINKITE

Tha Natiooal, Stata

ARCHER HETGHTS — GERA
PROGA

Į

ASOCIACIJOS

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1410
ANTANAS

8807

PHILLIPS

Avenue

Lituanica

Tel.

S.

M.

YARda

P.

4908

MAŽEIKA

8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139
LACHAWICZ
2814

West

IR

23rd

SCNAI
Place

Tel. CANai 2515
42-44

Tel.

East

108th

PULlman

Street

1270

DRAUGAS

Pirmadienis, gruod. 1, 1941

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gera vestsaidiečiams
naujiena

KANDIDATAS J CHICAGO
SANITARY DISTRIKTO
TRUSTISTUS

Vieša padėka

Roseland. — Esam labai
dėkingi visiems už atjauti
Po visų vasarinių ir ru mą ir atsilankymą į su
deninių parapijos “Rūtos” rengtą puotą lapkričio 22
darže pasilinksminimų iki dieną.
šiol vestsaidiečiams dar ne
Nors mano akys jau tam
teko progos vėl kartu susi sios, vienok jaučiau, kaa
eiti', vieni su kitais pasima buvo prisirinkus pilna sve
tyti, na, ir sykiu smagiai tainė draugų ir pažįstamų,
pasižmonėti.
kurie atjautė mane nelai
Šio sezono parapijos vei mėje, kuri netikėtai mant
kime Moterų Sąjungos 55 patiko.
kiuopa pirmutinė pradeda
Daugiausiai ačiuoju ren
Al. G. Kumskis
aavo veikimą, štai, gruodžio gėjama’: O. J. Balčiūnams,
7 d. sąjungietės Aušros Var- R K Bukšniama, M sjn
Chicagos Lietuvių Demo
N
tų parap. salėj rengia pir-'kui ir įeimininkėms, taip kratų Lyga Ccok County,
mutinę pramogą "bingo” ir [gi visiems kurie platinG stato Al. G. Kuškį kandi
kortomis lošimą. Dovanų tįkįeftjg
datu į Chicago Sanitary Disbus įvairių ir gražių, ku
trict trustistus. Pramatoma,
Juozas černauskas
rias atsilankusieji galės mė
kad County klerkas, Michael
Keidė černauskas.
gindadmi savo laimę gauti.
J. Flynn indorsuos KumsBe to, sąjungietės turės ir
C'cero. — Draugija Visų kio kandidatūrą 1942 me‘V-*. gardžių vaišių. Taigi vėl Šventųjų taria ačiū visiems, tais.
graži proga visiems susieiti kurie prisidėjo prie mūsų --------------------------savo parapijos pastogėn ir 25 m. jubiliejaus yakaric- MfllSlO
vieną, kitą valandėlę pra nes. Ypatingai aciu Rožių
~
leisti su draugais - pažįsta ir Lelijų Klubui iš Dievo
mais, sykiu paremti ir pa Apvaizdos . parapijos, už už mėlynus ženklus
rapijos reikalus, nes likusiu veikalą “Esters.”
U. S. žemės ūkio depar
r pelnu sąjungietės dalinsis
Vakaras ir vakarienė bu- tamento pervišio marketiper pus su parapija.
, yo
kmi į
nimo administracija prane
Pramogų rengimo komis!-,
Rašt R w Mikjti5
ša, kad už mėlynus ženklus
joj nuoširdžiai darbuojasi,
per gruodžio mėnesį bus
kad viskas gražiai pasisek Draugystė Šv. Motinos galima gauti šių maisto
tų, J. Klikūnienė ir S. Bal Dievo Sopulingos metinė produktų autorizuotose mai
