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Nuskandino Du Australijos Laivus
SENSACIJA — STALINAS
SAUKIASI DIEVO

Įdomią žinią paskelbė
“Time” Nr. 22 (š- m. gruo
džio 1 d.) pusi. 5: Maskvoje
buvo surengtas banketas pa
gerbimui USA aukštų žmo
nių. Banketo metu patsai
Stalinas pasiūlė tostą prezi
dento Roosevelto garbei ir
ta proga pats Stalinas pa
sakė: “Tegu Dievas padeda
jam ir jo pastangoms”. Sta
lino žodžius išvertė buvęs
SSSR ambasadorius Ameri
koje, Oumansky. Svečiai bu
vo labai nustebinti tuo dik
tatoriaus Stalino kreipimui
si prie Dievo, nenorėjo tikėti
savo ausimis ir pasiteiravo
pas sėdėjusius prie stalo ru
sus, ar tikrai Stalinas taip
pasakė. Rusas patvirtino —
faip.
Kai bolševikams bėda, ir
Stalinas
šaukiasi Dievo,
nors visą laiką pumpavo,
kad “religija — opiumas”.
Niekas jo nuoširdumu neti
ki, tik mato, kaip ir jis pats
mažai vertina bedieviškus
įsitikinimus.

Nuskandino Vokietijos laivą ir
žuvo kovoje Australijos kruzeris

Įtempimo zonos

Prezidentas Rooseveltas tarės
su Amerikos karo vadovybe

Dingo 786 anglų jūrininkai kovose
LONDONAS, gruodžio 2
d. — Australijos 6,830 tonų
kruzeris Sidney nuskandino
vieną pikčiausių Vokietijos
laivų, bet oficialieji praneši
mai vėliau pareiškė, jog ma
tomai kruzeris Sidney pats
kovoje žuvo ir kartu su sa
vim nusinešė ir 645 jūrinin
kus.
Australijos vyriausybė tuo
pačiu laiku paskelbė, jog žu
vo 1,060 tonų laivas Parramatta. Laivą Parramatta nu
skandino torpedos, bet jo žu
vimo vieta neskelbiama. Lai
vo įgula sudarė 161 jūrinin
kas, kurių 141 žuvo kartu
su laivu.
Nuskandino italų laivus

Karas nieko nešisprendžiąs, pareiškė

Nomura

čių jūrininkų, bet kruzerio
Sidney įgulos narių surasti
nepavyko. Sidney įgulą suda
rė 42 karininkai ir 603 jūri
ninkai.

Didžiausias naciiį
pralaimėjimas

WASHINGTONAS, gruo
džio 2 d. -t- Šiandie praneša
ma, jog Prezidentas Roose
veltas pateikęs Japonijai
klausimas, kurių tarpe, pa
sak diplomatinių sluogsnių,

.BRITISH RUSU
' REINFORCEMčHTS

Jjaps maneuveriug
» TROOPS OROEREO TO
, & BATTLE STATION S

MASKVA, gruodžio 2 d.
AUSTRALU PROCLAIMED
»a JAP WARSH1PS
A STATION OF WAR I
— Sovietų radio šiandie pas
MANEUVERIKG
/
kelbė, jog Rostovo fronte vo
STATE OF CMtR
Sydncyg’*'
3 GENCY DECLAREO
kiečių pralaimėjimas kas
Melbourne S’į'
DUTCH MOSILIZE
MOI
kartas didėjąs. Bendrai, pie
AIR FORCE
tiniam fronte vokiečių padė
(TJ ra u
Acme telephoto)
tis esanti labai pasunkėjusi.
Tolimųjų Rytų žemėlapis. Tenai gali įvykti karas su
Pasak laikraščio Izvestijos, kiti vokiečių kariuome japonais. Pažymėtos visos svarbesnės ir strateginės
nės daliniai prie Stalinogor- vietos. Amerika turi daug sąryšio su T. Rytais.
sko buvę priversti skubiai
pasitraukti. Sovietų raitieji
sargybiniai atėmė iš vokie
čių eilę kaimų ir palengvino
Maskvos pozicijas.
Rusų spaudos pranešimu,
•%

Anglijos admiralitetas šian
die paskelbė, jog anglų karo
laivai, vadovaujami kruzerio
Aurora nuskandino italų
1,623
tonų destrojerį Alvies
AR ILGAI ITALIJAI
de Mosto, 6,500 tonų tanke
UŽTEKS KRAUJO
rį Mantovani ir 1,976 tonų
Karo pradžioje Mussolinis prekybinį laivą Adriatico.
pareiškė, kad Italijos intere Laivai vykę Libijon.
•• *• -r- •*
sus parems 8,000,000 jų dur
Pasak anglų, britų lai beveik visur plačiajam Mas
tuvų. Tačiau iki šiol italai vams nepadaryta jokių nuos kvos fronte vokiečiai ne tik Libijoj tebevyksta aršios kovos
neįstengė daugiau kariuo tolių.
sulaikyti, bet ir išsklaidyti,
menės pastatyti, kaip 2>/2
nors kiti šaltiniai pareiškia,
KAIRO, gruodžio 2 d. — ghą ir Bir EI Hamed.
milijono. Italija karo pra Paskutinė kova
kad vietomis naciai pasistūTačiau anglų sluogspiai
Patys anglai šiandie prane
džioje turėjo apie 6,000 lėk
Australijos kruzeris Sid mėję pirmyn ir Maskvos pa ša, jog vokiečiams pavykę pareiškia, jog susisiekimas
tuvų, dabar gi, kaip praneša ney žuvo paskutinėje kovo dėtis esanti pavojinga.
prasilaužti pro juos apsupu su Tobruku nesąs nutrauk
“Time”, teturi nedaugiau je su gerai ginkluotu Vokie
sias anglų eiles prie Tobru- tas ir anglų aviacijos virše
2,000. Per mėnesį naujų lėk tijos laivu Steiermark, kur
ko
ir atimti iš anglų Reze- nybė Afrikoje tebesanti la
tuvų nepagamina daugiau, nors netoli Australijos, gal Libijoj suimta
bai aiški.
kaip 400.
būt,
Cocos
salų
pakraščiuo

9/000 anglų - naciai
•
se. Steiermark, kitaip KorGali pratęsti
moran, savo laiku nuskandi
TYLI BET GILI KOVA
LIETUVOJE
Šių sluogsnių manymu,pa
BERLYNAS, gruodžio 2
Vokietijoje, kur nuslopin no devynis anglų ar sąjungi
skutinieji
vokiečių laimėji
d. — Vokietijos karo vado
ta beveik visa opozicija, ka ninku laivus.
LISABONAS. — Pasak mai Libijos fronte nepakei
Išgelbėta daugelis vokie vybė praneša, jog iki šiol
talikai uoliai gina žmogaus
laiko Libijoje esą suimta laikraščių, visoje Lietuvo čia esamosios padėties. Jie
teises. Kai Gestapo agentai
9,000 anglų karių, kurių tar I je du kartus per savaitę tik “gali užvilkinti kovas ke
atėjo uždaryti Sv. Otilijos
pe trys generolai. Kovose laikomos pamaldos už bol lioms dar dienoms”. Tai esą
benediktinių vienuolyno, kaž Statys žuvusiems
esą sunaikinta 814 anglų ševikų deportuotus lietu galima pavadinti lokaliu vo
kas pradėjo skambinti var
kiečių laimėjimu.
vius.
tankų ir 127 Orlaiviai.
pais. Susirinko minia žmo paminklus
Vokiečių
komunikatas
Pasak pranešimų, dabar
nių pradėjo bažnyčioje mels
tvirtina,
jog
kovos
prie
Toabi
pusės perreformuoja ir
LISABONAS. — Spaudos
tis. žmonės ėmė protestuoti
LISABONAS. •— Lai
prieš tokias prievartos prie žiniomis, esą rengiamasi pa bruko pradedančios linkti kraščių pranešimu, Lietu pergrupuoja savo pajėgas.
žuvu ašies pusėn ir paskutiniosio vos bibliotekos valomos
mones, vienas iš jų net pa statyti paminklus
sakė kalbą, iškeldamas vie siems, nuo bolševikų teroro. mis dienomis ašies pajėgos nno bolševistinių knygų.
Paminklai būsią statomi ne pradedančios laimėti.
Daug vertingų knygų bol Japonijos pasienyj
nuolių nuopelnų.
tiktai
kapinėse,
kur
žuvusie
ševikai išvežė Sovietų Ru
• Panašiai kartojosi ir kito
sijon, o nemaža knygų su nušauti du rusai
se vietose. Sakysime Muens ji palaidoti, bet ir tose vie
Anglai
paskelbs
tose,
kur
kankiniai
nužudy

ter8chwarzache buvo išvežti
naikino. Kai kurie Kauno
vienuoliai, vėliau atėjo apie ti. Kaune Raudonasis Kry
centralinės
bibliotekos
TOKIJO, gruodžio 2 d. —
Suomijai
karą
žius
esąs
susekęs
daugiau
skyriai
jau
atidaryti.
200 Gestapo vyrų su durtu
Japonijos
žinių agentūra
•
vais, išlaužti durų. Tūkstan kaip 100 vietų, kur nužudypraneša,
jog
nušauti du Ru
čiais susirinko, vietiniai far ! ti nekalti žmonės. Nužudy
LONDONAS, gruodžio 2
LISABONAS. — Pagal sijos kareiviai, kurie kartu
meriai protestuoti. Jų tarpe mo vietų dar ir toliau ieš d. — Informuotieji sluogs paskutiniuosius spaudos penkiais rusų sargybiniais
net buvo nemažai kareivių, koma.
niai šiandie pareiškė, jog pranešimus, visos Lietu perėjo Sibiro-Manchukuo šie
atvykusių iš fronto atosto
Anglija nutarusi paskelbti vos ligoninės pepildytos rią apie 40 mylių į šiaurva
' Dalinai debesuota ir šilto Suomijai karą ir k&raa ga vokiečių karių, sužeistų ar karius nuo Vladivostoko.
gųVokietijos katalikai at ka.
lįs būti paskelbtas dar prieš susirgusių rytų fronte.
Agentūros pranešimu, li
Saulė teka 7 vai., saulė šios savaitės pabaigą. Mano
kakliai priešinasi diktato
kusieji sargybiniai skubiai
riaus neteisėtoms
užma leidžias 4:20 vai.
ma, jog šį Anglijos žygį pil
pabėgo sovietų teritorijon.
čioms.
nai parems ir Jungtinės
Šiose vietose jau ne pirmą
ti žiaurūs, barbariški bolše Valstybės.
kartą įvyksta įvairiausi ru
vikai — okupantai. Tačiau
BELGIJA NUSĖTA
Tuo
pačiu
laiku
Anglija
sų-japonų
incidentai.
iš Lietuvos pasigirsta vis
SLAPTAIS
paskelbsianti
karą
Vengri

naujos liūdnos žinios apie
._
•v
*
LAIKRAŠČIAIS
priespaudos veiksmus prieš jai ir Rumunijai su kurio
Planuoja praplėst
Šviesūs ir energingi bel lietuvius iš naujųjų okupan mis diplomatinius santykius
anglai
jau
senokai
nutraukė.
gai atkakliai spiriasi oku tų pusės. Su kiekviena tokia
•
karo tarnybą
pantams. Visoje Belgijoje ei žinia auga mūsų pasiryži
na daugybė slaptų laikraš mas išgrūsti naujuosius oku SINGAPŪRAS, gruodžio 2
čių, kurie palaiko patrioti pantus ten, iš kur jie atėjo d. — čia šiandie atvyko da
LONDONAS, gruodžio 2
ir ruoštis panašioms ko lis anglų laivyno. Atvyku
nę dvasią.
d. — Britų sluogsniai pas
Mes, lietuviai, džiaugia voms, kokias dabar veda bei siųjų laivų tarpe yra ir di
kelbė, jog šiuo metu vyriau
mės, kad iš Lietuvos išgrųs- gai ir kiti okupuoti kraštai. džiųjų laivų.
sybė planuojanti praplėsti

Vokiečiai pralaužė
anglų frontą

MM&r

Vokiečiai dar
arčiau Maskvos

reikalaujama, kad Japonija
paaiškintų savo žygius Indokinijon ir Siaman.
Šios žinios gauta iš vals
tybės departamento, kai ten
antru kartu atsilankė Japo
nijos ambasadorius Nomura
ir specialus pasiuntinys Kurusu.

