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Priimtas Įstatymas Prieš Streikus

P. T.

Komunistams ir
, Austrijos sosto siekėjas naciams nebus
arkikunigaikštis Otto Windsore, O n t., Kanadoj, skaitė
prelekciją apie Krikščioniš leista dalyvaut
ką Kultūrą. Jis sakė, kad 87
milijonai žmonių, kurie su
daro Reichą, kaip matosi, darbo unijose

Kanadiečiai Tolimuose Rytuose

"JAU IR AŠARŲ PRITRŪKO", RAŠO
SKAUSMO SPAUDŽIAMA LIETUVE.

OTTO APIE NACIUS
IR KARĄ

nieku būdu neįstengs valdy
ti 250 milijonų, kuriuos sie
kia pavergti. Anot jo, visuo
se nacių užimtuose kraštuo
se vyksta slaptas “požemi
nis” bruzdėjimas prieš na
cius prispaudėjus. Ir tik lau
kia tinkamos progos išsiver
žti lyg ugniakalnio lava. šis
išsiveržimas įvyks, kai tal
kininkės valstybės pilnai įsi
ginkluos ir pasiruoš smogti
galutinį smūgį Reichui.
Arkikun. Otto nuomone,
šis karas yra ideologijų ka
ras. Tai krikščioniška ir pa
goniška ideologijos. Joms
abiems tarpti pasaulis yra
per mažas. Anot jo, kiekvie
nas krikščioniškas kraštas
turi pakilti atkaklion kovon
ir .būtinai nugalėti hitierizmą.

D R A IJ O A S
The Lilliuaiitnn Daily Frleiul
Published by the Lithuanian Catholic
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Rusijon išvežtas buvęs prezidentas Alek«

sandras Stulginskis. Pakelyj mirė didelis

skaičius žmonių.
WASHINGTONAS, gruo
džio 3 d. — Atstovų rūmai
priėmė atstovo Smith pasiū
lytąjį įstatymo
projektą
prieš streikus ir prieš ko
munistų ir nacių dalyvavimą
unijų vadovybėje. Įstatymas
priimtas 252 balsais prieš
136 balsus ir pasiųstas se
natui. *

CHICAGO, ILL., gruodžio
3 d. — “Pagavo iš namų,
įgrūdo į tokį vagoną, kur gy
vulius veža, gal keliasde
šimt žmonių viename vago
ne, užkalė lentomis ir, kaip
žmonės sako, kad nei gerti,
nei valgyti neduodami išve-

žė nežinia kur”, taip ra
šo savo laiške iš Lietuvos
buvusio Lietuvos prezidento
Aleksandro Stulginsko gimi
nės jo giminėles Amerikoje.
Laiškas ištisai persunk
tas pergyventuoju siaubu,
kuris siautė paskutiniosio
mis bolševikų gyvenimo die
nomis Lietuvoje.

WASHINGTONAS, gruo
("Draugas” Acme telephoto 1
džio 3 d. — Šiandie atstovų i Kanados savanorių kariuomenė apleidžia transportą Hong Konge, kurs vadinamas
Stulginskas išvežtas
rūmai nubalsavo pirmiausiai britų “Gibraltaras Pacifike”. Tenai kanadi ečiai susijungia su britų, škotų, kiniečių ir
Buvusio prezidento sesuo
svarstyti drąsų atstovo Į
Indijos
armijomis
ginti
Britanijos
reikalus.
rašo
pranešanti “baisią ži
Smith pasiūlytą įstatymo J
nią, kad mūsų brolį Alek
projektą sulaikyti darbo ne
sandrą baisūs bolševikai iš
ramumus apsaugos reikme
Diktatūros pavojus
i
vežė į gilumą Rusijos. Tai
nų dirbtuvėse. Projektas pri
LONDONAS,
gruodžio
3
buvo šių metų birželio 14
gresia Argentinai
imtas 182 balsais prieš 143
d.
—
Anglių
žinių
agentūros
dieną”.
balsus.
Reuters
pranešimu
iš
KuibiPasak laiško, birželio mė
Pagal šį įstatymą būti}
BUENOS AIRES, gruo ševo, oficialieji rusų sluogs nuo Lietuvoje buvęs labai
draudžiama
nepaprastos Kalbėjo apie taiką - ruošės karui
džio 3 d. — Šiandie Argen niai pareiškiu, jog vokiečių karštas ir todėl vagonais ve
krašte būties metu teisėtus
IŠ PABALTIJO
tinai gresia pavojus, kad kariuomenė traukiasi iš Ta- žamieji žmonės “nuo bado ir
streikus (walkouts), masi
Estijoje jaunimas rekru nį pikietavimą ir teisę dar WASHINGTONAS, gruo ponijos kariuomenės siunti einančio prezidento parei ganrogo Mariupolio linkui. troškulio daugybė mirė kely
tuojamas tarnauti vokiečių bininkams slaptai balsuoti džio 3 d. — Ar iškils karas mą į Prancūzijos Indokiniją. gas Ramon S. Castillo vy
Taganrogas yra 40 mylių je bevežant. Taigi ir mūsų
Šie paskutinieji japonų žy riausybė gali perimti dikta- į vakarus nuo Rostovo, o Aleksandras ar dar gyvas,
kariuomenėje. Daug savano prieš paskelbimą streiko.
tarp Jungtinių Valstybių ir
riais įstoja. Maistas ir atly
Japonijos priklausys dau giai sudarb ^pavojų Siamui, torihes valdymo teises.
Mariupolis 60 mylių nuo Ta į ar gal jau nėra — nieko ne
ginimas yra geri. Darbas Pašalins komunistus
giausia nuo to kaip japonai Singapurui, Olandijos Indi- Įtakingas Buenos Aires lai ganrogo.
I galime žinoti”.
kraštis EI Mundo vedama
yra sunku gauti ne tik Es
atsakys į Prezidento Roose joms ir Filipinų saloms.
“Verkiu, verkiu. Jau ir
Kiek anksčiau atstovų rū velto prašymą paaiškint Jajam straipsnyje pareiškė,
tijoj, bet Latvijoj ir Lietu
MASKVA,
gruodžio
3
d.
ašarų
pritruko ir nežinau
Tarės
ir
rengės
jog Argentinoj galima tikė — Laikraštis Pravda paskel kada bus
voj, kadangi bolševikai vi mai priėmė nuostatą, kad
galas verksmui”.
sur sunaikino pramones. Es darbo unijų jokių pereigūnų
Japonija pasiuntė Washing tis “naujosios santvarkos”, bė, jog Rostovo fronte vo
tų naujokai padeda vokie vietų negali užimti komunis
tonan savo specialų atstovą kurioj būtų žymų pirmieji kiečiai netekę 21,000 karei Pavarė iš darbo
Brauchitsch pasiųs Saburo Kurusu, kuris kartu totalitarinės
santvarkos vių, kurių dalis nukauta, ki
čių batalijonams valyti vi tai.
Vėliau didele balsų daugu
pėdsakai.
sus pakelius, laukus ir miš
Kaip jau anksčiau buv
su ambasadorium Nomura
ti sužeisti ar suimti. Tuo tai
kus, kur bolševikų pamesta ma priimtas nuostatas drau tas rusų frontą
nekartą
pranešta,' okupavę
turėjo tartis su Jungtinė
pu Možaisko ir Stalingorsko
daug sudaužytų įvairių ka džiąs komunistams, bundisLietuvą
bolševikai daugel,
mis Valstybės sudaryti Ra
apylinkėse rusai atsiėmę iš
tam.8
(naciams)
ir
buvu