čiūnienė. Jos kviečia visus: vakarienė įvyko lapkričio 9 sto krautuvėse:
senus, jaunus atsilankyti. d. ;>-Pėr vakarfeiię buvo pa
Beje, vyrai, jei nenorės žais gerbtos narės, kurios neė Shell eggs
Corn meal
ti prie “bingo”, galės pymė jokios pašalpos:
per
Dried prunes
nOklį lošti.
Ta pati
20 metų. A. Gudienė, ir 10
Raisins
metų A. Venevickienė ii
Hominy (corn) grits
Kodėl reikia mokytis P. Bernotienė.
Butter
Čia kalbėsime "ne~apie rel-t Širdingiausiai ačiū 4deb
WheaC fiour
kun.
I.
Albavičiui,
kun.
J
Enriched wheat fiour
kalą jaunimui mokytis. NeGriniui,
kun.
E.
Abromavi
Self-rising fiour
simokinančių jaunuolių veik
čiui
ir
kun.
A.
Zakarau3
Enriched self - rising
nėra. Bent pradines mokyk
kui iš Marąuette Park už 1 fiour
■v las veik viai išeina.
Whole wheat (graham)
Daugiau kalbėti reikia a- atsilankymą; Dainos Mylė
pie senimo mokinimąsi. Tūks tojų chorui ir M. Mondei- fiour
Pork
tančiai lietuvių — vyrų ir kaitei, E. Valuckaitei ir R.
Dry edible beans..
moterų Chicagoje dar nėra Staniloniucei • už dalyvavipiliečiai. Jie dar nėra užtek-1
programoj;
draugysFresh vegetables, includ
tinai prasilavinę. Kad pilie tems Šv. Antano, Visų ing potatoes
Fresh pears
čiu tapti tai reikia mokėti Šventųjų ir Kareivių, kubent savo vardą pavardę pa- rios dalyvavo “in corpore”
Fresh applcs
sirašyti, reikia truputį žino- komisijai E. Paužienei, 2d.
Fresh oranges
ti Amerikos istorijos, geo- Paseckienei, M. Kakanau?
Fresh grapefruit
>'
grafijos ir apie šio krašto kienei už platinimą tikietų
Minėtų produktų įsigiji
ir pasidarbavimą surengi
surėdymą.
jimas skiriamas šioms vai
Visi nepiliečiai jau yra me vakarienės; “Margu stybėms:
patyrę ant savo kailio, kad čiui” ir Sophie Bartkus ui
Illinois, Indiana,
Iowa,
jų padėtis dabar pasidarė pagarsinimą per radio; šei
Kansas, Michigan, Minne
keblesnė. Ateityje gali būt mininkėms: A. Bukauskie
sota, Missouri, Nebraska,
dar prasčiau. Todėl dėl sa nei, M. Kvederienei, D. Jak
North Dakota, Ohio, South
vo labo reikia skubintis mo štienei, O. Milienei, A. Sne
Dakota ir Wisconsin.
kytis ir tapti piliečiu. Pilie baitienei; visiems svečiams
tybės pamokų yra suruošta už atsilankymą ir paramą
U
Korespondentė.
veik visose Chicagos lietu
VVOIK STLUI
vių kolonijose. Kam tokios
I945 Wejst 3
Street
Ray Tlaherty, “coach”
bendros pamokos nepato
gios ar nepatinka, tie gali Washington Redskin, yra MOST
kreiptis į Amerikos Lietu mokinęsis medicinos. Vienas MODEItN
vių Mokyklą, 816 W. 33rd jo mokslo draugų buvo Ben ADVANCED
•”4>
roRsmi.E m.
PI., kur duodamos asmenis- Crosby, žinomas artistasPHONE LAFAYETTE 2* 1.1
kos pamokos.
Į dainininkas.
Į