Prezidento žiniai
Pasak
šių pranešimų,
Prezidento Roosevelto noru
posekretorius Welles pasi
BERLYNAS, gruodžio 2 kvietęs Japonijos diploma
d. — Karo vadovybės prane tus konferencijoms, kad gau
Šimu, vokiečių kariuomenė tų informacijų sąryšyj su
jau esanti visai netoli Mas Japonijos vyriausybės žy
kvos ir vietomis prasilaužu- giais. Šių informacijų norįs
si pro paskutiniąsias apsau Prezidentas Rooseveltas.
gos linijas, nors pietiniam
Kai kurie sluogsniai įsiti
fronte rusai tebeveda kon kinę, jog tuo būdu Preziden
tratakas ir vokiečiai buvę tas norįs asmeniai dalyvauti
priversti pasitraukt iš Ros pasitarimuose, kad tuo iš
tovo.
i gautų patenkinamus japonų
Vokiečiai griežtai užginči , pareiškimus.
ja rusų pranešimus, jog na
cių kariuomenė pasitraukusi 1 Oficialieji sluogsniai atsi
net iki Taganrogc.
sakė patvirtinti ar paneigti
šiuos spėliojimus.
Leningrado fronte, pasak
nacių, vokiečių kariuomenė Pasitarimai su ministeriais.
sulaikiusi rusų pastangas
Tuo tarpu Prezidentas
prasiveržti pro apsupimo li
Rooseveltas
į Baltuosius Rū
nijas.
mus konferencijoms pasi
kvietė karo sekr. Stimsoną
Laukia artimesnio ir laivo sekr. Knox. šiuose
pasitarimuose aptarta ben
Vichy-Berlyno
droji situacija.
Pasitarimuose su Preziden
bendradarbiavimo
tu dalyvavo Welles vietoj
sekr. Hull, nes Hull šiuo
momentu
sirguliuojąs sloga.
VICHY, gruodžio 2 d.—
Įtakingi prancūzų sluogsniai
spėlioja, jog esą galima lau Klausės
kti svarbių įvykiu Pran
Po
konferencijos
su
cūzijos-Vokietijos
santy Welles, kuri nusitęsė 36 mi
kiuose.
nutes, ambasadorius Nomu
Į Vichy grįžo maršalas ra pareiškė, jog “niekas ne
Petainas, kuris vakar tarėsi nori karo — karas vistiek
su maršalu Goeringu okupuo ! nieko neišsprendžia”.
toje Prancūzijoje.
1
Iki šiol Japonija dar n e
Kai kurie prancūzų sluog-1 ko neatsakė į sekr. Hull p«.
sniai pabrėžia, jog po šių ' tiektąsias sąlygas taikai ra
pasitarimų esą galima tikė miajam vandenyne.
tis glaudesnio Prancūzijos
Ambasadorius
Nomura
ir Vokietijos bendradarbiavi pažymėjo, jog jie negalį nie
mo, nes “Prancūzijos vyriau ko pasakyti,
nes
“jis
sybė nori žengti Europos ko (>: eiles)
kalbėjo, o mes
operacijos pastoviu ir nau klausėmės”.
dingu keliu
•

Naujos patvarkos

LONDONAS, gruodžio 2
d. — Autoritetingi anglų
Lietuvos ūkiui
sluogsniai šiandie prisipaži
no, jog kovos Libijoje esan
čios labai neaiškios ir jog
LISABONAS. — Komisa
tebevyksta labai smarkūs su ras “Ostlandui” Lohse išlei
si rėmimai.
do įsakymą, kad Pabaltijo

šaukiamų Anglijos vyrų ka
rtuomenėn amžių. Iki šiol
kariuomenėn buvo šaukiami
vyrai tarp 19 ir 41 mefų, o
pagal naująjį planą kariuo
menėn bus šaukiami vyrai
tarp 18.5 ir 50 metų.
šį įstatymą pravedus An
glijos kariuomenė padidėtų
beveik 3,000,000 kareivių.

valstybėse pradeda veikti
specialinė vokiečių organiza
eija (Ostland-Faser), kurios
uždavinys — apimti linų,
kanapių, vilnos, šerių, med
vilnės ir kitų tekstilės ža
liavų sunaudojimą, šios or
ganizacijos žinion pereina
Lietuvos linų kooperatinė
sąjunga “Linas” su visais
padaliniais.

Trečiadienis, gruod. 3, 1941
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
n

GUBERNATORIŲ KONFERENCIJA
A. Virmauskis, veiklus ir
pasišventęs vyras, užsakė
K. Baro parašytos knygos:
“Bolševizmo* Siaubas Lietu
voj” 100 egz. Taip pat už
sakė 100 egz. prof. K. Pakš
Brooklyn, N. Y. — Einan-'
to parašytos knygos: “The
tis čia lietuvių katalikų sa-'
Destruction and Resurection
vaitraštis “Amerika” rašo:.
of the Buitie States.”
Viskas brangsta
Kun. F. A. Virmauski8 iš
Paskutiniu laiku viskas anksto už šias knygas pri
brangsta. Kyla ir darbinin siuntė pinigus.
kų atlyginimai.
Labai gražu, kad šios kny
“Amerika” ir kiti laikraš gos pasklis po So. Bostono
čiai yra susidūrę su dide lietuvių koloniją.
liu popieriaus pabrangimu.
Taip pat teko sužinoti,
Pabrango ir kiti reikmenys
— rašalas, metalas ir t.t. kad kun. F. A. Virmauskis
Kyl. aiškus klausimas apie daug rūpinasi, kad kuo sėk
laikraščio kainos pakėlimą. mingiausiai praeitų Lietuvai
Būtų įdomu patirti pačių Gelbėti Fondui aukų vajus.
skaitytojų nuomonę šiuo
So. Bostono Šv. Petro lie
reikalu.
Administracija tuvių parapijoj rengiamas
»"Urnutras'' Aciue telephoto.
koncertas Lietuvai Gelbėti
Chicagoj įvyko trylikos vidurinių vakarinių valsty
Fondo naudai. Per koncertą
Spaudos apaštalas
So. Bostono ALRK Federa bių gubernatorių konferencija civilinės apsaugos klau
So. Boston, Mass. — So. cijos skyrius rinks aukas simais. Dalyvavo ir Office of Civilian Defense direkto
Bostono Šv. Petro lietuvių Lietuvos ir tremtinių reika rius La Guardia (žemiau kairiajam šone).
parapijos klebonas kun. F. lams.
naujojo savininko nupirkTaip suglaustai skamba
tos.
įsakymas, kuris turės dide
Vokiečiai ardo bolševiką kombinatus is trasius Toliau įsakyme pasakyta, lės reikšmės Lietuvos ama
Smulk.osios
įmonės vėl ja, esamos kolektyvinės kad visos suminėtos įmonės tininkams, smulkiems pra
paverčiamos
privatinė įmonės paliekamos. Į arte grąžinamos, kiek galima, jų monininkams, detalinės pre
mis. — Mašinos ir įran les įneštos mašinos ir įran buvusiems savininkams. Ma kybos krautuvininkams ir
kiai grąžinamos buv. sa kiai grąžinami buvusiems šinos, įrankiai ir kiti įren restoranų bei valgyklų lai
Artelių na gimai grąžinami buvusiems
vininkams, bet už patal savininkams.
kytojaras. Viskas pareis
riai,
kurie
nėra
savarankiai savininkams nemokamai, o
pas ir sklypus turės mo
kėti nuomą. — Prekių amatininkai, atlyginami pi naujai įsigyjanfieji turi nuo to, kokiais dėsniais bus
atsargas gali išpirkti nigais. Amatu gali verstis mokėti pagal įmonės vertę.
žmonės, tinką tam darbui Įmonių patalpos ir sklypai
naujas savininkas.
personališkai,
tiek perleidžiami už nuomą. Rei CONRAD
Vokietijos reicho komi tiek
Fotografas
saras Lohse spalių 17 d. profesionališkai. Jie turi kalingos šiam įsakymui įgy 8tudlja įrengta pir
rūšies su mo
išleido įsakymą dėl amatų, gauti amatininko kortelę. vendinti lėšos teikiamos mos
derniškomis
užlai
Jeigu
nėra
vietoje
pateisi

domis
ir Hollywoųd
kredito būdu.
smulkios pramonės ir dešviesomis.
Darbas
nimo egzistencijai, amati
Garantuotas.
falinės prekybos. Įsakyme
pasakyta, kad jis nuo pa ninko įmonė gali būti už
420 W. 63rd Street
daryta.
WHOLESALE
skelbimo dienos kol kas įsi
Tel.: Biznio - ENGlerrood 5888
galioja tik “buvusių laisvų
LIQUOR
Tokie pat nuostatai ga
Rez.: - ENGIeuood 5840
ĮSTAIGA
Lietuvos ir Latvijos valsty lioja dėl smulkių pramonės
bių” teritorijose.
įmonių, kurios vidutiniškai
Įsakyme nustatoma, kad laiko 20 darbininkų Ir jos
ISveiloJame
DR. SELMA SODEIKA,
po visą
Į kombinatus ir trustus su perduodamos į privatines
Chicago
Detalinės preky
O. D.
telktosios amatų įmonės rankas.
AKIS IŠTIRINEJA
vėl paverčiamos privatinė bos krautuvei, restorar.ui ir
valgyklai
atidaryti
reikia
AKINIUS PRITAIKINA
mis įmonėmis ir perleidžia
REMKITE
SENĄ
gauti
leidimą.
Nacionali

mos į privatines rankas.
UETUVIŲ
Ofiae randasi kiti pataisymo
zuotos
detalinės
prekybos
W. KAMTER. .av
DRAUO*
metodų
įrengimai akims, ku
Taip pat elgiamasi su arte
rioms akinių pagelba neužtenka.
krautuvės
principe
vėl
per
MUTUAL LIQUOR CO.
lėmis, tačiau turi būti iš
VALANDOS:
4707 8. Halsted SL
vengta negyvybingų mažų ledžiamos į privatines ran
Te«. BOUKVARD 0014
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
įmonių
steigimo.
Jeigu kas, o krautuvėse esančios
vakarais.
viešasis interesas reikalau prekių atsargos gali būti
137 No. Marion Street
ADVOKATAI

Amerika" kalba apie
prenumeratos
pakėlimą

THAT’S UFt

Oak Park, Illinois

Whitney E. Tarutis
--r
SS?

’ ADVOKATAS

Tau CamT B£."Th£
■Ri^UT KoaP - You

javus maisto ir sėklos rei
vadovaujamasi, taikant mi pramones įmonių grąžini
kalams.
nėtą įsakymą gyvenime. mą savininkams ligšiol nie
Kaip matome, įsakymas nu ko nepaskelbta, tuo tarpu
stato, kad minėtų įrrmių dėl žemės nuosavybės, kaip
LIETUVIS DAKTARAS
mašinos ir įrengimai, pagal ! rašė “Deutsche Zeitung im
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galimumą, grąžinami buvu- Ostland,” esąs rengiamas
Pritaikina akinius
atsako
mingai už
siems savininkams nemoks- įsakymas.
prieinamą kainą.
mai. Tuo tarpu už patai______ _
pas bei sklypus teks mo- ;
JOS F. BUDRIK
keti nuomą. šis įsakymas į
laikraštis AftonKRAUTUVĖJE
neliečia nei ūkininkų, ncįlhladet’ skelbia, kad turi
namų savininkų, nei stam- įmomis iš Berlyno žiniomis 3241 So. Halsted St.
besnių pramonininkų. Visas [Lietuvoje ir Latvijoje preTelefonas:
jų turtas, kurį bolševikai ^y^°s *r amatų įmones, tuCalumet 4591
okupantai buvo arba nusa rėjusios iki 20 darbininkų,
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vinę, arba paskelbę valsty generalinio komisaro *Loh<?e
dekrete
grąžinamos
jų
buv
1
PAŠAUKITE:
bės turtu, paskelbtas perė
savininkams, jei jie nėra 1
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jusių Vokietijos žinion.
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LIETUVIAI DAKTARAI
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
1 Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M

RADIO BROADCAST

3343 So. Halsted Street

'3147 S. Halsted St., Chicago

Featuring a Program of

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Šventadieniais 11-12

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

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION WHIP

Telefonas;

CIOero 427®

Tel. CANaI 5969

DR. F. G. WINSKUNAS

1520 kilocycles (Top of tho Dial)
i

.

Dr. Walter J. Phillips

PHYSICIAN AND SURGEON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Rd.

Ofisas ir Rezidencija

Ofiso teL CANaI 2345

\,

2155 West Cermak Road

Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarab
ANTRAS OFISAS

Res.: 7004 So. Fairfield Avė.
Res.: Tel.: HEMlock 3150

Tik vieša pora aklų vlmm gy
venimui. Saugokit Jaa, leisdami
įlekmmlnnotl Jaa modarnliklauala
matoda. kuria regillmo mokalaa
gali autelktl.
SS METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, korte pašalina
▼tau aklu Įtempimu.

2017 S. YVestern Avė.

TaL TARda 2246

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

OflM TeL»
VIRginla 1886

4645 So. Ashland Avenue

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

arti 47th Street
▼aL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

OPTOMETRIHTAI

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

TelefofmM; HEMlock M4B

1801 So. Ashland Avenne

1853 YVent 35th Street

DR. PETER T. BRAZIS

Kampas ll-tos
Telefonas CANAL 052S — Oblcagu
OFISO VALANDOS
Kasdien »:00 a. m. Iki 1.80 p. m.
Treč. Ir Sešt: »:t0 a m. Iki
7:14 p. m.

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano 2:66 iki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė.
Ofiso valandoe:
Popiet — nuo 1 Iki lt Vak. 7 iki
Nedėllomtn pagal gutart)

Tel. PROspect S525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6168 So. Talman Avė.
Chicago, HL
Rezidencija REPUBLIC 5047
pagal sutarti

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Res. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 0617
Office toL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

TaL OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 1—3 popist ir 7—8 v. i

VaL: 2—4 ir 7-9 rak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis sueita rus.

6631 S. Califomia Avė.

2423 W. Marųuetie Road

Ofiso tol.: VIRginla 0036
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244

OR. STRIKOL’IS
PHYUOIAH AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

REZTDENC1JA:

Telafonaa REPublic 7868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8

4157 Archer Avenue

OFI8O VALANDOS:
,
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. h
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popii ,
Nedėliomis pagal sutarti.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Office tel. YARda 4787
Namų teL PROapect 1930
TaL OANal 0267
Ras. tol.
TaL TARda 6921.
Rea.: EENwood 5107

OR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAS H CHIRURGAS
Ofiae vaL nuo 1—8; aue 6:30—8:30

Realdenclja: 6600 Bo.

756 We«t 85th Street

« iki

t vaL

8:66

vaL

Tročtad. Ir Sekmsul. tik susltartua

t

DR. CHARLES SEGAL

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAf1 Telefonas CANaI 4796

(Lietuvių Auditorijoje)

> VALANDOS: Nuo 1-moe
vai. vak.

1446 So. 49th Court, Cicero

.

8138 80. HALSTED ST.