ro reikmenų. Tos rūšies nau
tarnautojų ir jiems neištiki
vokiečių kelis kaimus.
NEW YORKAS, grudžio miajam vandenyne norma Didelė sabotažo
jokus vokiečiai rekrutuoja siems nusikaltėliams užimti
mųjų
darbininkų buvo pava
lius
santykius.
Tačiau
kaip
Rostovo fronte vokiečiai,
darbo unijose pareigūnų vie 3 d. — Anglijos radio pas tik tuo pačiu metu Japonija byla Italijoj
Latvijoj ir Lietuvoj.
pasak Pravdos, vis dar sku rę iš darbo.
Pabaltijy nėra limpamųjų tas. Unijos, kur komunis kelbė žinią iš Stockholmo, pasiuntė Indokinijon dides
Ir laiške rašo: “aš dar
biai tebesitraukia.
ligų, arba alkio pavojaus. tai, bundistai ir nusikaltė Švedijos, jog vakar Hitleris nius kariuomenės būrius. To
gyva,
bet nebetarnauju, nes
ROMA, gruodžio 3 d. —
Bolševikai neturėjo pakan liai užima tam tikras vietas, pasiuntęs Juodosios jūros dėl Jungtinės Valstybės ir Šiandie Trieste teismas Sušalę vokiečiai
baisūs bolševikai mane iš
kamai laiko privačius žemės neteks beč kokių privilegijų, frontan feldmaršalą Wal- buvo priverstos reikalauti sprendžia šešiasdešimt italų
tarnybos pašalino. Jau dau
Rusų
pranešimai
taip
pat
teikiamų pagal National La
ūkius kolektivizuoti.
bylą, kuriems gresia mirties skelbia, jog vokiečių pasi giau kaip metai aš be dar
ther von Brauchitsch, vy paaiškinimo.
Pabaltijo valstybės ofici bor Relations aktą.
bo”.
Įtakingieji Washingtono bausmė. Vyriausybė paskel
riaus} Vokietijos kariuome
aliai žinomos Ostlando kraš
Tačiau pamiršusi savo var
žmonės įsitikinę, kad pagal bė, jog susektas platus są traukimas vyksta ne tik pie
nės vadą, kad jis patvarky japonų atsakymą turės susi
tų fronte, bet ir Maskvos gą sesuo labiausiai susirūpi
to dalis. Anot vokiečių, Ost- 7,000 ašies karių
mokslas nuversti fašistų re
landui priklauso ir Gudija
tų nacių strategiją pietuo daryti ir Amerikos politikos žimą ir nužudyti Mussolini. apylinkėse, kur šiuo metu nusi brolio likimu ir ragino
siaučia speigas.
su Minsku. Kol kas Ostlan Egiptan
artimuosius Amerikoje kose.
linkmė Tolimuose Rytuose.
Sąmokslininkai, kurie kai
do sostinė skaitosi Ryga,
Dono baseino fronte, pa graičiausiai daryti žygius
tinami darę sąmokslą sunai
Tuo tarpu kitas anglų ra
kur gyvena visos teritorijos
WASHINGTONAS, gruo
sak rusų, rasta apkasusių “per Amerikos tarptautinį
ALEKSANDRIJA, gruo dio pranešimas skelbia, jog džio 3 d. — Atstovų rūmų kinti Italijos karo Industri sušalusių vokiečių kareivių. Raudonąjį Kryžių, kad Ame
administratorius Reichskoją ir susisiekimą, esą “demo
misaras Heinrich Lohse. Kai džio 3 d. — Šiandie Alek Mariupolio linkui siunčia apropriacijų komisija šian kratiniai liberalai ir komu Nemažas sušalusių vokiečių rikos Raudonasis Kryžius
* bama, kad ateityje Ostlan- sandrijon atvyko sepčyni mos gausios vokiečių tankų die patvirtino $8,000,000,000 nistai” ir dirbą su svetimo karių esą rasta pakeliuose ieškotų” brolio, kad pasigai
das ir Ukraina busiančios tūkstančiai ašies kareivių, pajėgos, kad sulaikytų be sąmatą apsaugai, kartu pas mis valstybėmis. Pareiškia ir patvoriuose, nes vokiečių lėtų “Amerikos Raudonasis
buferinės valstybės tarp Vo kurie suimti Libijos kovose. siveržiančius pirmyn rusus. kirdama dar $1,556,000,000 ma, jog jų skaičiuje yra ne kariuomenė neaprengta Ru Kryžius tų kankinių, kurie
kietijos ir Rusijos (Chicago Didelį jų skaičių sudaro vo
dar yra likę gyvi”.
sijos šalčiams.
paramai kovojančioms vals maža žymių asmenų.
Daily Tribūne koresp. Do- kiečiai lakūna. Iš Aleksandri
tybėms.
Kai kuriose vietose, norė- Tūkstančiai išvežtų
jos jie paskirstyti į įvairias Darbiečiai prieš
nald Day).
•
*
darni
išsigelbėti nuo šalčio
•
internacijos stovyklas.
SOFIJA, Bulgarija, gruo Suėmė aukštą
Churchillą
“Aprašyti baisumas bolše
vokiečiai
atiminėję iš gyven
Belaisviai Aleksandrijon
džio 3 d. — Karo teismas
vikų
yra neįmanoma”, tęsia
KNYGOS KAREIVIAMS
tojų visus šiltus drabužius,
atgabenti karo laivais, sunk
Varnos
uoste
šiandie
pas