Ni

PHOTO'.k

u)wkst

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
•
Švenčių proga bus
Lapkričio 23 d. buvo ben
pasveikinta 3,200 kareivių ! dras posėdis, kuriame ap
Gary miestas turi apie 1 tarta vakaro Programa. Po
115,000 gyventojų. Iš
IS to I
at!":ovai dalyvav0;
škotų,
slavų,
lenkų, kroatų,
skaičiaus 3,230 pašaukta į
meksikonų ir lietuvių. No
Dėdės Šamo kariuomenę.
Praeitą savaitę Amerikos rima parodyti įvairių tauLegiono postai, sykiu ir lie tų meną, muziką, papro
tuvių postas, sušaukė mi čius, kūčių stalą ir tt. Ii
tingus ir išrinko komisiją lietuvių atstovai pakviesta
visiems tiems kareviams Mrs. Mary Raidis ir Anta
Kalėdų šventėje pasiųsti nina Nenienė.
Taigi, programa bus įvai
sveikinimus.
Įžangos ne
, Vytauto posto komandie- ri ir įdomi.
ris Elex Einikis jau rūpi bus.
Susirinkime dalyvavo ir
nasi, kaip greičiau pasvei
kinimus sudaryti, nes jam reporteriai vietos anglų
spaudos.
tas darbas pavestas.
Korespondentas
Tautų vakaras
Aukštesniųjų mokylų va Choras pasidarbavo
Šv. Kazimiero choro su
dovybė ruošia Tautų Vakar4 gruodžio 10 d. Horace ruoštas koncertas pelno pa
Mann School salėje. Pa • į rapijai davė apie $160.00.
A. Report.
kviesti ir lietuviai.

Miesto mayoras už
mažąsias firmas
Žiniomis iš Washingtono
Chicago miesto mayoras
Kelly ten užvakar ir vakar
tarėsi su šalies valdinin
kais, kaip vaduoti mažąsias
firmas, kurios šiandie jau
daug skaudaus sau likimo
pajunta, kai stambiosios
pramonės gamina karo reik
menis, o tokių mažosioms
nė trupinių netenka.
Valdininkai maloniai iš
klauso nusiskundimų apie
mažųjų firmų likimą, bet
kol kas nieko tikra neža
da, ar bus galima šias fir
mas vaduoti.

Susirinkimai

A GOOD NttHT'S KSr...WAZr/
MMf'S THAT??A SCREAAA..OUT
!N

HEWH1STL£t>A
TOME &ETORE

HE JOMPEP/

m
A

VIOH0ER
WHV?

CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MAIL

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME
#rrn nHA
ATSARGOS FOND4 VIRS................ $UOU,UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

AVINGS
LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKJEWICH, Fres.

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS
AND STAMPS

ON SAIT AI YDl'R POST OFFICE OR BANK1

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės
MOKSLO
LAIKA 8
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 W. 33rd Place,
Chicago, Dl.

VIRginia

f/4/

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
OI NIN Ii KOOM SB3TH — PAK
UOK SKT8 — BEDKOOM SETS
- KUGS — KADIOS — ItL
HIGEIIA TOKS _ U4SHERS —
HA\GE1> ... STOVĖS
'•rtomalh
Itmns.

Liet. Moterų Piliečių Ly AMERICA ON GVARD!
gos priešmetinis susirinki- i Abore b * reproduction of the
mas įvyks trečiadienio va-j
a^S^t
kare, gruod. 3 d. 8 vai., San-Į
b? VS* S&
daros salėj, 814 W. 33rd St.< Daniel Chester French. Defenae
Bonda and Stampa, o» sale at your
Visos narės malonėkite atsi benk or post Office, are a vital part
t—defenee preparatuos.
lankyti, nes yra daug daly
kų svarstymui. Bus ir val
dybos rinkimas.
Valdyba
AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?
Kreipkitės prie
PAMOKOS

RILEV CHA6ES THE CUOAKED E/GURE OOWN
A SHORT EUGMTOF STEPS ANOSVSHM
LEAP OUT OPA W!NOOW INTO THE MGHT-.

THE CORP!OOP!

*1-

Marąuette Park. — ARD
8 skyriaus priešmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį,
gruodžio 2 d. 7:30 vai. vak.
parapijos svetainėj. Visos
ųarės kviečiamos būtinai da
lyvauti, nes, be svarstymo
svarbių reikalų, bus renka
ma ir 1942 miestams valdy
ba.
Valdyba

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

ALEX ALESAUSKAS & SONS
t ACTORY

REPRLSbN 1 A IIVt

634-3 So. VVestern Aven
telefonas REPUBLIC 6051

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti* ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IDYI/ITP
I r\Ul I lxl I EZ

mūaU įstaigoje. Jūsų indeliai rupeatingai globojami ir ligi >5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
SH<*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MCSŲ PASITIKĖJIMO IB IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo
Vieno Klljentol