Dr.V.A.ŠIMKUS

DANTISTAS

PALANDECH’S

I
I
i
i

Telefonas: YARds 3146

DR. P. ATKOČIŪNAS

Listen to

CENTRINI8 OFISAS:

ruicx

-•

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

žydai ar komunistai.
Ta
sai dekretas kol kas nepas
kelbtas Estijoje, kur admi
Jau anksčiau buvo žinių to universiteto humanitari- nistracijos aparatas dar ne
kad vokiečiai neleidžia no.-jnis, teisių, ekonominių mok veikia.
maliai veikt Kauno ir Vih slų, matematikos fakulteto
niaus universitetams. Šias fizikos, chemijos skyriai
Vokietijos
komisaras
žinias dabar
patvirtina šiemet teri tik III, V ir VII i “Ostlandui” Lohse, kaip
Kauno radijo pranešimas, semestrus.
Matematikos
_ | jau buvo pranešta, visą jakad Vytauto Didžiojo uni fakulteto
miškininkystės vų įr ankštinių prekių Lieversitetas Kaune priima skyriuje veikia ir I semest I tuvoje paveds Lietuvo, ko.
studentus tik į III, V ir VII ras. Matosi, tikimasi ati
operatyvų sąjungai “Lie
semetrą. Madicinos fakul daryti
i
semestrą ir tūkis.” Iš šio įsakymo pa
tete medicinos skyriuje
kituose lakuteltuose, nes žymėtinas šeštas punktas.
veiks tik V, VII ir IX se
kad
priima Jame pasakyta, jog gen.
mestrai. Vilniaus radijas skelbiama,
komisaras turi teisę įsa
paskelbė Vilniaus universi mi prašymai į I semestrą,
kyti, kad visas javų derlius
teto rektoriaus prof. M. apie kurio atidarymą būsią
atiduotas.
Tačiau
javų
Biržiškos pranešimą, kad pranešta vėliau.
gamintojai gali pasilaikyti

Vokiečiai Neleidžia Veikti Universitetams

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS

(2-troe lubos)
TaL MIDvay 2886
Chicago, UL
OFISO
VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas virš Boehm’s Drug storo Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 6
▼ai. popiet ir nno 7 iki 8:90 vai. vak.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal sutartį.
Res. telefonas 8EEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

4631 Sa Ashland Avė.

TaL YARda 0994
Re*.
TeL KENvrood 4300
OFISO VALANDO8:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

Nedaliomis nno 10 iki 17 vai. dieną

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

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDvay 0001
Re*.: HEMlock 1643

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr aue 7—6 vakare
Ta i peri pacal •■tart)
Ofiao telefonas PROspect 6737
Namų telefonu VIRginia 2421

į

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 lr nuo 6 Iki 8 vai. vak.

2408 YVest 63rd Street

Trečiadienis, gruod. 3, 194*1'
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MISSOURI STIDENTS CELEB BKATE SVGAK BOWL BII»

SPORT NEWS

L. R. C. S. O. CLAMBAKE

We hear fnom the fairer comes to the finer pointa
sex that they’ve been get of sipping tea and munchV. Brennan-Marą. 15 121.5
ting a “raw deal” these past ing English muffins ‘mit”
A. Ambrose-T of L 15 120.10
few vveeks so o-o-o.... Speak- jelly, you shouls see Eddie
A. Razbud Bridge. 15 120.2
ing of men, the U. S. Army i Martin polish them off down
B. Liakas-Bri. A. 12 120.2
has put the “snatch on Tony in the Tiffin Room at InterA. Junes-Bridge. 15 120.1
Giedraitis, another of our national House.... With diet
S. Gimbut-Bri. A. 15 119.8
more cooperative members. friends all about him ima
H. Cherry Bri. A. 12 119.1
Good luck to you Tony, and gine Albin Reneckis foolin’
A. Woicek-Bri. B. 15 117.9
if you meet up vvith Ray vvith a gooey Stravvberry
(Including games of
E. Kawall-TofL 15 117.2
Stasukaitis say helio to him Chocolate Sundae, “Ine. and
Nov. 27, 1941)
H. Shimkus-T of L 15 116.9
for us. Some of our gals, at the šame time giving that
Teams
Won Lošt
S. Perutis - N. S. 12 114.10
are pretty fair at baking gorgeous brunette a little
1. Town of Lake 12 3 A. Cherry-Bri. A. 15 113.14
cakes (so vve hear) so drop wicked eye.... We’ve tried,
4 S. Tenzie Bridge. 15 110.2
2. Bridgeport
11
us a line or two once you būt we just can’t keep these
3. Brighton “A” 8 7 A. Kirstuk - N. S. 15 105.2
are settled....
gala out of the bakers’ oven.
4. North Side
6 9 B. Adams - Marą. 3 105.
Joseph Lorenat certainly We hear that Gertrude Mo
5. Brighton “B” 6 9 L. Rauba - Marą. 12 99.5
did some nice “doll catch zeris was so o-o dead tired
6. Marąuette
2 13 S. Jucikas-Bri. B. 15 98.14
after an evening with those
ing” down at the Stevens
A. Juozaitis-Marą. 15 94.10
Notre Dame boys that she
(•‘Draugas" Acme telephoto*
affair recently. Black satin just couldn’t make the lašt
K. Wesley Bri. B. 15 81.9
Wildly cheering Missouri university stud ents carry football star Art Santo of Mi
V. Kraus - Bri. B. 15 81.9 chigan City, Ind., on their shoulders as they parade through Columbia, Mo., streets! wraPPed around a friendly meeting. Gertrude, teh, teh,
little package is mighty en- teh.... See you all next
A. Chapis Bri. B. 3 76.
celebrating Sugar Bowl bid to meet Fordha m in New Orleans, La., classic.
(Including games of
The Clam Bakers
B. Golbin - Marą. 6 65.1
ticing, eh, Joe?... When it wcek.
Nov. 27, 1941)
IVanted: Lithuanian Cath
Name &. Team Gamės Aieragc
the council in the sale of so, in giving us all the coolic Lady Bowlers, members
operation which was needed
tickets.
J. Gaidis - Bridge. 15 141,12 of the Knights of Lithuania
Grand success
to make this dance a suc
T. Daresh - Bri. A. 10 138.3 or vvilling to join the orgaThe Committee for our
Question: Would you be prepared by the person in
Our Masąuerade party
cess.
S. Jesulaitis-T of L 15 137.6 nization to bowl in the K interested in seeing the In charge of the column, preheld on Saturday, Novemb Thanksgiving Eve Dance
A. Yucus - T of L 15 137.2 of L Chicago District La ąuiring Reporter Column in ferably ąuestions concernAlso, we wish to thank
er 14, was a success. About was composed of these enerdies
Bowling
League.
B. Watkins-Bridg. 15 129.7
The Draugas on the Jauni ing eurrent events, for after 50 members were present, getic vvorkers: Ann Radoms our nevvspaper “Draugas”
Contact
Helen
Cherry
—
A. Staken - N. S. 15 124.12
mas Page? Should the read- all, they’re going to affect and vvithout any doubt, kis, Bernice Palubin, Loretta vvhich at all times has giv
H. Woicek Bri. B. 12 124.9 Secretary, after 6:30 P. M., ers submit the ąuestions? the young generation and
everyone had a wonderful Paulaitis, and Florence Ar en our council all the publiA. Sungail - N. S. 8 124.1 Virginia 1975.
What kind of ąuestions their opinions on these mat- time. Emily Waitiekus re- bir, also. Jerry Kasulaitis, city needed to make this
terš should ^definitely be ceived the first prize, and Stanley Kishkunas, Ignatius ahd all other previous afshould be asked?
business men and labor leadMockaitis, John Šeputis, and fairs successful.
voiced.”
Walter
Arbir,
the
second
ers all try to win over our Marianne Daunis
prize. Many thanks to the Casimir Gudgalis. Širdin- Regular news
confidence. By calling us 11231 S. 49th Court
Anna Dishus
entertainment committee for šiausia ačiū> for y°ur won‘
Recognition and analysis “neighbor” they would have i Cicero, III.
Our Council had a regular
1012
W. Cullerton St.
their efforts in preparing a derful work, vvhich will be business meeting, Friday,
of the seven common pro us think that they were
“It would be very interest- Chicago, Illinois
party for such a Jarge numb- never forgotten.
paganda devices, vvhich ap- home lovers, wise and good.
November 28, indeed it vvas
“I think that column er.
ing reading material if the
peal to our emotions rather
The
army
\vas
there!
well attended. Likewise, vve
A literai smoke screen of
Readers
than our reasoning powers, ha|f truths favoring some readers vvould subiMit the would be O. K.
Have you attended our
Do you know that we had accepted three new memb
should submit ąuestions
ąuestions.
Personally,
I
should be a great aid vvhen- one issue and omitting any
ers. May vve say that ojįr
that do not concern polities annual Thanksgiving Eve about 40 soldiers from Fort
think
ąuestions
of
a
person

ever we wish to separate thing that could possibly
Dance, held in our new re- Sheridan come out in a bus Council is one of the most
ai and sočiai nature should we see enoųgh of that or
facts from propaganda.
active in the Chicago area.
cause the slightest embarthe newspaper fronts. Let’s modeled parish hall. If not, to our Thanksgiving Eve
First “name calling” is rassment is the “Card Stack- be asked.
vvell, well, you have missed Dance, yes, we paid their Ciceriečiai nepasiduokit! .
be gay!”
used to arouse our unreaso- ing” device. By this means
a real treat. Really, it vvas transportation. Our council
John Kasulaitis
The Chicago District meet
ning emotions, fear and hate. sve vvould be led to believe 1411 g. 50th Court
a “Wonderful success.” Ima acted as hosta bo this deleLeonard Bi kul ei u s
Calling people Fascist3, New that there is no other soap Cicero, III.
gine, vve had over 600 people gation of Service men, by ing vvill be held in Cicero,
4019 Brighton Place
Dealers, or aliens without or politician that could ever
at this dance! Yes, a record furnishing these men vvith Friday, December 5. We
Chicago, Illinois
expect a large showing. ;
“It’s about time we were
giving a full descriptive. de- be as good.
“I think if you had the breaking crowd. Our profit food, drink, and etc., at our
doing something different.
finition of the name is a
The Cicero Council has
column just occasionally, it will exceed Severai hundred expense. These Service men
Lašt
būt
not
least,
the
That
would
be
a
good
co

very common propaganda /
vvould be fine. Interchange dollars. The dance oommit- upon leaving back to the their meetings every second
propagandist
plays
on
the
lumn
to
get
young
people
’
s
device.
it with jokės, puzzles, etc. tee really did succeed in this Fort, expressed their most and fourth Friday of the
emotions
of
while
groups
differences
in
opinion
on
“Glittering Generalities”
As for the topies to be dis venture, as they had the sincerest appreciation for month. Therefore, the next
held
by
some
common
tie
economic problems.”
are used in an appeal to
cussed, the English papers support of all members in the vvonderful time had at meeting vvill be on Friday,
our finer emotions." Words1 to Set them onto the “Band
Dec. 12, vvhich vvill be im
this dance.
deal with the economic side
likę Freedom, Liberty, and Į WaSon ” Catholics, Jevvs , Joseph M. Mozeris, Jr.
May vve express our sin- portant due to eleetion of
why not let us take up the porter on the Jaunimas page
housesvives,
or
miners
as
5309
S.
Nesv
England
Ave.
sočiai justice suggestive of
would give its readers a cere thanks, to our beloved nevv officers. The first and
sočiai?”
groups
are
flattered
and
Chicago,
Illinois
fine ideals, are used to make
chance to take part in it. pastor Father Albavičius, third Friday our Council
cajoled
to
a
point
svhere!
us accept things vvithout
“Variety is the špice of Stella Martinaitis
The ąuestions used should Father Grinius, and Father uses the gym for sočiai and
their fears, biases and conany more thought.
life.” That column svould be 2904 W. 40th Place
be from any and all fields Abromavičius, for making sport activities.
vietions
are
harnessed
to
Our annual Christmas
Another device is a
“Jaunimas.” In my estima- Chicago, Illinois
of interest to the young the announcement in church
(Nukelta j 6 pusi.)
“Transfer” of authority or pull the “Band Wagon.”
“Having an Inąuiring Re- people.”
tion, ąuestions should be
in regards bo our dance, aisanetion of something that
Edvvard Martinaitis
By Bob Part
is respected over to some
FACTS YOU NEVER KNEW!H
thing that sve are supposed
IAWCA$E,PENDING INWARSAWSlN« 1910,HAD TO0E
to accept svithout any furfin IA6RADOC.AMAN PA%WG A HEIGHBOR’sHOUSE MUŠT STOP FO^
^/A GNACK OF BREAD ANO TEA,OR HE WIU BE BREAKING AN
WlTNDRAWN SEVERAI TEARS AGO, AS lf WAS FOUND
ther examination.
THAT Alt THE PARTIES CONCERNED.INCIUDING
IMPORTANT IAW OF EfiOUEffE.
Knights of Lithuania Chi
We are all familiar svith
JUDGES.V/lTNEaSES.ATTOCNEVS.PlAINTIFP
AND DEFENOANT HAD DlED.
čommercial “Testimonials” cago District meeting will
svhich are used by business take place Friday, Decemborganizations. Būt all types c? 5, 1941, at St. Anthony’s
of organizations ūse the Parish, 15th Street and 49th
“Testimonials” of popular Court, Cicero, III., promtly
figures svhether they knosv at 8:00 P. M.
anything of the artical or
James R. Cherry
coTrtgi pąckfp
purpose they are endorsing
Vice-President
or not.
By appearing to be just
Muzika tai meilė, ieškan“Plain Folks”, politicians,! ti žodžių.
Coprrlrbt 18*1 Lincoln Hoooopor Pooturoo,!