nacių
karininką
laiškas.
“Gal kada laiką tu
Amerian Library associa vežimiais ir traukiniu.
net ir moterų skaras.
merkė
mirti
tris
tariamuo

LONDONAS,
gruodžio
3
rėdama aš aprašysiu, bet da
tion, American Red Cross ir
d. — Šiandie žymiai padidė sius komunistus už geležin KAIRO, gruodžio 3 d. —
bar yra labai skaudu.
United Service Organizakelių
ir
aliejaus
tankų
šabo
jo
galimumai,
kad
Anglijos
statyta
apie
3,000
asmenų,
Anglų
kariniai
sluogsniai
“Daugybės nekaltų žmonių
tions (Amerikoniškų Knygy
Maskvos apsauga
tažą.
darbiečių
partija
gali
atBisa
kurių
daugumas
buvo
jauna
paskelbė,
jog
Libijoje
suim
yra nužudytų, nukankintų.
nų sąjunga, Amerikos Rau
tas vienas generalinio yokie- bevilties, naciai
Daug tūkstančių žmonių iŠ
donasis Kryžius ir Jungtinė vedžių. Jo Šventenybė pa ! kyti paremti Churchillo vy' riausybę konskripcijos klau
čių aviacijos Afrikoje štabo
Lietuvos išvežė. Vežė sene
Organizacijų tarnyba) iškė reiškė :
simu.
“
Atvira
širdis
ir
tarpusa

karininkas. Anglų komunika
lius, ligonius ir mažus vai
lė kampaniją visoj šaly su
vio
pasitikėjimas
porose
yra
BERLYNAS,
gruodžio
3
tas
taip
pat
pažymi,
jog
ko
kus.
rinkti milijonus įvairių rū
• Tuo tarpu vyriausybė grie
vos Libijoje susilpnėjusios. d. — Vokiečiai šiandie pa
“Vaikus atskyrė nuo tė
šių knygų ir išdalinti karei laimingo gyvenimo šaltinis. ! žtai atsisakė nacionalizuoti
Nesakome,
kad
tarp
vyro
ir
reiškė,
jog
Maskvos
apsau

Kiek
anksčiau
anglai
pas

vų.
Žmonas — nuo vyrų.
viams, jūrininkams ir maryanglies kasyklas.
žmonos
pasitikėjimas
netu

gos
situacija
susidariusi
jau
kelbė,
jog
pergrupuotoji
aš

Koks
verksmas, koks cypi
nams stovyklose klubuose.
rėtų
ribų.
Yra
profesionalių
Nesutarimas
tarp
darbie

tuntoji
anglų
armija
pradė

beviltiška.
mas”.
Tikimasi per kampaniją su
Nacių sluogsniai pažymi,
jo naujas atakas prieš vo
rinkti iki 10 milijonų tonų paslapčių, kurių negali iš čių partijos ir vyriausybės
duoti daktarai, advokatai, iškilo dėl tariamosios darbo
kiečius prie Tobruko.
kad propagandos sumeti
knygų.
valstybėj
pareigūnai
ir
ka

ir
kapitalo
diskriminacijos.
Tuo
pačiu
laiku
Berlynas
mais
rusai pasiuntę visus re
•
ORAS
riai. Jų žmonos negali nė no Pasak jų, jei skelbiama dar
skelbia, jog Naujosios Zelan zervus pietų frontan, palik
rėti kokios nors paslaptis iš bo konskripcija, turi būti
VYRAS IR ŽMONA
dijos divizija Libijoje apsup dami Maskvą atvirą gen.
Debesuota ir šilčiau.
Neseniai šventąjam Tėvui jų išgauti, šitam atvėjy jos skelbiama ir kapitalo kons
ta ir buvusi visiškai sunai Heinz Guderian kariuome
Saulė teka 7:01 vai., saulė
Pijui XII per audienciją pri savo vyrais turi pasitikėti”. kripcija.
kinta.
nei.
leidžias 4:19 vai.

Karas priklausys
japonų atsakymo

MOPfMf
Mniepr

Naciai priversti
visur trauktis
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Nepaprasti atlaidai
šv. Kazimiero parapijoj
Lapkr. 30 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioj užsibaigė 40
vai. atlaidai Tr kokie tie
atlaidai buvo! Tiesiog nega
liu atsigerėti. Altoriai sken-'
dėjo geltonose, kaip auksas, i
gėlėse; kunigų nauji bažnyturai rūbai žėrėjo, it sau
lės spinduliais nulieti, o šir
din as visos kongregacijos
bažnytinis giedojimas, ro
dos, tikrai pramušė dangaus
skliautus ir angelų chorai
prisijungė duoti garoę Eu
charistiniam Karaliui...

kas. Išrinkta komisija iš
šių asmenų: kun. Jurgučio,
kun. Misiaus, Antano Mažei
kos, Kazio Bazio, Antaninos
Naujalytės, Vlado Ciniko ir
Simano Aleliūno. Komisija
rūpinsis teismo surengimu.
Visiems bus labai įdomu iš
girsti visuomenės bylų.