Patarnavimo,

Neuuabrtaadflaat

Mot

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymiausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

Chicago, 11L

Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, DI
valdžios darbų — dabar užsiimi
visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo

2223 West 23rd Place
Tel. Canal 5014

By Richard Lee'
RILET MSHES OUf IN TIME TO SEE A
$ fffANSELY COMEClU FIGURE PUNNING
OOWN THE COPPlDOP

By Chtc Young

4192 Archer Avenue

UfcTECTlVE ' KILĘ T
HO-HUM {ISOCE CAN USf

BLONDIE

HOLY SULOPĘS J!AM 1NUTS OR JUST
DREAMPtG? THAfGUYS VAMSHEO INTO

thinain!

___ ..............................................
NE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGUTIJ^

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GltOvehilI 2242

X.

Garsinkitcs “Drauge” ir patirsite didesnį pa
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

P

0SXOQAB

Pirmadienis, gruod. 1, 1941

ri reikalauti, kad spauda, ra
NAUJAS ARKIVYSKUPAS
dijo, mokyklos, teismai, klu "Grand jury"
bai, krautuvės ir visi priva kaltina policiją
čiai ir viešieji organai susi
Cook apskrities lapkričio
Teisių, Biliaus (Bill of Biliaus diena. Pakviesti ir būrę primintų vyriausybei,
mėnesio “grand jury,” kuri
Rights) diena Chicagoj di paraginti visus valdininkus kad tos konstitucinės teisė3 daugiausia laiko paaukojo
dingai bus minima gruodžio ir gyventojus tą dieną iškel neturi būti nieku būdu var ftirimui įsivyravusios nepa
15 d., pirmadienį. Bus mi ti šalies vėliavą prie visų žomos. Žmonėms tos laisvės kenčiamos gamblerystės Cbi
nima 150 metų sukaktis, viešųjų ir kitų, namų ir ati visados turi pasilikti užtik cagos mieste ir Cook apskri
programomis rintos.
kaip ratifikuota dešimts pir tinkamomis
'jfil ty, savo raporte už tą sto
X Vasario 16 minėti spau
mutinių šalies konstitucijai minėti šią sukaktį, ypač
dos
komisija praeitą penk
Konstitucija žmpnėms už vį daugiausia kaltina polici
šiais laikais amerikiečiams tikrina laisvės: religijai,
priedų.
tadienį laikė susirinkimą
ją. Sako policija visą laiką
nepaprastai brangintiną.
Chicago Lietuvių Draugijos
žodžiui, spaudai ir susirin į vykdomą gamblerystę tik
Gruodžio 15 d. Stevens
ofise (“Naujienų” name) ir
viešbuty įvyks patrijotinis
Tą dieną vakare Office of kimams.
pro pirštus žiūri. Dažnai
paruošė planus publikacijai
susirinkimas. Kalbės žymie Civilian Defense oro bango
dėl visako policija areštuoja
varyti per lietuvių ir anglų
ji kalbėtojai. Susirinkimas mis minės sukaktį. Ir prezi
tik mažuosius gamblerystės
spaudą, radio ir kitais bū
įvyks Chicago Civil Liber dentas Rooseveltas kalbė? Sunkiai vyksta
patarnautojus, o patys stam
dais. Be to, komisija vien
bieji gamblenai neliečiami.
ties komiteto pastangomis. per radiją. Prezidetno kal
balsiai pareiškė pageidavi
ba bus girdima ir Stevens kampanija
Anot “grand jury,“ jei poli
mą, kad Vasario 16 minėKongresas priimta bendrą viešbuty susirinkime.
cija norėtų, ji galėtų tai vi
Bendruomenės
fondą
suda