Knights of Lithuania
Chicago District
Ladies Bowling
League Standing

Individual Standing

INQUIRING REPORTER

Between Ihe Lines

District Meeting

Cicero K. of L. News
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DRAUGAR

Trečiadienis, gruod. 3,
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Didis laimėjimas

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
MS4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subneriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
.utetuvtų katalikų dlenraAčto “Drauro” rSmejama Ir skaitytojam*
•lunCiu sveikinimu* Ir geriausius llnkSJlmusI
Jflsų dlenraitla ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodamas
a»la Įvairius katalikams Įdomias dalykus, bet nurodo tikėjimo tl»
■aa, gina Ir stogo fas nao amitnojo Uganymo prieky.
tepsi topą dsngtjs lOsų katallkltko dlenraSčlo skaitytojų skal4, MILETO GIOVANNI CICOOMANL

laodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Japonija "atšalo"
Smarkioji Japonija dabar jau aiškiai patyrė, kad
Jungtinių Amerikos Valstybių nenugązdins. Paskuti
nysis šio krašto vyriausybės atsakymas į japonų rei
kalavimus buvo toks, kad išrodė, jog santykiai tarp
šių dviejų valstybių visai suirs ir tuoj prasidės ka
ras. Tačiau Japonijos vyriausybė šalčiau apsvarstė su
sidariusią padėtį ir pranešė Vašingtonui, kad sutinka
tęsti pradėtas derybas toliau.
Daug kas gali pamanyti, kad tuo savo elgesiu japo
nai nori laimėti daugiau laiko pasiruošimui karui. Ki
ti gali manyti, kad j Te nutarė laukti iki tol, kol aiškiai
pamatys kurion pusėn krypsta karo laimėjimas Euro
poje.
Gali, žinoma, ir vienaip ir kitaip būti.
Bet, tikriausia, japonų„ politikai realiau pradeda
svarstyti tarptautinius klausimus. Jie nesivaduoja vien
tik nuotaikomis, nors jie ir nėra mažesni imperialis
tai, kaip Vokietijos naciai.
Pirmoje vietoje jie apskaičiuoja savo pajėgas. Per
keletą metų vesdami intensyvų karą su milžiniškąją
Kinija, į vargo, išsieikvojo. Tas karas dar tebeina. Pra
dėjus kitą karo frontą, ypač su Jungtinėmis Valsty
bėmis, galima būtų įklimpti į tokią balą, iš kurios
sunku būtų beišbristi. Pagalbos iš Vokietijos nacių
arba Italijos fašistų taip pat nesitiki sulaukti, nes
jiems patiems pradeda nebesisekti kare su santarvi
ninkais. Jų pačių frontas yra tiek didelis, kad apie
pagalbą Japonijoj ir kalbos būti negali.
Tos visos aplinkybės įsikarščiavusius japonus “at
šaldė.” Ir labai gerai, kad šio krašto vyriausybė, ži
nodama Japonijos būvį, nedarė jokių nuolaidų, bet lai
kėsi tikrai vyriškai, griežtai.
Tai, be abejonės, turės daug įtakos ir ateities san
tykiams su Tolimaisiais Rytais.

Geležinkelių darbininkų unijos per keletą mėnesių
grąsino streiku, jei nebus išpildyta jų reikalavimai
pakelti darbininkams algas. Reikia neužmiršti, kad bu
vo kalbama 1,200,000 darbininkų vardu. Kiek nuosto
lių streikas būtų padaręs geležinkelių kompanijoms,
pramonei — apie tai ir kalbėti netenka. Svarbiausia,
streikai būtų žymiai sutrukdę krašto gynimo progra
(“Draugas” 1916 m. gruo
mos vykdymą.
Prezidento Roosevelto paskirta tarpininkų komisija, džio 3 d.)
išspręsdama darbininkų ginčą su darbdaviais ir išveng
Kur daugiausia žmonių
ris idėjai pritariąs, nes be
dama pavojingų streikų milžiniškai pasitarnavo ir dar miršta.... Didžiausias žmo Po svietą pasidairius
jo žinios tokie siekimai ne
bininkams, ir kraštui, ir visuomenei, ir patiems darb nių mirtingumas — Rusijo
būtų skelbiami.
daviams — geležinkelių kompanijoms. Mūsų manymu, je, mažiausias — Olandijoj. Naujas kapas
. Stalininkų varpas Chicavisi laimėjo: darbininkai didesnes algas, darbdaviai Rusijoj kasmet iš 1000 gy Verkia mūs Strazdelis
goje įspėja, tai butų tik ki
išvengs tų nuostolių, kokius būt reikėję panešti per ventojų miršta 298 žmonės, Šaltuose kapeliuos’,
tas Hitlerio prižadas — me
streiką, vyriausybei nesusitrukdo krašto gynimo stip Bosnijoj — 294, Vengrijoj Kad jau daug bažnyčių
las. Bet lietuviai prie melų
rinimo darbai, kurie taip labai reikalingi ir sparčiai — 233, Ispanijoj — 232, Ru Be “Pulkim ant kelių.”
pripratę: jie atsimena kad
vykdytini. Tuo laimėjo ir visa Amerikos visuomenė.
munijoj — 229, Portugali Jau ir “Šv. Dieve”
ir saulė Stalinas tvirtino:
Tad, dar kartą įrodyta, kad rišimas bet kokių gin joj — 225, Suomijoj — 165, Retai kur tebgirdim,
Teroro Lietuva esanti “Ne
čų taikos keliu apsimoka.
Šveicarijoj — 158, Vokieti Praeitį atminus —
priklausoma valstybė.” Lie
joj — 156, Belgijoj — 148, Skauda visiems širdį.
tuviai netikės nei Adolfo
* # *
Anglijoj ir Italijoj — 142,
nei Juozo pažadams. Jie ti
Graikijoj — 139, Švedijoj Šių dienų spaudos
Suomiu padėtis
ki tik sau.
Buvo daroma daug pastangų, kad priversti Suomiją — 138. Norvegijoj — 134, galybė
Danijoj — 130, Olandijoj — Spaustuvių mašinos
sustabdyti karą prieš Sovietų Rusiją.
Prašau Nesijuokti
Bet visi šiandien supranta, kad suomiams sunku yra 120. .
Po senovei gaudžia,
•
tai padaryti. Suomijos likimas dabar jau ne pačių suo
“Nuliūdimas širdį,
Parėję iš bažnyčios šei
mių rankose. Jei jie sustotų kariavę, naciai jų kraštą
Visi nori taikos... Laik Lyg kad replėms spaudžia.” mos nariai pradėjo kriti
okupuotų. Blogiausia, kad suomiams neduodama ga raščiai rašo, kad kariaujan Popierą eikvoja,
kuoti: tėvas peikė pamoks
rantijos, jog jiems bus suteikta stipri parama, jei, at čios valstybės jau norinčios Rašalo daug reikia,
lą ; motina — padarytas
sitikime, sustabdžius karą su Rusija, reiktų atsisukti taikos, tik fanaberija nelei Ir spaudos galybė
vargonininko klaidas gro
prieš Vokietiją.
džia, todėl respublikonų va Aplink mumis veikia.
jant; vyriausioji duktė —
Pagaliau, šiuo atžvilgiu patys suomiai yra pasiskirs das Mann savo kalboje iš Vietoj knygų siūlo
viso choro giedojimą. P-et
tę nuomonėmis. Jų socialdemokratų partija yra lin reiškė pageidavimą, kad pre “Bunko” tikietėlius,
visi turėjo nutilti, kai ma
kusi prie paliaubų ir prie susitarimo su santarvinin zidentas Wilsonas pradėtų Mūs knygų lentynos
žasis berniukas užkirto: —
kais kuomet kiti, ypač kariuomenės vadovybė stovi už taikos derybas.
Pilnos niekniekėlių.
O aš manau, kad už tėvelio
talkininkavimą naciams.
įmestą penktuką viskas bu
Tad, į tai atsižvelgiant, ir suomių padėtis nėra pa
vo gerai.
Vokiečiai klauso popie Spicpirvirvio Dumkos
vydėtina.
A
:
> zJ
žiaus balso. Popiežius Be
Jurgis
Pusmafematikaa
nediktas XV kreipės prie
Petras: — Žiūrėk, turtin
sugalvojo
naują
algebi
inį
Vokietijos vyriausybės, kad
gas vyras pasisamdo namų
"Komunistiškos gerklės"
ši paliuosuotų prancūzus gy uždavinį: komisaras Palec prižiūrėtoją, virėją, padavė
“Naujienos”, rašydamos apie lietuvių bolševikų par ventojus, kurie pateko į vo kis, sakoma, miręs bepro ją, skalbėją . . .
sidavimą Maskvai, pastebi, kaip “komunistiškos gerk kiečių nelaisvę. Vokiečių vy čiu; nackomisaras Virbic
Stasė: — Taip, taip. O
lės” šaukia taip, kaip Stalinas liepia. Esą:
kas
mirs
—
kaip?
riausybė tai sutiko padary
neturtingas vyras tik apsi“Maskva spustelėjo guziką, ir kominterno propa ti, berods, visi nelaisviai bus
veda vieną, kuri jam visas
gandos mašina per 12 mėnesių ir septynias dienas grąžinti prieš Kalėdas.
Litera — durnos draugi atstoja.
birbino ir birbino vis tą pačią melodiją: “Neprita
•
jos vadas Bimba apgailes
riate bolševikų okupacijai — todėl esate smetoninin— Mano tėvelis labai die
Anglija ir Japonija... Ja tauja, kad draugija turinti
kai, smetonininkai, smetonininkai!..”
“
ilgus
sąrašus
”
duoklių
ne
votas, — tarė Marytė. —
“Šių metų birželio 22 dieną “liaudies vaduotojai ponijos vyriausybė pažadė bemokančių narių.
Jis visuomet prieš valgį nu
nuo Smetonos” staiga pradėjo nešdintis iš Lietuvos. jo Anglijai paskolinti trims
Matyti,
visi
gudrieji
na

Ir kai tik Maskva suspėjo atsipeikėti ir surado rei metams 50 milijonų dolerių. riai prasišalino ir prisirašė lenkia galvą ir patylomis
kažką kalba.
kiamą guziką kominterno aparate, tai iš bimbinių,
prie parapijų (taip seniai
— Mano tėvelis ir paty
prūseikinių, andrulinių ir mizarinių stemplių pasipy
Šventas Tėvas rūpinasi reikėjo), o pasilikusių skai
lomis prie valgio kalba, ta
lė nauja melodija: “Hitlerininkai — pronaciai, hitle taika... Šv. Tėvas Benedik čius toks menkas, kad Bim
čiau jis visai ne dievotas,—
rininkai — pronaciai!”
tas deda visas pastangas, bai tik ašaras išspaudžia.
pasakė Jonukas.
“Maskva susiniovė su Hitleriu. Todėl dabar visi kad pasauly įsigalėtų taika.
— Tai ką jis ten kaina,
turi garbinti Maskvą. Kiekvienas, kuris drįsta už
Lietuvos nacionalistų par kad nėra dievotas?
siminti apie bolševikų šunybes Lietuvoje, apie gy
Rusijoj trūksta malkų..... tija savo organe įdėjo sieki
— Vaikas, sviesto daug
ventojų terorizavimą apie tūkstančius Lietuvos šei Rusijoj stinga kuro, todėl mą Nepriklausomos Lietu
mų narių išblaškytų Sibire, — yra Hitlerio tarnas, žmonės ardo tiltus ir kūre vos valstybės. Iš to pasi neėskite — keturiasdešimt
centų svaras, — atkirto Jo
pronacis!
na.
daroma išvada, būk Hitle nukas.
(Amerika).
“Komunistų galvos žino, kad tai yra biaurus, besąžiniškas melas. Bet komunistiškos gerklės šaukia
pagal “partijos liniją.”
HEALTHY, WEALTHY AND WISE»
“Ir jos nesiliaus šaukusios tol, kol Maskvos pro
pagandos aparate nebus paspaustas kitas guzikas.
<§LUMS AS LONG AS
NUMEROUS
■v ■NSECTS ----THEY REAAAIN SLOAAS, -t
“Tačiau yra juokingų žmonių, kurie mėgina da
Ii CONCERNED IN
ARE CONSTANT DANGERSTO
ryti komunistams “propozicijas” ir kviečia juos “dist THE TRANSMISSION
THE WHOLE OF A CITY/
- OF DISEASE, MOSkusuoti”, Lietuvos klausimą. Lyg kad tos rėkiančios
THEIR CARRtERS OF
PUITOS ARE THE
DISEASE ARE CONSTANT
mašinos dar gali protauti arba turi sąžinę! Komu
MOST IMPORTANT,
DISSEMINATORS OF iNnistų gerklės ir liežuviai seniai yra “atkonektinti”
ALL MOSQUI7CS
FECTIONS; THEIR
ARE
PESTSAND
nuo smegenų; kitaip jie negalėtų būti kas jie yra.”
ACCUMULATION OF FILTH
THEIR UNIVERSAL
ARE DEGRADING EX•
DESTRUCT1ON

Bv

Didis vargas Europoje
Paskutinieji pranešimai iš Europos sako, kad didelė
maisto ir kuro stoka apima visas Europos tautas.
Jau kelinti metai, kai dauguma tautų yra privers
tos gyventi valdžios nustatytais maisto, kuro ir kitų
reikmenų kiekiais. Tie kiekiai kas kart labiau mažėja,
nes visur pasireiškia maisto stoka.
Iš tos priežasties, suprantama, ši žiema Europoje
bus begalo sunki. Kils ligos, plis epidemijos, žmonės
mirs šimtais tūkstančių ne tik karo frontuose, bet ir
už frontų, namuose. Beje, daug kas ir namų nebeturi,
nes karas juos išgriovė.
Kariaujančios valstybės pirmoje vietoje visu kuo ap
rūpina kariuomenes, kurių reikalavimai yra milžiniš
ki. Civiliniams žmonėms tenka tai, kas nuo kariuome
nės lieka, o lieka nedaug.
Gaunamos žinios vaizduoja ir Lietuvoje tikrai sun
kią žmonių padėtį. Okupantai įvedė rekviziciją. Iš ūki
ninkų atimami žemės ūkio produktai ir skiriami vo
kiečių kariuomenei. Vietos gyventojams maisto palie
kama labai mažai.
Amerikos žmonės galėtų daug padėti, daug gyvybių
išgelbėti. -Deja, į vokiečių okupuotus kraštus tuo tar
pu neįleidžiama pašalpa. Reiktų, kad visuomenė, vaduodamos žmoniškumu, darytų spaudimo į anglus ir

Jaunimas tars savo žodį

Lenkijos “vyriausybės ištrėmime ministras Jan
Stanczyk išleidžia gana daug literatūros apie Lenki
jos darbininkų padėtį nepriklausomos Lenkijos gyve
nimo laikotarpyje, nušviečia dabartinę Lenkijos padė
tį ir liečia ateities planurf. Reikia pripažinti, kad lenkų
ne
___

vyriausybė labai daug dirba atstatymui Lenkijos,

badaujančiai časaa,----------------------------

aplenkdama nš vienos Bvarbesnčs darbą srities,

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

ALL CLASSESM

“Vytis” praneša, kad tautinės krypties lietuvių jau
nimo laikraščių redaktoriai ruošia svarbų raštą, ku
riuo nušvies savo pažiūras ir nusistatymą komunizmo
atžvilgiu. Jaunimo laikraščių redaktoriai nutarė vie
ningai ir griežtai smerkti komunizmą, griaunantį lais:
vės civilizacijos ir demokratijos pagrindus.
Mes seniai jautėm, kad toks pareiškimas jaunimo
vardu yra reikalingas. Svarbu, kad jis būtų skubiau par
ruoštas ir paskelbtas ir lietuvių ir nelietuvių spaudoje.