Sekatnį penktadienį St.
Casimirs Movie Club vėl
parodys gražius įdomius pa
veikslus — apie šių laikų
šventąjį — Šv. Joną Rosco.
Paveikslai labai įdomūs.
Juose parodoma šventojo gy
venimas, kaip jis tapo šven
tuoju ir tt. Visiems labai
Šie atlaidai visais atžvil svarbu pažinti arčiau Jo
giais buvo tikrai Dievo ma kilnius darbus. Atsilanky
lonių dienos! Minių minios kite.
kasdien ėjo prie šv. Komu
Kandidatais į jubilienį pa
nijos; nuo ryto iki vakaro
rapijos
komitetą jau išrinkti
nestigo dievotų sielų, kurios
klūpotų prie Taikos Kara sekantieji: Adomas Marčiųliaus ir prašytų ramybės bei laitis, Stasys Simonavičius,
paguodos varge paskendu Jonas Gailys, Adomas Jašsiai žmonijai. Įspūdis buvo kunas, Simonas Aleliūnas,
toks patraukiantis, kad žmo Jonas Antanaitis Jr., Anta
gus, iš šalies žiūrint, neju nas Sikorskis, Stasys Pakro
čiomis užsidegi didesniu uo snis, Jonas N o boras, Alek
lumu garbinti Meilės Kali sas Zumulevičius, Antanas
ni, pasislėpusį mažytėj Os Žilinskas, Povilas Kvedaris,
tijoj ir prieš akis atsisklei Jonas Tumas, Vladas Cini
dė naujas pasaulis, didesnis, kas, Jonas Ciubis, Jurgis Pu
gražesnis, vertingesnis. Kun. žas, Kazys Aleliūnas, Jur
M. Kazėnas, šios pavyzdin gis Žilinskas, Stepas Onaigos parapijos klebonas, gali tis, Liudvikas žąsinas, Juo
pilnai didžiuotis savo kon zas Tamkevičius,
Jonas
gregacijos dievotumu bei Skistimas, Stasys Jakštas
tvarka. Ir jis to užsipelnė ir Jonas Blažaitis.
nes, kaip jo balti plaukai
Galutinis parapijos ko
liudija, daug vargo įdėjo
miteto rinkimas įvyks gruo
savo avidės amžinojo gyve
džio 14 d. Kiekvienas paranimo užtikrinimui.
pijonas turi pilną teisę iš
žemaitukas šių 24 kandidatų išsirinkti
8 komiteto narius, kurie
Praeitą sekmadienį, šv. darbuotųsi parapijos labui
Kazimiero mokyklos patal ir
sąžiningai
atliktų
pose įvyko L. K. Spaudos savo pareigas.
Ypatingai
Rėmėjų Dr-jos atstovų po svarbu yra kuomet
šiam
sėdis.
komitetui teks darbuotis
Be kitko, buvo svarstoma — švenčiant auksinį šv.
apie surengimą Pitfeburgh’e Kazimiero parapijos jubi
“Visuomenės Teismo,” kas liejų. Tad išrinkime, darb
gal dar pirmą kartą Ameri štų, pasitikėjiną ir energin
koje būtų bandoma.
Tuo gą komitetą!
klausimu plačiai kalbėjo “L.
Ž.”
redaktorius GabaliausSu lapkričio 26 d. bai-
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Jono pasikalbėjimas su Rautu
Ifiir aini?
'kių veidmainių tėvų, kurie
Wul Cllllt
| £ja bučiuotų savo vaikus, o
RAULAS: Ką žmogus tu- amžinai stumtų juos į prari daryti, kad laimėtų am garą? Kad čia ant žemės
krautų turtus vaikams, o
žiną gyvenimą?
JOIjAS: Ką turi daryti amžinai skriaustų juos pra
jei nori važiuoti į tolimą garu? Argi atsirastų tokių
negailestingų tėvų, kurie
miestą?
RAULAS: Aišku, turi bi susirgus vaikiu veikiai duo
tų vaistus, o jų sielai duotų
lietą (tikietą) nusipirkti.
nuodus, kad amžinai kentė
JONAS: Taip, Raulai no
tų pragare? Raulai, aš ne
rėdamas pelnyti amžiną gy
tikiu, kad atsirastų tokių
venimą, turi būti apkrikšty
negailestingų tėvų, kurie
tas, nes šv. Krikštas yra bi
taip baisiai skriaustų savo
lietas į dangų. Be šv. Krikš
mylimus vaikelius kuriuos
to nė vienas negali įeiti į
norėtų atskirti savo vaikus
dangaus karalystę.
nuo Dievo, nuo dangaus ir
RAULAS: Atsiranda tė- | nuo amžinos laimės?
vų, kurie nekrikštyja savol
RAULAS: Jonai, žinau
vaikų, ar tie vaikai be Krikš
faktiškai, kad yra nekrikš
to gali apturėti amžiną gy
tytų vaikų, tiktai yra klau
venimą?
simas, kieno kaltė, kad tie
JONAS: Ne, Raulai, Jė vaikai turėtų amžinai pra
zus Kristus aiškiai pasakė: žūti?
“Pakol neatgimsi iš vandens
ir Šv. Dvasios, neįeisi į dan JONAS: Aišku, kaip die
gaus karalystę. “Tas reiš na, kad tėvų, nes nekalti
kia, kol nebūsi apkrikšty kūdikėliai negali savęs gel
tas tol- negali būti išgany bėti, kol jie yra maži. Bet
tas. Kaulai, argi atairaatų rūP€stinSi vaikučiai, auautokių beširdžių tėvų, kurie
«n<xi«ni, kad jie yra
nenorėtų matyti aavo vaikų nekrikštyti, turi apaikrikšdanguje? Argi atsirastų to- tyti.
RAULAS: O jei tokiam
vaikų žygiui tėvai yra prie
gės anglių vajus. Per va
šingi?
jų išplatinča laimėjimų kny
gutės, dėl brangios dovanos
— “Poilsio Kėdės,” kurią i CONRĄEV
paaukojo Hahn Furniture
Fotografes '
Co. Tą dovaną laimėjo Prie 8tudlja {rengta pir
rOSIea su mo
kienyčė, 2120 Forbes st. mos
derniškomis
užlai
domis ir Hollywood
No. 5028.
Šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA
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po ▼*•
Chicago
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AKIS