jimas būtų ruošiamas Stock
("Oraugas” Acme telephoto)
ja rezoliucija J. V. Valsty-:
sa perdėm išnaikinti. Bet
Chicago Civil Liberty ko ryti Chicagoj, kaip praneš
Denver, Colo., vyskupas Yard Amfiteatre, kuris yra
ji to nedaro.
bių prezidentą autorizavo
miteto ekzekutyvis sekreto ta, kampanija sunkiai vyks
Urban J. Vehr, kurį šventa- pačiam centre visų Chicago
išleisti atsišaukimą (prokla rius Ira Latimer pareiškia: ta. Kai kas sako, kad sun
♦ sis Tėvas Pijus XII paskyrė lietuvių kolonijų. Komisijos
maciją), kuriuo š. m. gruo Teisių Bilius priklauso kiai bus surinkta nužymėta čekiu keitėjas
arkivyskupu naujai sudary planai bus patiekti bendro
džio 15 dieną skirti Teisių žmonėms ir jie šiandien tu 3,583,000 dol. suma.
Edward Lawrence Cord- tai arkivyskupijai, lemus > komiteto susirinkimui paįtvirtinti.
ner, 30 m. amž., iš Dalias, Wyoming ir Colorado.
Tex., atvyko į Chicagą ir
X Stella Virbalytė, turin
pradėjo keitinėti klastotus Kataliku Leoniečių
ti
valgomųjų daiktų krautučekius. Jis sugautas.
vę, 3336 S. Lowe avė., stai
Evanstone miestiniam tei mokykla nugalėjo
ga susirgo. Pasidavus dak
sme Cordner už fai nuteis
Viešųjų
mokyklų
taro įsakymams, jaučiasi
tas vienerius metus kalėti.
Virš 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi
geriau.

ŽMONIŲ TEISIŲ AKTO DIENA
BUS MINIMA CHICAGOJE

mu

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:
Pirkti Visokių Prekių Kalėdų Šventėms!

KAM TAS JŲ BIZNIS TEKS — KITATAUČIAMS BIZNIERIAMS AR JUMS?
(ATSAKYMAS Į TAI PRIKLAUSO NUO JŪSŲ)
Didmiesčio viduryje tūkstančiai žmonių jau dabar grūdasi po krautu
ves pirkdami visokias prekes kasdien. Nežiūrint to, kad dauguma įvairių pre

kių parduodama ten žymiai didesnėmis kainomis (iš priežasties didelių tokių
krautuvių užlaikymo išlaidų) negu pas jumis — didžiausios minios ten grūdasi
ir PERKA! Kame tai priežastis? Atsakymą į tai galima žodžiu išreikšti —
GARSINIMAS !
GARSINIMAS biznį augina — jį platina — ir tai yra SVARBIAUSIAS
BIZNIO ĮRANKIS. Visi Pasekmingi Biznieriai Tam Pritaria!

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

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

NELAUKITE ILGIAU, BET —

GARSINKITES DABAR! —

!•*<

LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

,rDRAUGO” Skelbimų Skyrius dabar yra pilnai prisirengęs Jums patar
nauti — su garsinimo patarimais — medžiaga — ir 1.1. Garsinimas “Drauge**
(prilyginant prie kitų garsinimo būdų) brangiai nekainuoja Pabandykite ir
pamatysite dėl savęs kokius rezultatus “Draugas“ Jums atsieks! Dėl tolimes
nių informacijų, pašaukite telefonu: CANai 8010 ar 8011. Arba rašykite ar as
meniškai atsilankykite į mūsų raštinę.

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

REZERVUOKITE
Sausio 18, 1942

DIENRAŠČIO

,

"DRAUGO“

KONCERTUI
SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.
X Jaunieji Pilkiai, Ciceroje, džiaugiasi susilaukę
mielos viešnios — dukrelės,
Nemažiau
jaunųjų tėvai
džiaugiasi Pilkiai, žinomi
re3t°ran<) Ciceroj ir Liberty
Grove savininkai, ir Mozeriai patapę grandpa ir grand
ma.