šio krašto vyriausybę, kad nedarytų trukdymo gelbėti
„
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DRAUGAS

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

k
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Anksčiau, prie kapitalistinės sistemos, jūs turėjote
dirbti nuo ryto lig vakaro, fabriko ponas ir vyras jus
bardavo, dažnai draugas vyras jus ir mušdavo, ir spaus
davo iš jūsų paskutinius syvus. Jūs stovėjote prie bal
tinių statinės, o jis pasigėręs basliu daužydavo jums gal
vas . . . !
Keletas moterų pradėjo verkti, paskaitininkas įsi
karščiavo ir pakeltu balsu tęsė toliau:
— Moterystės tikslas, žiūrint iš mūsų komunistiškos
pasaulėžiūros, yra psichologiškas pasitenkinimas. Prie
senosios sistemos (as buvo negalma. Jūs materijaliniais
sumetimais esate ištekėjusios ir blogai gyvenote, nes prie
kapitalistinės tvarkos buvote neturtingos, o dabar mo
terystėje yra laisvė.
Ir draugas vyras vedęs dvejopą moralę: vyras gali
daryti, ką jis nori, o draugė turi būti tuo patenkinta.
Naujame gyvenime moteris lygi su vyru: nepatinka jai
vyras, tuoj eina į išsiskyrimų, biurą, išsiskiria ir ieško
naujo draugo, nuo kurio ji vėl gali atsiskirti, ir tuo pa
čiu laiku ji kuria valstybę!
Visokios negerovės lyčių
santykavime tebūna senoje sistemoje, naujoje komunis
tiškoje draugijoje to nėra. Jei draugas vyras jums ne
patinka, mat, jį velniai, tuojau pasirenki sau antrą! Mo
terystės nesuardomybė — tai popų ir kapitalistų išradi
mas, juo minias kaip opiumo užmigdyti galėjo! Kad
vyras yra šeimos galva, taip pat išradimas kapitalistinės
hydros, kad moterį savo rankose lengviau išlaikyti ga
lėtų!

KO SKAITYTOJAI NORI IŠ
LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO

/ NEED YOUR HELP!

- Kg norėto rasti apie... moteris. i
"Ultimatumas" mūsų spaudai. - Grumtynės į
dėl anglu kalbos. - Ko žmonės nenori rasti į
laikraštyje! - Siūlo padaryti bokso rungtynes.
dradarbių — gydytojų, no
Subirbė kartą telefonas. rėtų net ir daugiau “origi
Paėmiau ragelį — šaukia nalumo net anekdotų su pa
mokinimais."
tėv. Cinikas:
Rašytojų, daktarų,., balsas

— Klausyk, suplaukė at
sakymai į "Draugo" anketą,
ar nesuvestumei jų į krū
vą....
Paėmiau. Kelias dešimts
atsakymų, ir tai iš labai
rimtų žmonių, kaip žurna
listo St. Piežos, rašytojo A.
! Vaičiulaičio, gydytojų Atko
čiūno Stulgos, politikos žmo
nių — Al. Kumskio, veikėjų
— Aleliūnienės, Valančiaus,
Vaitkienės, kunigų — čėsnos, dr. Deksnio, J. ir B.
Grinių, Paškausko, Sandžio.
Kitų nepasirašyta, ar neiš
skaitomi parašai.
Pirmas žodis — ponioms

PIRKIT APSAUGOS BONUS

Apie moteris

K. — Esu mašinistas lėk riausybė labiausia atsižvel nūs ir ženklus ji remia šįv
tuvų fabrike.
Pasibaigus gia,
kad ji kuo daugiau lies saugumo programa rr
karui, gal aš busiu atleis pirktų Apsaugos Bonų ir neleidžia pragyvenimui bran
tas. Kaip galiu prisireng Ženklų?
gėti.
ti tam laikui?
A. — Į vidutines ir ma Pastaba. Įgyti Apsau
A. — Sistematiškai ir re žesnes pajamas turinčius ' gos Bonus ir Ženklus kreip
guliariai pirk Apsaugos žmones, ši grupė daugiau kitės į artimiausį paštą,
Taupumo Bonus. Tuo bū sia remia vyriausybę ir banką, arba taupumo ir sko
du gražią sumą sutaupysi tanpia.
Ši grupė žymiau linimo sąjungas: arba rašy
Sportuojantis jaunimas
ateičiai, kai pakitęs laikai. sia didina šalies pajamas kite U. S. iždininkui, Wair anglų kalba
K. — Į kurią gausingiau ir palaiko aukštą pirkimo shington, D. C. Ženklus ga
Pirkdama Eo lima pirkti ir krautuvėse.
Beveik visi pasisako, kad sią amerikiečių grupę vy- pajėgumą.
reikia daugiau dėmesio kreip
ti į jaunimą, gal net kas skaito ir jų daugiau pagei riausiai parašytą straipsnį reikiant tiesioginiam darbui
atsiduoti, tol bus, kaip bu
dien laikraštyje jiems ski dauja. Ilgisi ir kuo gausiau tam tikroje srityje.
Sumanymas gražus, bet vo.
riant po kokį kamputį, o jau naujienų iš viso pasaulio,
būtinai kartą ar dukart į žodžiu, nori kad būtų prira nelengva su lėšomis. Jei taip Laikraštis turi būti pla
šyta daug, bet trumpai ir kas iš turtingesnių skaity taus masto:
savaitę po visą puslapį.
kaip pavyzdį stato "The Re tojų pasitaręs su leidėjais — Progresyvus ir pasek
Nuomonės kiek skiriasi gister” laikraštį. Norėtų, ką pasiūlytų —; būtų kas mingas laikraštis siekia pa
dėl anglų kalbos vartojimo. kad būtų skiriama vietos kita. Nėra gražesnės srities tenkinti didumą savo skai
Vienas tiesiog pareiškia:
kultūros klausimams, apie ankoms, kaip paremti kul tytojų, o ne pataikauja vien
tik keliems.”
— Redaguoti jaunimo sky rašytojus ir knygas, apie tūros ir spaudos reikalus.
rių anglų kalba būtų kruvi mokslo naujus atradimus, i Vėl kitas siūlo “Draugui”! juaniu ovaiuia lairuosii“
nas smūgis lietuviškumo žinių kas dedasi literatūros pradėti parengimus, kaip, ninko St. Piežos pastaba an
ir mokslo pasaulyje. Nori,!
jausmui."
ketoje :
kad apskritai būtų įvestas Bokso turnamentas, Softball — Dienraštis atvaizduoja
Iš dalies -gal ir taip, bet klausimų ir atsakymų sky-1 turnamentas, prad. mokyk
pasaulį. Gyvena su žmonė
dar didesnis bus smūgis, jei rius, visokiausiais klausi lų atletines rungtynes.
mis ir dėl žmonių. Nedėki
dabar, kai dauguma jauni mais. Primenama —
Eikite į žmones!
te dalykų vis ant to paties
mo lietuviškai nebeskaito,
Sumanymų, matyt, netruk kurpalio padirbtų. Eikite į
neduosime jiems supranta nepamiršti socialinių rei
kalų, "gvildenti, kaip pa sta. Siūloma net sušaukti žmones, rašykite apie gyve
ma kalba nieko lietuviško.
K. J. Prunskis
gerinti darbininkų padė- I platesnį pasitarimą "Drau nimą.”
— Realiai žiūrėkime į pa tį."
go” prietelių, kurie įneštų
dėtį, — rašo kitas. "Drau
Kelti katalikų akcijos rei daug naudingų minčių dėl,
gas”
iri
kalus, gilintis į svarbiuosius laikraščio redagavimo
mirs, je> nebns įtraukta
popiežių pareiškimus — en platinimo.
jaunoji karta,
ciklikas. Nori laikrašty ras — Esu didžiausiu tėvų ma
o iš jos retas kuris skaito ti dar daugiau bendradar rijonų gerbėju, — rašo ki
lietuviškai. Man liūdna taip bių, kurie net be atlyginimo tas, — bet jei leidėjams dau
Ar
kenčiate
mečiejimą,
pranašauti, bet su faktais sutiktų darbuotis. Kai kas giau rūpės kiti reikalai, ne
nudegimą, arba odos liga? F
bus
sutvarkyta
spaustuvė
ir
reikią skaitytis: jei į Ame net pasigenda skyrelio "Ma
flekentėkltl Žemo per 30
metų gelbėjo imonėma. Pa
riką gausiau nebeatplauks žasis Draugas” — koks bu prie laikraščio nebus suda
taites ectema. Ubartam,
ryta reikiama platinimo or
lietuviai iš užjūrio, Ameri vo leidžiamas
savaitinis
ipnogna ir kitokiai edoa
ganizacija,
kol
redakcijos
negalaTimns. Pirk Žemo
kos lietuviškieji laikraščiai "Draugo” priedas mažie
iiandienl Visnoee aptiekožmonės,
knrie
yra
geri
ir
« SSe. 00c. Sl.Oft
arba turės pamažu mirti, siems.
gabūs, turės tik menką at
arba palaipsniui turės pa
Ko žmonės nenori
lyginimą ir būdami užimti
sidaryti lietuviškos dvasios
FOo
c •< į m t r> n t r ~~ ■ ' Bet yra ir tokių dalykų, kitais darbais negalės kiek
laikraščiais anglų kalboje.

Iš ponių susilauktas pasi
tenkinimo pareiškimas mo
terų skyriumi, bet netrūks
ta ir pageidavimų: daugiau
žinių iš tos srities, pasikal
bėjimų su moterimis, dėti
trumpesnius dalykus, prak
tiškesnius.