REMKITE

SENĄ

LIETUVIŲ

DBAUOĄ

MUTUAL UQUOK CO.
8. Halsted St.
Tte. BOULEVARD Ml«

Whitoey E. Tarutis

VALANDOS: Nuo 1-mos
▼ai. vak

IU

8-toe

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
&U& So. Talman Ava.

Chicago. UL
Reeideaoija BBPUBUC 5047
pagal sutartį
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ADVOKATAS

Kasdien vai. XP iki 8
Treč. Ir Penk. 10 iki 6

Coi-T>

£VE*T MOMM

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, kurioma akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:

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

6322 S. Weslern Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Res. 6968 Bo. Talman Ava.
Bea. TaL GBOvehUl 0617
Offica toL HEMIock 4848

BR. 1L SIMONAITIS

kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

P

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO

PASAUKITE:

YARDS 3088

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

Doctor (above) shows young giri where tuberculosis has affected her
lungs. Part of activitles of tuberculosis associations, which are supported
by Christmas Seals, is to flnd persons who have the disease.

CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MAIL
buvirt 30 metų praktikavimo aktai
taikyme lr gydyme
GERAI LIŪTAIKINTI AKINIAI
pataisys kreivas akla. trumparegyste
ir tollragysty:

JONAS: Vaikas suaugęs, JguĮęįj^pjj SUS-mSS
turįs 21 metus, turi pilną
palengvins aklų {tempimą, pradai!ns
teisę daryti tai, kas jam j Waterbury, Conn. — Gruo galvos
skauddjlmg, svaigimą lr aklų
karių.
yra reikalinga dėl šio gyve-1 džio mėn. 7 d., 3 vai. po pie MODERN I6K1AU81, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
ninio, o ypač kas jam yra Į tų, 'VVaterbury, Conn., ConSpeciali atyda atkreipiama i valkų
reikalinga ir naudinga dėl gress Avė. mokyklos patal- akla
tiktai kada reikia
amžino gyvenimo. Jis gali i pose, vadinamoj studentų \klmal pritaikomi
VALANDOS:
iki 8-toa valandos kasdien.
apsikrikštyti privatiškai, su salėj, šaukiamas Studentų 10-toe
Sekmadieniais pagal sutarti.
kunigo pagalba, taip kad ir Profesijonalų Sąjungos
niekas nežinos, jei jis tik kuopų valdybų susirinkimas. 4712 So. Ashland Avė.
J. V. N.
nori įeiti į amžiną gyveni
TeL YABDS 1373
mą.
J. V. S.
LIETUVIAI DAKTARAI
Listen to

DR. P. ATKOČIŪNAS

PALANDECH’S

1446 So. 49th Court, Cicero

RADIO BROADCAST

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

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

DANTISTAS

. Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14

3147 S. Halsted St, Chicago
'
1

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
TU Mena pore aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
Heksamlnuotl jas modemUklauMa
metodą, kurie regSllmo mokslas
gali sutelkti.

U METAI PATYRIMO
psMsktane akinio, korio pataite*
▼Įso aklo ttempteao.

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

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 052S — Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien 8:00 e. m. Iki S.80 p. m.
Treč. Ir keta: 8:80 e m. Iki
7:1* p. m.

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

CICero

427S

DR. F. G. W1NSKUNAS
i

PHYSICIAN AND SURGEON

j

2158 West Cermak Rd.

|
.

Ofiso teL CANai 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.

Bes.: 7004 So. Fairfield Avė.
Bea.: Tel.: HEMIock 3150

TaL YARdl 3M6

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

arti 47t> Street

reL OANal 6138

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.

Telefonas: YABds 3146

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

3343 So. Halsted Street
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

TelrfofnM: HEMIock &84S

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija

2155 We»4 Cermak Boad
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Dd 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 S. Western Avė.
TaL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 0 po piet kasdien

Ofisą TaL>
VBgfada

UM

BR. RAKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 Weat Sfith Street

DR. PETER T. BRAZIS

LIGONIUS PRIIMAi

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Kasdien

ano

iki

8.-06

vaL

6757 So. Westorn Ava.

Trečiad. lr Hakmad. tik aualtarlua

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 8! Tak. 7 Iki B
Nedėliomis pagal sutarti

OR. CHARLES SEBAL

OR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAI IB OHIBUB43AS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TsL mihray 8880
Chicago, UL
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas viri Hpshm’s Drug stora Nno 10 iki II vaL ryto, noo- iki A
▼ai. popiet ir nno 7 iki 8:30 va), ▼sk.
OFISO VALANDO3: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal antartį.
Res. telefonas SEEley 0434.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2,

GYDYTOJAS S CHIRURGAS

Valandos: 1—3 noniet ir 7—8 ▼. ▼
REZIDENCIJA:

VaL: 3—4 ir 7-9 vak.
Ketvirtad. ir Nedflliomia santaros.