X Lietuvai Gelbėti Fondo
trispalvis ženklelis puošia
ne tik daugelio lietuvių, bet
ir žymių amerikiečių krūti
nes. štai, per LGF prakal
bas Rockforde Camp Grant
viršininkas Brig. Gen. M.
Willis davė dr. P. Vileišiui
čempi joną Tilden Tech
tą ženklelį prisegti prie sa- F
X Runela, žinomas Bridge vo garbingos uniformos.
Suspenduotas
100,000 jaunimo ir suaugu port gyventojas, buvo sun
sių suplūdo į labdarybės kiai susirgęs. Išgulėjo ke
X Prof. K. Pakštas lap
policijos seklys
žaidimą!
lias savaites lovoj. Dabar kričio 21 d. kalbėjo Chica
Policijos viršininko All
šeštadienį, virš 100,000 jau atsikėlė ir tikisi greitu go universiteto katalikų stu
man nuosprendžiu suspen vaikų, jaunuolių ir suaugu laiku būt visai sveika 3.
dentų Calvert Klūbo na
duotas mietso cenfro polici- sio jaunimo susirinko pa
riams apie katalikų studen
X S. ir K. Grand (Gri tų veiklą Lietuvoje, Olandi
jos seklys Andrew Tosse. , matyti kaip Katalikiškų
Jis kalbinamas apsileidimu, čempijonas, Leo High, ir mai), 2919 S. Emerald avė., joj ir kitur. Po to buvo dis
nekovojęs prieš gamblerius. Viešųjų mokyklų čempijo susilaukė sūnaus. Dabar ruo kusijos Amerikos universikrikštynoms. Augina ir tetų organizuotos katalikų
nas, Tilden Tech, žaidė iš-šias
...................
4
spręsti Chicagos miesto au- d" dukteris. Dabar vis. _____
________
studentų
veiklos ir įtakos
kštųjų
mokyklų
čempijona-'Slaugias,
sunum,
o
ypatm8ti
rinim0
reikalu
Regimenluojami
' gai linksma Grinienės ma
tą futbolo rungtynėse.
X Muz. A. Giedraitis šiokaro laikui
Šiais metais Katalikų čem- ma Uršulė Žemaitienė, žino
ma katalikiškų draugijų vei- m*s dienomis grįžo į ChicaIllinois, Wisconsin ir Mi pijonai, Leo High, gerokai
go ir pasiryžęs toliau studi
kėja, sulaukus anūko.
chigan valstybių gyventoja supliekė Tilden Tech, nes
juoti muziką. Iki šiol ėjo
X Bronius Pilipauskas, iš
regimentuojami civilinei ap žaidimas baigėsi su Leonie
vargonininko pareigas Pro
saugai su tokiu stropumų čių 46 punktais prieš Tilden So. Chicago, Dėdės Šamo ka vidence, R. I., lietuvių para
reivis, šiomis dienomis grį
kad priešo įsiveržimas į mokyklos 13.
pijoj ir yra surengęs didelių
žaidimo žvaigždė buvo žo paliuosuotas iš tarnybos. koncertų bei vadovavęs jung
Ameriką tikrai jau neišven
“Babe” Baranowski, kuris Dabar vėl galės pradėti sa- tiniams chorams per įvai
giamas.
per visus metus daug punk- vo veikimą parapijoje.
tų atnešė Leo High rateliui i x Ona PetrauSkienė, iš rias tautines iškilmes.