— Kiek “Draugas" jau
Komunistinė valstybė leidžia moterims mėnesį prieš eina dienraščiu, — rašo vie
ir du mėnesiu po gimdymo visiškai nieko nedirbti. Val na ponia savo atsakyme, —
stybė išvadavo moterį nuo namų apyvokos ir maitina ją tiek metų esame jo skaity
viešose valgyklose. Abortų baimė — išgalvota baidyklė ' tojai ir esame pasiryžę jį
vakarų pasaulio. Mes užtikriname draugei moterei vai skaityti tol, kol "Draugas”
singą darbą, pagal jos norą: pas mus moteris lygiai ver draugu bus.
tinama kaip vyras!
Rytmečiais anksti atsikė
Pirmuose suolose vėl pasigirdo slopinamas juokas.
lus žiūriu, ar jau "Drau
— Taip, draugės moterys, įsivaizduokite bėgių fab
gas" prie durų.
riko darbininkę; ji turi kūdikį ir negali jo penėti. Ar
ne geriau, jeį ji padaro anksčiau abortą? Pas mus vis Jei kartais* suvėlina, rūpi,
kas galima. Kapitalistinėje sistemoje moteris turėjo par k3d kur kitur nepaklystų,
siduoti, prie mūs to nereikia. Buržuaška moterystė vel einu ieškoti, man vienai —
ka liūdną buitį, komunistinės vedybos prasiskleidžia kaip be mylimo "Draugo” diena
stebėtina gėlė ant komunistinių pamatų. Kaptalistinėje į būtų nerami.”
valstybėje moterų kraujas buvo pigūs syvai, komunis-1
Be kitų dalykų labai dar
tinių pamatų valstybėje sąmoninga draugė vertinama ly
patinka “Kampininko” šne
giai su auksu!
Komunistų revoliucija sutraukia senąsias grandines, J kos, kurias visiems garsiai
paskaitau ir dažnai turime
o su jomis kartu ir senąją šeimą. Ji išlaisvino moterį! Į skanaus juoko.”
Pas mus moteris lygi su vyru net valdžioje.
Seniau virtuvė buvo pavergusi moterį, dabar ji lais Kietas, bet teisingas žodis
va! Spjauja į vyrų ir vaikų nešvarių baltinių plovimą!
Pagyrimų daug nedėsim
Vaikus į prieglaudas! Viešosios valgyklos, vaikų namai laurai žmones kviečia ilsė
ir viešos skalbyklos! Mes reikalingi moters, kuriančios tis ir užmigdo. Štai vieno
jėgos, bet ne skalbėjos! Vakare klūban ir į kitus viešus laikraštininko
"ultimatu
pasilinksminimus!
mas”:
Iš viso meilė ir viai amūrai yra palaikai buržuazinės
— Dienraščio pasisekimą,
pasiaulėžiūros! Meilės dramos ir kitos nesąmonės tai
yra atmatos buržuazinės ideologijos! Ne paslaptis, kad be garsinimosi ir platinimo,
šeima laikoma žmogiško organizmo reikalavimu, ir ji sta nulemia trys dalykai turi Taigi būtinai dabar reikia kuriuos pamatę skaitytojai
nyje: 1. Skubi informacija kartą į savaitę jaunimo sky susiraukia: prašyte prašo
toma paskutinėn vieton!
Draugės moterys, jūs anksčiau buvote gimdymo ma (žinios), 2. Aktualūs repor riaus anglų kalba. Tos rū saugotis kalbos klaidų, da
šinos, dabar jūs esate statytojos mūsų naujo gyvenimo! tažai (aprašymai) ir 3. Ge šies medžiaga turės būti di ryti akylesnę korektūrą.
žodžu, draugės moterys, spjaukte į tai, kas sena, ra publicistika (turiningi, dinama proporcingai, kaip Daugeliui nepatinka sausi
atgyventa, spjaukite į visas kliūtis ir nuomones, spjau-i dienos reikalavimui pritai seniai skaitytojai keliauna susirinkimų aprašymai jie
kit į draugą vyrą ir duokite jam ranką, kuriant naujas kyti straipsneliai). Kol laik į kazimierines kapines, o iš norėtų gyvesnių žinių ir iš
raštis nesusitvarkys taip, lopšių ir mokyklos suolų a- kitų vietų. Sausas korespon
komunistiško gyvenimo lytis!
kad žinias neblogiau paduo , teina nauji lietuviai so nau dencijas prašo sutrumpinti.
Nesusilaukė kalbėtojas plojimo už savo išvadžioji
tų už kitus, kol per savo ja kalba..."
Primena, kad laikraštis
mus, nes dauguma klausytojų kukčiojo ašarodamos, tik
skiltis varys po kelius tęsi
t
mažuma liūdnai šnekučiavo.
Su ta mintimi — jauni turi apžvelgti visą gyveni
nius (atkarpas) ir prikimš
mą ir tarti tiesos žodį vi
Aš visą jo kalbą stenografavau.
protokolinių pagyrimų ar mo skyrius anglų kalba — siems.
pasigyrimų, bet marinuos sutinka aiški dauguma at
Vienas rašo — gal būt ne
aktualias žinias ir reporta sakiusių į anketą. Tik yra
Kovo 15 d.
ir daugiau pageidavimų: į- garsinti žmogžudysčių ir bai
Po ilgos pertraukos Tosia vėl atėjo pas mus. Ji bu žus, tol jo cirkuliacija (skai traukti jaunimą kad patys šių skandalų; tačiau, many
tytojų gausumas) bus men
vo išbadėjusi, išblyškusi, vos galima buvo pažinti.
rašytų. Dėti daugiau žinių čiau, kad to išvengti sunku
— Nataša, — tarė ji, — Igonras manęs prašė, kad kesnis už kitų, tol katalikai apie sportą ir lietuvius spor ir davus jų aprašymui savo
skaitys kitų laikraščius, o
I
Tu jį atlankytum. Vakar aš jam perdaviau siuntinėlį,
savąjį ims tik iŠ pareigos..” tininkus, žinių iš jaunimo tišką atspalvį, jos laikraš
ir ant servetėlės buvo jo pieštuku parašyta: "Pakviesk
Ko nori žinoti apie sveikatą? organizacijų, įvesti jauni tyje net turi būti suminė
Natatą, ji turi pas mane ateiti."
mui pritaikytų klausimų ir tos, kitaip daugelis skaity
Peržvelgkime
iŠ
eilės
an
— Pasakyk jam, aš neturiu laiko! — atsakė Nata
atsakymų skyrių.
tojų pereitų prie kitų laik
ketoje
pastatytus
klausimus.
ša sausai.
raščių.
— Nataša, aš vakar mačiau, kaip jį per miestą varė Pirmasis — apie sveikatą. Ko dar nori skaitytojai
Nauji planai
plytų krauti. Jis buvo taip išblyškęs ir silpnas, kad vos Matyt tas skyrius skaito Iš anketų matyti, kad
galėjo paeiti. Nataša, labai galimas daiktas, kad jį gali mas, kitų net po kelis kar žmonės ilgisi daugiau įvai Norėdami įnešti daugiau
greitai sušaudyti, jis vis tiek yra knezius, o jo tėvas buvo tus. Nori tik daugiau žine renybių, prašo plisti skyrių gyvumo, anketose pareiškė
lių iš tos srities, nori, kad "Aplink mus.” Matyti, kad ir keletą visiškai naujų pla
gubernatorius! Nataša! . . .
būtų daugiau įtraukta ben* tai trumpai žiodei viii st}: skelbti premijas už g> I
taftai

f

žemo

Will you help her...

against her worst enemy?

T-ĮER wofjt enemy?
A Tuberculosis! More
people hetu/een 15 and 45
die from tubercnlosit than
from any other diieatt!

Yet tuberculosis can be
sriped away. Since 1907
your Local Tuberculosis
Association has helped reduce the annual death toli
from 179 to 47 per 100,000.
Join this fight! From now
till Christmas send no letter, no card, no package
srithout the Christmas Seal
that figbtt Tuberculosis!

Bary

CHRISTMAS
MSSiSr SPATę

Trečiadienis, gruod. 3, 1941

DRAUGAS

o

Škirpa savu noru
išvykęs

rr

LAIMĖJĘS ČEMP1J0NATĄ

Radio paštas"

— Per Kauno radiją įve
Pastaruoju metu nepati stas specialinis “radijo paš
krintais daviniais pasklido tas.” Radiofonas paaiškino,
laikraščiuose žinia esą p. kad šiais laikais, kai Lie
Škirpa, Berlyne, buvęs pri tuvos gyventojai negali su
verstas jį apleisti ir apsi sisiekti su sostine ir kai
gyventi Italijos pasienyje, gyvenimas iškėlė daug įvai
riausių klausimų, radijas
Tirolyje
Papildomomis, visai pati- siūlosi atsakyti savo abokimomis, žiniomis iš rimtų i nentams į įvairius užklausišaltinių patirta, kad p. Škir- mus» Pav-»
socialinio
pa dėl pašlijusios sveikatos į draudimo, dėl juridinių nepats kreipėsi į atatinkamą aiškumų ir tt. Per “radijo
įstaigą leidimo išvykti į kal paštą” vienam piliečiui bu
nus sveikatos sustiprinti. vo atsakyta į jo paklausi
Tas leidimas jam esą buvęs mą, kaip būfų galima išsi
rūpinti sau leidimą gauti
suteiktas.
("Draugas” Acme telephoto)
Pastebėtina, kad iš visur Kaune butą. Paaiškinta,
Kenneth Disch, 16 m. amž. vidurinės mokyklos mo
dabar reikalingi leidimai va kad po š. m. spalių men 1 kinys iš Evansville, Wis., su jo auginama ir šeriama
žinėti Vokietijos geležinke d. niekam neduodama leidi 9 mėnesių senumo avute. Gyvulių parodoje Chicagoj
liais. P. Škirpai, kaip esan mo atvykti Kaunan apsigy šiam jaunuoliui pripažintas sumanaus šėrimo čempijo- j
čiam namų arešte jis buvęs venti Neturint gi leidimo natas jaunuolių divizijoje.
,
reikalingas dar ir iš polici apsigyventi, negalima gau
ti nė leidimo butui užimti.
jos.
ti mokinių bendrabučiai, atskiras rezoliucijas ir pra
Leidimai apsigyventi Kau
žiemos mėnesiais įvairioje šymus, ir siųsti jas į Lygos
ne duodami tik atsikrausvietose veiksią žemės ūkio Headąuarters, 6825 South
tantiems tarnybon .
kursai. Kursai rengiami 3 Western avė., o jos bus per(Atkelta iš 3 pusi.)
mėnesiams.
duodamos centraliniam koVokiečių “Prekybos ir
---------|
mitetui.
Parodykim savo
party will be held in the Kredito Bankas,”
visam
Gauta žinių, kad karo nepasitenkinimą tik vienu
parish hall, on Monday, De- ^steigtas Rygoje
visam
cember 20. The entertain- “Ostlandui” savo skyrių veiksmų metų Vilniuje bu lietuvių politikoj. Reika
ment Committee is planning Kaune atidaro buv. Lietu vo sugriauna ar apgadinta laukim jų daugiau. Neatsiapie 300 namų.
Didžio- ! likim nuo kitataučių. Jei
a surprise.
vos Komercijos banko pa
sios gatvės betgi išliko ne- bendrai imsimės darbo, tai
Just a reminder — Sun- talpose, Laisvės al. 56 No. paliestos. Taip pat nenu kad ir mažiukai parversime
skyriai numatyti
day, December 28, is our Be to,
kentėjo nė viena bažnyčia. didelį vežimą.
ąuarterly Communion Sun- Vilniuje ir Šiauliuose.
Liko sveiki ir istoriniai pa
Lygos koresp.
day. Our Council will restatai.
Lietuvos Žemės Ūkio R ii
ceive Holy Communion in
Stanley G. Gurskis.
a body, during the nine o’- mai rengiąsi lapkričio mė
Į Dotnuvos Žemės Ūkio
clock mass. Breakfast will nesį atidaryti kelias naujas Akademiją priimami stu
žemės ūkio mokyklas. Mok dentai ir į pirmą semestrą.
be served after mass.
Jei pabudo siela, jei ver
Do you know that our slas jose truks 5 mėnesius. Kanditai turi turėti bran žias laisvėn, nemigdyk jos
council has 8 Bowling
Prie mokyklų būsią įreng dos atestatą.
prievarta, bet klausyk jos
teams? Why yes, we have
balso.
M. Gorkyj
4 giri teams, and 4 men
teams. Every Sunday you KAS NAUJA POLITIKOS LAUKE
will see these teams bowlPolitika, Lyga,
nas garbingas svečias —
21 Metų Mirties
ing.
Zūris ir Kumskis
Bruno
A.
Smardeckas
We have two members in
Sukaktuvės
Lapkr. 25 d. Lygos Head (Smardack), sekretorius pa
the Service of Uncle Sam,
Joseph Dolan, and Anthony ąuarters, 6825 S. Wesfern što viršininko J. Kruetgen.

JAUNIMAS

Daunis. However, our third
member, Leo Žukauskas
will be inducted Dec. 5, may
we wish all of them good
luck.
Pen.:

avė., Lietuvių Dem. Lyga
Cook County laikė mėnesi
nį susirinkimą, kuriame da
lyvavo visa valdyba, egzekutivė komisija ir dar vie-

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

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

F. SELEMONAVICH, Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

Susirinkime buvo švara
tomą daug dalykų kas lieblausias dalykas buvo jo
indorsavimas teisėjo John
T. Zūrio dar šešiems me
tams į tą pačią vietą, tai
yra Municipal Court. Taip
gi indorsavo ir Al. G.
Kumskį į Sanitary Districf
trustee ir paskyrė komi
siją pagaminti prašymą ir
iteikti National Central
Committee Pat Nashui ir
Ed. Kelly, kad jie pripažin
tų lietuvius ir įtrauktų Al.
į Dem. sarašą balandžio
rinkimuose.

Ward’ų organizacijos —
klubai prašomi pagaminti

KUN. PRANCIŠKUS

SERAFINAS
Šiandien, gruodžio 3 d., 1941
metais a. a. Kunigo Pranciš
kaus Serafino mirties sukak
tuvių dienoje, gedulo pamal
dos yra atlaikomos TT. Mari
jonų koplyčioje Chicagoje už
jo sielą.
Taigi, visi Kun. Pr.
Serafino prieteliai lr pažįsta
mi yra nuoširdžiai prašomi at
siminti JĮ savo maldose šian
dien.

Distress From MONTHLY

.

FEMALE VVEAKNESS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

AND NEED TO BUILD UP

RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or
any one of these symptoms: do
you suffer headache, eramps, backache, nervouaness, weakness,
cranklness, distress of “lrregularltles," periodą of the blues, a bloated
feellns-due to functional monthly
dlsturbances?

Then įtart at once - tiy Lydia
Plnkham's Compound Tablets
(wlth added Iron). Plnkbam'a
Tablets are famous for reltevlng
monthly paln ar.d distress. Thou
sands of giria and women report

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.
Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas*
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED — VYRAI
•PACKAGE DELIVERY HELPER8’
— reikalingi. Švariai atrodančių, lr
nuo 17 Iki 2 5 metų amžiaus. Alga
$22.00 J savaitę. Atsišaukite j se
kančias vietas: 3949 Schubert St.,
1812 Winnemac Avė., ar 329 West
18th St.

ELENA RVAN
(po

tėvais

Gyveno 1016

šulskaitė)

Mr. AVilkins

W. Cūllerton St.

Mirė gruodžio 2 d., 1941 m.,
12:55 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.
Olrųus Cicero, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Daniel; 2 sūnus, Daniel
ir Michael; 2 dukteres, Marian lr Frances; tėvą Adomą
šuiskį;
2
seseres.
Antaniną
Pralgausklenę ir jos šeimą ir
Domicėlę; brolj Dominiką lr
Jo šeimą, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas 8. M. Skudo koplyčioje.
718 W. 18th
St.
Ijiidotuvės įvyks penkta
dienį, gruodžio 5 d. Iš koply
čios 9 vąl. ryto bus atlydėta j
Sacred Heart parap. bažnyčią,
19th lr S. Peoria St., kurioje
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamadų bus
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyrąs, Sūnai, Duk
terys,
Tėvais,
Seserys, Brolis
ir Giminės.
Iąld. direktorius S. M. Sku
das, telefonas MONroe 3377.