6631 S. Callfomla Avė.

2423 W. Marųuette Road

Ofiso tel.: VIRginla 0036
Reddancljofl tol.: BKVerly 8244

OR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAM IB CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

OR. STRULOL’IS
PHYSICIAN AMD BUBGBOH

4645 So. Ashland Avenue

Telefonas BBPablie 7868

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Ofiso vai.: 1-3 lr 8-8:30 P. M..
No© 2 iki 4 it nno 6 iki 8 vaL vakSeStadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet.
Nedaliomis pagal sutartį.
Trečiadieniais pagal sutartį,

Office taL YARda 4787
Namų tat PBOspect 1930

Tat YABds 5011.
Res.: KBNwood 6107

TaL OANal 0857
Res. tol.: PROspect 666

OR. P. Z. ZALATORIS

DR. A J. BERTASH

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
of,pn vai. bw I—3; ano 6:30—6:30
756 Weat 3!ttb Street

RaidencUe: 6600 Bo. Artesian Avi
VALANDOS: U v. ryto iki 3 dodi«
« iki • vai vakare

1821 So. Halsted Street

t

Tel. CANai 5969

▼ai.: ano 9 vai. ryto iki 8 ▼ai. vak
Seredoj pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVĄ DAKTARŲ UKAUGIĮOS NARIAI Telefonas CANai 4796

Tel. CALamet 6877
184 NO. LA SALLE ST.,
Boom 2014
TeL State 7572

TUAT

prieinamų

OFISAS:

(Lietuvių Auditorijoje)

A fXi.nevG37ff.oo
-Ju«T MOTEMTk
THE Mi

AKINIUS PRITAIKINA

ADVOKATAS
CENTRINIS

For

IŠTIRINEJA

Nuo 10 iki 5 vai. kas
Antradienio ir ketu
vakarais.

ADVOKATAI

Pritaikina akinius
atsako mingai ui

1520 klloeyeles (Top of tho DiaI)

DR. SELMA SODEIKA,

3183 SO. HALSTED ST.

|EE CONprn«NCP
justa-* aoo»
Ai
- AM*

TaL: Biznio - ENGlswood 5883
Bes.: • ENGlewood 5840

LIET U VIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

X-ray Finds Tuberculosis in Young Giri

TaL Oioero 1494

DR. MAURIGE KAHN

TsL YABds 09M
Ben.
TeL UNweed 4300
OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 popiet k 7 iki 0 vak. VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-6 v. vak
ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomis nno 10 iki IT vai. dienų
Tel. Cicero 1484

TELEFONAI:

DR. A. JENKINS
(Iėetnvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS i
Nao 1—4 ir ana 7—0 vakare
Taipgi pac«l •atarti
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonas VIRglnia 8481

Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Rea.: HEMIock 1643

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

2408

WmA SSrd Street

i

ZIe.vi.ta JI., gruod. 4, 1941
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T

Sveikata - Brangus Turtas

3

JAPONŲ ATSTOVAI

ORGANIZACIJA - KULTŪROS VEIDRODIS
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Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
SAUGOK SAVO AKIS

Didi nelaimė žmogui, kai
jo akys apsilpsta. Yra bai
su, kai žmogus netenka re
gėjimo. Daug ligų silpnina
regėjimą, — gi nusilpusios
akys taipgi daug ligų gami
na.
Saugokite savo akis! Akių sveikatingumo klausi
mas yra labai svarbus ir pla
tus, o trumpame straipsny
je viską išdėstyti išsamiai
yra neįmanoma. Tik pačius
svarbiausius akių higijenos
dėsnius čia patieksiu.
Žiemą, kuomet dienos yra
trumpos ir tamsios, tai daug
skaitymo, rašymo ir smul
kių darbelių tenka atlikti
prie lempinės šviesos. Todėl
žiemos metu akys labai varginasi, ir pasėkoje regėji
mas silpsta.
Apie 80 nuoš. galvos skau
dėjimo paeina nuo akių nuvaiiginimo. Apie 50 nuoš.
nervų ligų, neurastenijos,
isterijos, blogo vidurių virš
kinimo ir daugybė kitų ligų
paeina nuo nusilpusių akių.
O kad nenuvarginti ir nenu
silpninti akis, tai įsidėmėk
sekančius patarimus:
Niekad neskaityk, nera
šyk ir nesiuvinėk saulei nu
sileidus, prietemoje, be ge
ros šviesos.
Niekad nežiūrėk stačiai į
saulę, ar į skaidrią šviesą.
Niekad nedirbk smulkaus
darbo prie mirgančios švie
sos.
Neskaityk knygų ar laik
raščių gulėdamas.
Neskaityk smulkaus rašto
važiuodamas gatvėkarių ar
busu.
Kai tik akys kiek pavarg
sta ir norisi jas patrinti,
tuoj sustok skaitęs ar smul
kų darbą dirbęs ir leisk a-

ŽINIOS IŠ
Kokios dabar esti Lietuvoje

— Ir paskutiniuoju laiku
per Kauno radiją perduotos
programos pažymėtinos to
kios vietos (tų pavardžių,
kurias jau buvome keliais
atvejais paminėję, čia nebekartojame): M. Lipčienė pa
dainavo kelias Šuberto ir
Šumano dainas vokiečių
kalba. Balys Buračas pasa
kojo, kaip seniau lietuviai
javus kuldavo.
Dainavo
dainininkė Antanina Binke
vičiūtė. Per Vilniaus radi
ją grojo mandolinų orkes