31,620 asmenų —
trafiko aukos

X Lituanistikos Seminare,
ir šeštadienio žaidime tikrai Providencei R. L> labai n0.
I kaip čempijonas pasirodė ržtų surasti nors keletą pa- pastarame posėdyje, be stu
Į savo greitumu, apsukrumu., žįstamų is Silalės parapijos, dentų ir prof. K. Pakšto,
National SateCy Council Per visą žaidimą Leo High Taurag8s apskričio ir Jučai- dalyvavo dar adv. K. Cespaskelbė, kad šiemet per pir School ratelis šauniai pasi- čių kaimo. Petrauskienės ad- nuli8/ kun- dr- A<
muosius dešimts mėnesių rodė. Per visą popietį susi- reaas yra 216 Oak St., Pro-1lr kiti Profesionalai. Buvo
31,620 asmenų žuvo visos ša rinkusieji šaukė: "Leo High, vidence R I
i įdomios diskusijos Lietuvos
'ekspansijos ir tautinės kullies trafikoje, arba 16 nuoš. the Best beneath the “Chi
X V. Kvietkus, LRKSA tūros klausimais. Sekantis
daugiau kaip pernai tą patį cago” sky!
Pildomojo
Komiteto sekre- ; Lituanistikos Seminaras įlaikotarpį.
Abi mokyklos paeina iš
Chicagos South Side, nes torius, labai patenkintas vie- Vyks gruodžio 18 d., Chica
Tilden Tech randasi prie Sėjimu Chicagoj ir susipa-' go universitete, Internatio
Lietuviams tremtiniams 46-tos ir Union Avė., o Leo žinimu su eile Susivienymo nal House, 1414 East 59th
High ant 79-tos ir Peoria 'veikėjų. Sveikina visus ir St. Bus diskusuojama Liub
pagalbos diena
Avė. Tilden mokyklą lanką prašo teikti pagalbos orga lino unijos pasėkos lietuvių
Clevelando Lietuvai Gel nemažiau kaip 5000 moki nizatoriui P. Katiliui.
tautos istorijoje.
bėti Fondo valdyba ruošia nių, o Leo High šiais metais
X M. Jasnauskienė, žino
gruodžio 7 d. 6 vai. vakare lanko šiek tiek virš tūstan ma West Side veikėja ir kil
Clevelande lietuviams trem čio studentų.
nių darbų rėmėja, pastaro
tiniams Sibire pagalbos die
fiSSSSs ''*£*•'*
mis dienomis buvo gerokai
na, kurioj kalbės buvęs ‘Mū
susirgus. Dabar jau vėl po
•
sų Laikraščio’ redaktorius • Du jaunuoliai
senovei pilna gyvumo ir pa
kun. K. Barauskas aktua pabėgo; suimti
deda žentui biznyje.
liais Lietuvos ir lietuvių
X Mergaičių Sodalicija
Iš Illinois State Training
tremtinių klausimais.
Kun. K. Barauskas į Cle- mokyklos, arti St. Charlės, Šv. Mykolo parapijoj gruo
MONEY-IACK 80AMNTEE
velandą išvyksta gruodžio 3 du jaunuoliai pabėgo. Ta džio 3 d. parapijos salėj ren Fluorescent TEETH
d. ir vakare dalyvaus kata čiau už keletos valandų jie gia kauliukais žaidimo pra DENTAL
Ite‘Dantų
-tiklikiškųjų draugijų vadų pa susekti arti Wasco ir suimti. mogą. Tikisi sulaukti daug
•
svečių
ir
viešnių.
Turės
daug
sitarimuose. Yra vilčių, kad
lietuviams tremtiniams Si
Velykų lelijos seniau bu įvairių dovanų.
— I dlmoa pata
X Moterų Sąjungos 21 kp. PATAIKYMAI
bire pagalbos diena puikiai vo gaunamos tiktai iš Japo
Mm padaroma “Kanturea" gavę |apauIr uiaakymua nuo — tiktai Illinois
pavyks, nes tuose dalykuo nijos. Dabar jos jau augi pradeda ruoštis prie metinio <la«
registruotų Ir telačtų Dantistų. kuA
rlama mea gehldilanie patarvakaro. Choras mokinasi
se rodo daug sumanumo namos ir Puerto Rico.
nautl.
kun. kleb, Vllkutaitis, red.
naujų dainų, nes, sako, bene
DENTAL
lis* MILWAUKKE AVINUI
■4 **447 *. MALATIB it
adv. St. Gabaliauskas ir ki
Skurdas yra revoliucijų ir reikės dalyvauti ir parapi
404 (. 47th ATRirr
1410 W.2«th STRIKT
ti Clevelando lietuviškos vi nusižengimų motina.
jos naujos salės atidarymo
4*11 IRVINaPK.RO.
4711 BROADWAY
suomenės veikėjai.
Aristotelis bankieto programoje.
202 S.1TATK ST.
TRANSP^RENT

P L AT ES »Q-

ATSAKOA: Helkalauklta -tltetai
tikrų
••Plt-KIte 'Dantų
Plotvca—tiktai
mt«ų
padarytaa — <1*1 krrvtloa tėvai Arina Ir ra
mumo mvo pacientų