8ITUATION WANTED

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas O. P. Surumskls Company,
Taipgi turima dldelj pasirinkimą s»neanlų namų, ant lengvų IšmokėJtmų:
lt cottagial nuo $2,600 lr aukšč.
18 bungalų nuo $4.700 Ir aukšč.
11 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 t-fletų nuo $9.500 lr aukšč.
1< 4-fletų nuo $13.500 lr aukšč.
s l-fletų nuo $16.500 lr aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 lr aukšč.
Taipgi turime visokių blcnlavų na
mų, visokio didumo su visokiais bla
nkūs. Kam reikalinga gerų farmų.
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —

CHARLES P. SUROMSKIS A (XX.
9921 So, Western Avenue,

SEKRETORC-STENOGRAFISTfi —
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
paieško darbo. Turi 15 metų real
I estate ofise patyrimo.
Pilnai žino
knygvedystSs pareigas ir viso ofiso, PAR8IDUODA 2-fletų "frame" na
detalų tvarkymą. Atsišaukite tel.;
mas. 5 — 5 kambarių, kieto me
ABERDEFN 7181.
džio ”trlmmlngs”. Furnaso šiluma,
mūrinis gramdžius. Kreipkitės j —

HELP U'ANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.- RANdotph 0488—948#

So. ARTESIAN AVĖ.

4335

(ant 1-mo

aukšto)

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE
ARCHER HEIGHTS — GERA
PROGA
GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga
Išmokti agentavlmo darbą, pardavi
nėjant laikraščius Ir t. t. Pageldau! Jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heights
apylinke.
Patyrimas
nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal 8010,
arba kreipkitės , raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE
ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS

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

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: CANal 8010 arba kreipkitės j
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.
AGENTAS REIKALINGAS —
MEST PULLMAN’E
Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius lr t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo j raštinę;

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

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

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA —
TOK N 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; CANal 8010 arba kreipkitės j raštinę:

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

PARSIDUODA GERAS BARGENAS
SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ.
Veikite greitai. Nepaprasta pirkimo
proga. ll/n aukšto mūrinis namas.
5 kambariai Ir “sun porch”
apa
čioje. 4 kambariai
lr
“encUfsed
porch” viršuje, šildomas gazu —
karšto oro šiluma. ”Coid shower"
maudyklė belsmente. Naujas Crane
automatiškas karšto vandens šildy
tuvas. 2 karams -frame” garadžius.
Kaina tiktai $3.750. Kreipkitės prie
HOFFMANN REMTY
Phone: Englevvood 7291

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

t
JOSEPHINE
ZALECKIENE
(po

tėvais

Stankiūūė)

Mirė lapkr. 30 d., 1941 m.,
7:15 vai. vak., sulaukus 23 m.
amžiaus.
Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Justiną;
sūnų Justiną;
motiną Alice Augaltlenę lr potėvį Kazimierą; brolį Stanislo
vą; pusbrolį Robert: dėdę Vin
centą Stankų Ir Jo šeimą; krik
što tėvą Aleksandrą Zakarą ir
daug kit-ų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Laehawicz
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 4 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėta į Sv.
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus lr pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Sūrinis Mo
tina. Potjėvts, Brolis, Pusbrolis
Dėdė lr Giminės.

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr šeštadienio rytala
iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltimieru.

Laid. direktoriai Lachawicz
lr Sūnai, tel. CANal 2515.

KOPLYČIOS DYKAI I
MIESTO

DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LĄIDOTUVIU DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

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

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

J. LIULEVIČIUS
4348 8. California Avė.
TeL LAPayette 3572

8. P. MAŽEIKA
8319 Lltuanica Avenue
TeL YARda 1138-1139

Venefian Monument Co.

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

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 2Srd Plaee
Tel. CANsl 2515
42-44 East 108th Street
TeL PULlman 1270

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Sdve"
remarkable beneflts! Taken regularly-they help build up resistance
against such annoylng symptoms.
Lydia Pinkham’s Compound
Tablets are alio etpecially nelpful
ln building up red blood and thus
aid ln promotlng more strength
and energy. Follow label dlrectiona. WORTH TRYING I <.

NAMAI — FARMOS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Jackson

A + A

S

CLASSIFIED

VISOSE

YOU GIRLS WH0 SUFFER
•

Draugiškumas — vienin
telė garbinga forma žmonių
santykiams išreikšti.

PAMINKLAI

527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

4

4

i

DRAUGAS

į Trečiadienis, gruod. 3, 1941

Nutarta, kaip tik bus ga , kienė jau yra garbęs narė
Įima gauti svetainę, sureng iš pirmiau,
ti vakarienę tu programa.
Labai malonu, kad kas
Komisijon įėjo: A. Vaišvi
( kart atsirauia daugiau žmolienė, U. Gudienė, A. Kaz
i nių, kurie supranta labda
lauskaitė, A, Stočkienė, P.
rybei. tikslus. Juozas Saba
Janeauskaitė ir M. Čepausliauskas yra toks tykus žmo
kienė.
gus, jis daug nekalba, bet
Šiame susii lūkime tapo
jis savo darbais įrodė sa
garbės narys Juozas Saba
vo prijautimą labdarybei.
liauskas, kurs ant kart už
Labdarys
mokėjo $100.00. Sabaliaus

SUSITAIKINTA SU GELEŽINKELIEČIAIS

Jr

LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė,
pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Ave., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

BROLIŠKOJI MEILĖ
Anais laikais tolimoj Ita
lijos šalyje gyveno du broliai, abudu paprasti ūkinin
kai. Vienas iš jų buvo ve
dęs ir gyveno su motere ir
būriu vaikučių. Antras gi
buvo nevedęs ir atskirai vie
nas sau dirbdamas žemelę
darė pragyvenimą.
I?

pimti broliškos meilės jaus
mais, tą patį rytą važiuoja
vienas pas kitą. Ir pataiky
ta, kad abudu susitinka ant
vieno kryžkelio. Nustebo vie
nas kitam pasakę kelionės
tikslą, abu graudžiai apsiver
kė ir pasibučiavo. Apie šį įvykį sužinojęs vietos kuni
gas ir galop vyskupas. Sa
koma, jog ant to kryžkelio
tapo pastatyta bažnyčia ir
pavadinta Dviejų Mielaširdingų Brolių bažnyčia.

TURTAS VIRS .. $6.500.000
APART APSAUGOS, TURIME
MO
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................$UuU,UUU
("Draugas"

Kaip tik Jtą pačią naktį,
Ar mes atsimenam tuos
vedęs Brolis, atsigulęs, ne- laikus, kada tėvas, motina,
galėdamas greit užmigti, ir arba prieteliai, gal užstatė
gi mąsto: “Kaip su mano paskutinį savo skatiką ar
broliu dedasi, metai blogi, ba užstatė savo paskutinę
» derlius mažas, vienas kaip nuosavybę, kad paspruktu-'
pustelninkas, nei suraminti me iš ruso nasrų ir pasiek
. neturi kuo, nors man ir ne tume visiems žadėtą laisvės
per geriausi šie metai yra šalį. Taip, su jų pagalba
vienok turiu moterį, vaiku mes šiandien jaučiamės lai
čius, kurie mane nors sura mingi.
mina, nelaimėj paguodžia.
Ar tau ateina į mintį,
Gaila to mano brolio. Ryt kaip vieno iš tų brolių, ku
rytą atsikėlęs įsimesiu ve ris sakė: “Nors aš mažai
žiman keletą pūrų javų, va turiu, vienok su Dievo pa,
y žiuosiu ag jo aplankyti, nors galba man užteks, — va
ir aš mažai teturiu, bet su žiuosiu aš jo pažiūrėti, ve
Dievo pagalba, šiaip taip iš šiu jam pusę to, ką aš tusiversime...”
nu.
Taip kad abudu broliai a
Tiesa, nuvažiuoti mes da. * ’<I4-

"

_——————“ _
pvtfięo skucb That
“ūuH uie vjeae
-To&GTuea Ar

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

bonas kun. A. Linkus paro Mutual Federal
dė daug nuoširdumo ir neri
Savings
botą mūsų darbams pritari
mą ir paramą, ir dienraštis and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
“Draugas” seimą gerai gar
sino.
2202 W. Cermak Rd.
Labdarių kuopų atstovai EEN. J KAZANAUSKAS. See.
pasekmėmis
TURTAS VIRS Sl.llW.0OO.
raportavo, kad darbavosi
“Dėkingi' esame visiems, prieš šeimą; Bet dabar, po
kurie kokiu nors būdu pri šauniai pavykusio seimo dar
sidėjo prie Labdarių Sąjun daugiau darbuosis, kad grei
gos seimo šaunaus pasise čiau prieglaudą pastatyti ir
kimo” — taip pareiškė Kot kad kiek galima daugiau su
rina Sriubiene, sąjungos pir šelpti tų mūsų brolių ir se
BUY
mininkė, praėjusiame centro sučių, kurie yra reikalingi
UNITED
susirinkime, buvusiame lap mūsų pašalpos.
STATES
kričio 26 d. Šv. Kryžiaus
Šiam susirinkimui, kaip ir
SAVINGS
parap. salėj. Jos pareiškimui paprastai, pirmininkavo K.
BONDS'
pilniausia pritarė ir visa Sriubiene, F2kretoriavo P.
AND STAMPS
centro valdyba ir visas su Fabijonaitis. Dalyvavo kun.
sirinkimas.
Ig. Albavičius ir kun. A.
Labdarių Sąjungos 22-me Linkus, kuris padarė platų
seime, kaip žinome, dalyva pranešimą apie prieglaudos ON Ml i \rwi rpustoificeorhank'
vo virš dviejų šimtų drau statybos eigą. Mūsų susirin America On Gvard! *
i
gijų atstovų ir nemažai gar kimus vėl jau pradėio lan
Above ia a reproduetion of the
Treasury Department’s Defense
bingų svečių. Buvo aptarta kyti senas ir uolus labdarių Savings
Poeter, showing an exact
duplieation of the original ‘‘Minute
svarbūs sąjungos reikalai ir veikėjas Antanas Nausėda.
Man” statue by famed seulptor
Ld. Daniel Cheeter Frerch. Defense
Bonds and Stamps, os sale at your
bank or post offiee, an a vital part
«C Junsrirs’g dažoma preparaUona.
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MES MOKAME 3% 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.

sukelta senelių prieglaudai
Rengs vakarienę
statyti $2,680.61.
Bridgeport. — Labdariu
Tad, suprantama, labda
rių veikėjų džiaugsmui bu- g°s Są-gos 5 kp. susirinkivo nepaprastai didelio pa mas įvyko lapkr. 30 d., šv.
Jurgio parapijos svetainėj.
grindo.
Susirinkimas buvo skaitlin
Seimo rengimo komisijos gas.
raporte buvo ryškus pasi
tenkinimas ir kitais seimo
Finansai ir Paskolom
darbais, nes viskas pavyko
FINANCE AND LOANS
beveik matematišku apskai
čiavimu. Pavyko, nes ir ko PASKOLOS
misijos puikiai dirbo, ir lab
GREIT IR PIGIAI
darių gilioji Ikuopa viską
ANT 1-mų MORGICIŲ
atliko, kas buvo reikalinga,
ir Šv. Kryžiaus parap. kle Mėnesiniais atmokėsimais

AIVI

r~
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Prez. Roosevelto paskirto specialaus boardo nariai ir geležinkelių kompanijų ir ge
ležinkeliečių unijų atstovai. Pranešta kad jų konferencijoje kompanijos sutaikintos su
geležinkeliečiais padidinus už darbą atlyginimą.

Vienais metais pasitaikė
blogmetis, derlius buvo ma
žas, javai neužderėjo, bul
bar negalime, bet sušelpti
vės supuvo, gyvuliams pa
savo brolius lietuvius jų da
šaro mažai, pinigų nėra....
Broliai jautė gyvenimo sun Tai atitinka mūsų laikams baltiniame padėjime per sa
vo organizacijas galime ir
kumus, vargą.
Ši pasakaitė, ant kiek ji daug galime. Per tas orga
Vieną vakarą iš po sun tikra yra negalima žinoti. nizacijas jie šaukiasi mūsų
kaus dienos darbo, nuovar Bet ji vaizduoja padėtį mū pagalbos.
gio, nevedusią brolis, atsi sų pačių brolių, seserų ir ar
Ne be reikalo dabar va
gulęs poilsiui, mąsto: “Kas timų giminių, kuriuos mes žinėja po visas kolonijas pa
žino, kaip mano brolis šiais palikome Lietuvoje. Mes at sišventę mūs tautos vyrai
blogais laikais verčiasi? Šei- siskyrėm nuo jų gyventi sau kun. K. Barauskas, dr. P.
myna didelė, moteris, vaiku vieni, mes atvažiavome į šią Vileišis ir kiti. Jie yra A
čių būrys, pragyvenimas laisvės šalį. Kai kurie rado merikos L. K. Federacijos
jam tur būt yra blogas, gai me laisvę ir laimę, pratur įgaliotiniai rinkti aukas, do
la man jo. Man tai kas kita, tėjome, savo tikslą atsiekė vanas vargstantiems bro
aš vienas, ar valgęs ar ne, me. Kiti nors ir ne tiek gal liams Lietuvoj ir lietuviams
tai viena galva ant pečių. esame pasidarę turto, bet tremtiniams. Taigi lai mū
Man vis gerai, niekas never vis tik galime gyventi.
sų obalsis būna,
• “Aš mažai
kia, kiek turiu man ir už Ar mes kada nors. kaip turiu, bet duosiu kiek ga
tenka... Pakilęs anksti rytą, tie du broliai, ant minkštos ' liu.”
Vijurkas
užsidėjęs pora maišų javų, lovos gulėdami prisimenam
važiuosiu aš jo pažiūrėti, apie savo brolį, seserį, tėvą
nors tuo aš juos suramin motiną ir gimines, kurie pa Džiaugėsi seimo
siu.”
siliko tėvynėj Lietuvoj?

4 THAT LITTLE

Acme

Mix Lemon Juice
AT HOME
£ TO RELIEVE
Gooanew( tr.velt lut—many ot the thouaands ot folks who nov take lemon Juice
tor rheumatic paln—have tound that by
adding twe tablespoonfula of Allenru to one
tablespoonful of Lemon Julce ln a (late of
«ater, they (et faster rellef for the achet

Oėt Allenru today at any lira drugslst. Only
•5 cents—Do lt No«.