kims pasilsėti bent keletai
minučių.
Įžengęs iš patamsės į švie
sų kambarį, tuojau nesiimk
už skaitymo bet palauk ke
letą minutų iki akys akomoduosis prie šviesos.
Niekad neskaityk ir ne
rašyk stačiai prieš langą ar
ba prieš save lempą pasista
tęs. Sveikiausia akims, jei
šviesa yra iš kairės pusės.
Dūmai, . karšta ugnis,
skaidri šviesa, blizganti kny
gos lapai, metalinės ar ki
tokios dulkės, smarkus vė- i
jas, didis speigas tviskan
tis sniegas, blogi kosmetikai,
“wood” alkoholis, pigūs perfumai, “munšainė”, stiprus
tabakas, lytiškas nesusival
dymas, nuodingų vaistų var
tojimas, nedamiegojimas, —
tai vis silpnina akis. To vi
so reikia vengti.
Kai kūne nėra pakanka
mai vitamino “A”, tai akys
pradeda traiškanoti ir regė
jimas silpti. Taigi labai svar
bu valgyti tokį maistą, ku
riame randasi vitamino ‘A’.
Apžlibti galima greit, bet
nusilpnintas akis pagydyti
tai jau netaip lengva. Kas
jaunystėje savo akis patau
pys, tas senatvės sulaukęs
džiaugsis geru matymu.
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Japonų ambasadorius Kichisaburo Nomura (kairėje)
ir specialus atstovas Saburo Kurusu kalbasi su laik
raštininkais po įvykusios 35 minutų konferencijos su
valstybės sekretoriaus pavaduotoju Welles. Jiedu laik
raštininkams pareiškė, kad neturi ką nors specialaus
pranešti, nes “Welles kalbėjo, o mudu klausėmės.”

Griškėnas laikė paskaitą, Ona Mašiotienė kalbėjo apie
pavadintą, “Kur bėga Šešu “Gyvulių globą ir mokykli
pė.” Per Vilniaus radiją J. nį jaunimą.” Vėliau daina
Kačinskas dirigavo simfo vo: A. Dičiūtė, Vencevičiū-1
ninį orkestrą. Koncerte da tė, J. Babravičius ir Z. Sur
lyvavo dainininkai Vladis- vila. Antanas Mackevičius
lava Pilipavičiūtė ir Kati- perskaitė Vaičiulaič:o ‘apy
saką “Vakaras sargo name
nis.
Dramos artistai: Kurmy- lyje.” Dainavo Vladas Bal
tė, Indrišiūnaitė, Mackevi trušaitis ir Benediktas Va
čius, Muraška, Vasiliau3 siliauskas. Vienam kc-r ccrkas, J. Petrauskas, Dineika tui dirigavo Sfasys Šimkus.
ir kt. suvaidino Lessingo Prof. Kolupaila skaitė apie
Daktaro atsakymai
veikalą “Minna von Barn- "Nemuną — mūsų tėvą ” o
į klausimus
helm.” Karolis Vairas (Rač dr. Jonas Motuzas apie
Atsakymas M. G. — Jei
kauskas) skaitė paskaitą “Lietuvio būdo teigiamu
jūsų vaikas bemiegant pra
mai ir neigiamumai.”
kaituoja, tai gali reikšti, apie literatūros pradžią.
kad jis turi džiovą ar rachi-*
tą. Jo sveikatą privalo pa
tikrinti gydytojas.
Buvo
Atsakymas J. L. — Švie — Per Kauno radiją bu ypač provincijoje.
žiai nušašusią nosies šner vo perskaitytas dienraščio atsitikimų, kad tokie išnau
vę galima gydyti tepant ša “Į Laisvę” straipsnis “Ne dotojai buvo sugauti mela
šus sekančiu mišiniu: 1 da būkime lengvatikiai.” Strai gystėje; visos jų istorijos
lis glycerinos, ir 1 dalis psnyje sakoma, kad apie pasirodė išgalvotos ir nesą
“Witch hazel.”
lietuvių ištremtuosius į Ru žiningos. Tokius melagius
siją bendrai nieko nežino patariama sugėdinti ar per
• v fo, duoti į policijos rankas.
ma.
Sprendžiant IS
kaip su jais buvo elgtasi
LIETUVOS
Lietuvos kalėjimuose, kemšant juos į vagonus gabe
radio programos
nant iš Lietuvos ir iš ats
tras, diriguojamas Vlado kirų pasprukusių iš bolše
— Spaudos žiniomis, ne
Ščepanskio. Dainavo Kle- vikų nagų pasakojimų, ga
mentina Binevičiūfė. Buvo Įima įsivaizduoti fų nelai žiūrint sunaikinimų, Baltperskaitytas archeologo dr. mingųjų vargus ir kančias. gudijos sostinėje Minske
Puzino straipsnis apie Vil Tikriausių žinių apie trem vėl gyveną 170,000 žmonių.
niaus pilį, o vėliau skaitė tinius gali turėti tik Lietu Nukentėję esą ištisi miesfo
rašytojas St. Zobarskis no vos Raudonasis Kryžius rajonai, tačiau nemaža na
velę “Tarp knygų.” Solistų Tuo tarpu Lietuvoje atsira mų pasilikę sveiki. Gatvė,
koncerte dainavo Trečio dę nesąžiningų žmonių, ku kuriame stovi vokiečių kakienė ir St. Sodeika, o vė rie savanaudiškais sumeti sino, pavadinta “Potsdamo
liau Antanas Sodeika.
J. mais lanko liūdinčias šei gatve.”
Balčiūnas perskaitė Tamu- mas ir pasakoja joms apie
laičio apysaką “Padangių tai, jog jie sušelpę ištrem
paukštis.” Vakare dainavo tuosius ir pan. Tie pasa
Antanas Kučingis. Algis kotojai turį pasisekimo,

Tremtiniu Vardu Pasireiškė Išnaudojimas

Minskas vėl turi
170,000 gyventoju

Tie

gerbs

ną,

kurie

lės

supras.