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės
MOKSLO
LAIKAS*.
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA
816 VV. 33rd Place,
Chicago, DL

LOAR ASSOCIATION of Chicago
JVSTIN MACKIEWICH, Frau

4192 Archer Avenue
VlRginia //♦/

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER
DININO ROOM HUTO — l'AK
1.0K SI7I-S — BEDROOM SETS
— RŪGS — KABIOS _ KE
FRIOEKATORS — WASHER8 —
MANGELS — STOVĖS.
AU NstJonjtlly AdvertKaed Iteoo.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

f

PASKOLOS

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
T*Al IPYI/JTP

I rvvJl T

1x1

IC

Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpeatingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

Mokame

MCSŲ PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo
Vieno Klijentol

Patarnavimo,

NeanskrlaodMant

Nei

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

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

3236 So. Halsted St

Chicago. I1L

Jon. M. Mozeris, Sec’y.

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Fails

MNGS

MODERN
COMPtVri.

“*

ADVANCED PHO1OGKVPIIV

I.OWEST POSSIhl E I RI« ES
PHO>E LA? AYETTK 2*13

AR LAIKAS NAMUS
PATAISYTI?
Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius
Ir Karpenterys

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VA2IN&JANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mAPCUTiT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, TU

6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehiU 2242

valdžios darbų — dabar užsiimi

visokiais namų darbais
Turi 43 metų patyrimo
2223 West 23rd Place
Tel. Canal 6014

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas^
sekinu Jūsų biznyje arba profesijoje.

DBSVGAB

KAREIVIAI, JŪRININKAI IR
MARYNAI BUS LEIDŽIAMI VELTUI
Chicago Commission on (paskirą šios komisijos diviNational Defense pirminin- ziją — komitetą, kurio pa
kas mayoraą E. Kelly pra reiga bus rūpintis, kad ka
nešė, kad šią savaitę Chi ro tarnyboje esantiems vy
cagoj įsigalios planas vel rams Chicagos srityje visos
tui (nemokamai) leisti uni viešosios pramogos būtų
formuotus kareivius, jūri veltui prieinamos. Spėja
ninkus, marynus ir kitus ma,
kad ateityje
iki
ginkluotų pajėgų narius į 200,000 vyrų galės naudotis
krutamujų vaizdų teatrus, šiais patogumais.
legitimuotus teatrus, ope Be to, tarnyboj esan
rą ir kitas viešąsias pra tiems vyrams įvairios pra
mogas, kaip tai bilijardi- mogos bus praplėstos ir pa
nes, bowling vietas, įvairius
čiam tarnybos vyrų centre
sportus ir balių sales.
Mayoras pranešė, kad 176 W. Washington gt. Chi
Chicago Commission on cago Defense komisija šį
National Defense sudarė centrą operuoja.''

Draflo boardo
pašaukti vyrai

Prezidento žmonos
nebuvo

Chicagoj draffo boardas
No. 109 (1908 Blue Island
avė.) šiuos vyrus pašaukė
kareiviauti.
Leon
Joseph Kielma,
John Casimir Migacz, Edmund Florian Kujawa, Ted
Joseph
Stepek, Casmer
Stanley Szkutak, Joseph
Frank Mally, John Joseph
Adamik, Walter Florian Babicz, Frank Stanley Rossa,
Kasimer Kopanski, George
Koloff, William Joseph Ku
re, Walter Ignacias Krzos,
Thomas ' Louis Kratky ir
Wm. Yallace Spencer.

Trylikos valstybių guber
natorių konferencijoje civi
linės apsaugos reikale Palmer House pirmadienio va
karą kalbėjo New Yorko
mayoras La Guardia. Bu
vo pranešta, kad kalbės ir
prezidento žmona, ponia
Roosevelt. Tačiau jinai ne
pasirodė.
Priežastis neži
noma.

Važiuodamas daužė
į policininku

Joseph Kaufman, 27 m.
Gruodžio 12 d. jie turi amž., trafiko teisme nubaususirinkti į boardo patalpas tas 5 doleriais ir teismo lė
ir iš ten bus pasiųsti induk šomis. Lapkričio 18 d. jis
paneigė “stop” šviesą ir tuo
cijai, 515 So. Franklin gt
būdu važiuodamas smar
kiai užkliudė parkų polici
Du klerkai apsivogė; jos kapitoną J. Leonardą.
Kapitonas lengvai sužeis
tas.
vienas ju suimtas
Lapkričio pradžią Chica Kapitonas teisme prašė
gos miesto centre vienoj feisėjo pasigailėti kaltina
krautuvėj gavo darbą du mojo.
jauni vyrai Kenneth Sin
clair dirbo “pėdžių” mokėjiDon Nelson, 20 m. amž. Sin Jaunimo savaitė
clair dirbo “pėdžių mokėji
Chicagoj
mo departamente. Lapkr.
21 d. abudu dingo su 1,111
Chicago mayoras E. Kel
dol. krautuvės fondų.
ly paskelbė “Chicago Youth
Dabar Wilcox susektas ir Exposition” savaitę nuc
suimtas St. Louise mieste. gruodžio 8 d. iki 12 d.

SKĘSTA DIDINGAS

ATSIŠAUKIMAS 1 BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS.
IR Į BENDRA VISUOMENE:
Šių metų tradicinį, speciali Kalėdinį “Draugo”
numerį, “Draugo” administracija bando išleisti vie
ną iš gražiausių ir įdomiausių išvaizdoj ir skaitymais
numerį ką dar nebuvo kada išleista.
Idant palengvinti spaustuvėje darbą, maloniai
prašome visų, kad priduotumėte savo KALĖDINIUS
ir NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS — NEVĖLIAU,
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose.
“DRAUGO” ADM.
Ik:

1941

„

BRITŲ LAIVAS

X Sv. Kryžiaus bažnyčio
je šią savaitę laikomos mi
sijos, kurias veda du sve
timtaučiai kunigai.

X Kun. K. Barauskas
šiandie išvyko į Cleveland,
O., kur kviečiamas kalbėti
lietuvių tremtinių šelpimo
reikalu.
Į Chicago grįš
apie gruodžio 9 d.

Nuotrauka rodo, kaip skęsta didingas britų laivas lėk
trauka prisiųsta iš Londono.

Dandy First 14
sietinė reunija

Įvyks ir paukščių

Keturioliktoji metinė re
unija Illinois Dandy First
įvyks šio gruodžio 8 d. 7:30
vakare Northwest Armory,
Kedzie ir North avė.
Illinois Dandy First yra
buvusių karų veteranų or
ganizacija,
suorganizuota
1872 metais.
Gruodžio 8 d. įvyks ža
vinga programa,
Kvieciami ir svečiai,
Spėjama,
kad bus ir gubernatorius
Green.

International amfiteatre,
stockyarduose, kur dabar
vyksta gyvulių
paroda,
gruodžio 11 d. bus atidary
ta naminių paukščių paro
da — Chicago’s 3rd Annual
International Poultry Exposition. Tęsis iki gruodžio
15 d. imtinai.
Bus išsta
tyti tik rinktiniausių veis
lių paukščiai. Jų būsią iki
8,000 ir vertės iki 100,000
dol.

paroda

X A. a, Henry Schu arzel, bu v. Cicero miesteho
("Draugas" Acme telephoto)
asesoriaus, laidotuvės įvyk
tuvnešis “Ark Royal.” Jis nacių sutorpeduotas. Nuo
sta šiandie iš Šv. Valentino
lenkų bažnyčios, 50 Avė. ir
13 St. Velionis asesorium
34 sužeista
ištarnavo du terminus, bet
Visa piktadariu
praeitais rinkimais pralai
Viršutinio
geležinkelio
gauja
pakliuvo
mėjo. Su lietuviais neblo
Jackson Park traukinys va
kar anksti rytą atidarytais
Policija suėmė penkis gai sugyveno, nors būda
bėgiais ties 13 gat. ir Wa- plėšikus, kurie apie porą mas valdžioje, • ir negalėjo
bash avė. įvažiavo į North mėnesių “cowboy” meto visų patenkinti.
Shore geležinkelio bėgius, du užpuldinėjo ir plėšė
X Sofijos ir Jono Weinkur yra sustatyta tušti va
bergų šeimyną, 8405 S. Gilgonai. Sudaužė keletą vago daugiausia tavernus. Poli bert Ct. aplankė garnys. To
nų. Pranešta, kad 34 as- cijai pavyko suimti vieną ir pasekmė — graži dukrelė.
menys sunkiau ir lengviau fas išdavė visus keturis ki- Jauna motinėlė yra lietuvai
sužeista.
I tus savo sėbrus.
tė, buvusi bridgeportietė
Končiūtė, o tėvas yra latvis.

IŠVENGTA GELEŽINKELIEČIŲ STREIKO
ATLYGINIMO PADIDINIMU?

Bus paukščių iš 40 pas
kirų valstybių (steitų), be
Nuteistas 199
to, ir keturių Kanados pro
Žiniomis iš Washingtono,
vincijų, Kubos ir Meksikos. išvengta pilnutinio geležin
metus kalėti
Paukščiai parodon bus keliečių streiko. Apie tai
Lucius Webb, negras, 24'priimti tik iki rytojaua> pranešė prezidento Roopcm. amž., teismo nuteistas' gruodžio 4 d.
velto paskirto boardo pir199 metus kalėti už policisto P. E. O’Malley nušovimą
ŠIENO “KARALIUS”
1938 metais.

RHEUMATISM

Pain—Agony Starta To Leave in
•
24 Houra
Happy Daya Ahead for Yon

Thlnk ot lt—hovr thla old world
does make prorreas—now comea a
prescription whlch is known to pharmacists as Allenru and wlthln 48
hours after you start to take thl:«
anift ketine formula pain, agony and
Jnflarnmation caused by ezcess urlo
acld has started to depart.
• Allenru does Just what this notlce
says lt wlll do—lt ls guaranteed. You
can get one generous bottle at leadIng drurstores everywhore for 88
cents and If lt doesn’t bring the joy»us results you ezpect—your money
srhole heartedly retiu-ned.
•

mininkas Wayne L. Morse.
Šio gruodžio 7 d. geležin
keliečiai buvo pasiryžę su
kelti streiką. Streikas tu
rėjo apimti 19 geležinkelie
čių organizacijų — daugiau
kaip 1,250,000 vyrų.
Prez. Roosevelto paskir
tas faktų suradimo boardas
seniau buvo pasiūlęs padi
dinti atlyginimą geležinke
liečiams. Jie tuo pasiūly
mu nepasitenkino ir atnau
jino savo ryžtingumą strei
kuoti. Tad prezidentas lie
pė boardui toliau darbuo
tis.
Atliktos derybos su
abiem pusėm — geležinkeJ
lių kompanijų atstovais ir
geležinkeliečių vadais. Ir
sutarta didinti atlyginimą.

Pranešta, kad geležinke
liečių vadai pripažinę pa
kankamu ^padidinimą. Ta
čiau dar reikalinga, kad
kiekviena unija ratifikuotų
boardo nuosprendį.

Apie 100 jaunimo orga
Wilcox pasakoja, kad po nizacijų dalyvaus progra
apsivogimo jiedu nuvyko į moje Sherman viešbutyje.
St. Louis, Mo., ir tenai ėmė Bus plačiai abibudintas
girtauti.
Pirmąją naktį jaunimo darbas. Daugiau
Wilcox užmigęs, o Nelson sia pasižymėjusiam Chica
pasigrobęs 3,600 dol. ir din gos šienam berniukui ir
gęs. Jam, Wilcoxui. likę vienBi mer«aitei bua skil"
apie 400 dol. Girtaudamas j tos dovanos.

f

S,

mu

Jo sėbras dar ieškomas.

pakliuvo ligoninėn, kur jis
ir susektas
l PLATINKITE “DRAUGĄ’

TreJIadleoli, jrot3.
---------- r
------

Murina soothes, cleanses and refresbea
irritsted, reddened membranes caused
bv head colds, driving, winds, movieSį
elose work, late hours. Free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

NAPl .

Geležinkeliečiai iš kom
panijų reikalavo 900 milijo
nų dol. daugiau atlyginimo
(“Draugas’’ Acme telephoto)
per metus. Išpradžių boar
George Sauerman iš Crown Point, Ind., kuriam gy das pasiūlė 275 milijonus
vulių parodoj Chicagoj pripažinta pasaulinis šieno “ka dolerių. . Geležinkeliečiams
raliaus” titulas. Parodoje išstatytas ir įvairių rūšių
pasipriešinus, dabar pasiū
šienas- L
lyta 325 milijonai dol.
z

X Bruno Kanapeckas,
savininkas moderninės ga
zolino stoties prie 44 ir So.
Western Avė., šiomis dieno
mis pergyveno sunkią ope
raciją. Dabar jau sveiksta.
X A. a. Bučnys, vyras
veiklios Town of Lake sąjungietės, iškilmingai palai
dotas šv. Kazimiero kapuo
se.
Per laidotuves šv.
Kryžiaus bažnyčioj buvo at
laikyta sykiu trejos šv. Mi
šios.
X I Dėdės Šamo kariuo
menę pašaukti ir jau išvyko
šie Town of Lake lietuviai
jaunuoliai: Čibiras, Laurai
tis, Rumšiukas ir Stasiulis.
Pastarasis turėjo palikti
žmoną ir du vaikučius.
X A. Leščinskienė links
mai leidžia žiemos atosto
gas, važinėdama po Californios miestus ir vasarvie
tes. Siunčia iš Avalano,
Cal., geriausius linkėjimus
savo pažįstamiems-oms ir
visiems “Draugo” skaityto
jams.
X Vakar gavom žinią iš
Philadelphia, Pa., kad ten
lapkričio 28 d. mirė Anta
nas Užumeckis.
Velionis
buvo didelis Lietuvos pat
riotas ir uolus rėmėjas ka
talikiškos spaudos. Laido
tuvės įvyksta šiandie. Pla
čiau apie velionį bus vėliau
žinių “Drauge.”
By Irv Tirman
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