Ir

bent

mylės

Kuri tauta yra gerai or
ganizuota, toji yra kultū
ringa ir stipri, nors ir ne
būtų skaitlinga. Priešingai,
kuri tauta nėra gerai orga
nizuota, toji yra nekultūrin
ga ir silpna, o pasekmėje
išnaudojama geriau organi
zuotų kaimynų.
Kultūros atžvilgiu mes,
lietuviai, save skaitome prie
Vakarų Europos tautų ir
įsižeidžiama, jei kas drįsta
mumis prie Rytų tautų priskaityti. Bet pažiūrėkime,
kaip mes stovime organiza
cijos atžvilgiu? Ar mes esa
me taip stipriai organizuo
ti, kaip kitos Vakarų Euro
pos tautos? žinoma, jeigu
pradėsime skaityti visas mū
sų draugijas, pradedant Šv.
Kazimiero, ir baigiant Šv.
Barboros, tai turėsime dau

giau draugijų, negu olandai
ir belgai ir kiti. Bet reikia
neužmiršai, kad tos mūsų
draugijos, kurių yra net po
dvidešimts kiekvienoje pa
rapijoje, nors yra labai nau
dingos, bet silpnutės, kaip
ir šeimynėlės, arba rateliai,
lošianti labai mažą rolę.
Praeityje toji rolė buvo rei
kalinga ir naudinga, bet
kaip žmogus negali visą am
žių būti vaikas: jis turi už
augti dideliu, arba mirti ma
žas, taip ir organizacijos tu
ri augti arha mirti mažo
mis. Kitos išeities nėra.
Gerbiamieji viengenčiai.
Dabar yra tas laikotarpis,
kuriame vienos organizaci
jos auga, o kitos miršta.
Kaip mažas medelis vysta
po dideliu medžiu dėl to.
kad jis negauna saulės švie

sos, taip mažos organizaci
jos miršta šalę didelių or
ganizacijų.
Tik tas medelis užauga
dideliu, kuris sukaupęs vi
sas jėgas prasimuša pro di
džiojo medžio šakas ir pa
mato saulę.
Tik toji organizacija iš
augs į milžiną, kuri jau
šiandie prasimušė pro dyg
liuotas mūsų priešų organi
zacijų šakas ir jau jai spin
di šviesi ateities saulutė.
Toji organizacija yra Lietu
vių Komos Katalikų Susivie
nymas Amerikoje. Prie tos
organizacijos privalo prisi
rašyti kiekvienais lietuviskatalikas, ar jis būtų kuni
gas, daktaras, advokatas,
biznierius, amatninkas ar
darbininkas.
Būkime gerai organizuoti,
tai nebūsime kitų išnaudo
jami
Juozas K. Encheris

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BIZNIERIAMS:
Virš 100,000 Lietuvių Chicagoj ir Apylinkėj Rengiasi
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
lĮietuvius 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! —

moti

pusę jos

LAIKAS TIKRAI BRANGUS!!

mei

NUSKANDINTAS AUS TRALŲ KRUIZERIS

,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"
(‘‘Draugas”

Acme

teiephoto*

Vokiečių “reideris” nuskandino čia vaizduojamą Aus tralijos kruizerį Sydney, 6,820 tonų po atkaklios kovos
Pacifike. Praneša, kad ir patsai “reideris” Steiermark nuskandintas su 645 vyrų įgulos. Steiermark buvo 9,400
tonų.

2334 So. Oakley Ave.

Chicago, Illinois
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Baltimorės arkivyskupas perspėja Amerikos visuo
menę, primindamas, kad reikia būti atsargiems, nes
vakarykštieji “draugai” Hitleris ir Stalinas ir vėl ga
li susitarti, pasibučiuoti ir savo sujungtas jėgas atsukti
prieš Jungtines Amerikos Valstybes ir kitas demokra
tijas.
Tokią baimę daug kas jau yra pareiškęs. Atsižvel
giant į tai, kiek tarptautinių sutarčių yra sulaužęs
Stalinas, toji baimė nėra visai be pagrindo. Dėl to de
mokratijų arba vadinamųjų santarvininkų didžiausiu
rūpesčiu šiandien turėtų būti akylai saugoti Staliną,
kad jis nepadarytų atskirų paliaubų ir taikos su Hit
leriu.

Daugiau dėmesio politikai

. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, 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.

Kitais metais įvyksta labai svarbūs rinkimai, prie
kurių jau dabar yra pradedama rengtis. Mūsų, Illinois,
valstybėj rinks senatorių, kongresmanus, teisėjus ir
kitus apskričių ir miestų pareigūnus.
Į šiuos rinkimus ir mums, lietuviams, reiktų atkreip
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. ti daugiau dėmesio, nes, mūsų manymu, šiuo kartu,
Under the Act of March 3, 1879.
ypač Chicagoj ir apylinkėse, turėsime daugiau progos
saviškių (lietuvių) išstatyti kandidatais.
..retortų katalikų dtenraftClo "Dmuro” rSmSjama tr akattrtojama
Nelengvas yra dalykas įsprausti į didžiųjų politinių
■lunčlu sveikinimus tr geriauslua UnkSJlmusf
Jflaų dienraštis ne vien Uk patarnauja akaitytojama
partijų sąrašus vieną ar kelis lietuvius kandidatus.
apla įvairius katalikams įdomius dalykua bet nurodo Ukfljlmo tieS** Ir saugo Jas ubo amilnojo tscasymo priedų.
Bet reikia mėginti. Ir tai būtinai. Kitos mažesnės tau
^ Paniurtopal tupadaugflja JOsų katallkliko dlenraAčlo skaitytojų skeltinės grupės tai daro ir dažnai laimi. Nereikia ir mums
4, 4MLFTO GIOVANM OIOOGMAJS1.
atsilikti. Dabar yra laikas organizuotis, gerai paplanuoti, parinkti tinkamus kandidatus ir statyti savo
reikalavimus politinėms viršūnėms. Dirbant rimtai ir
Prieš fašistu diktatūra
planingai, galima nemažai laimėti.
Reikia neužmiršti, kad šio krašto politikos gyveni
Šiomis dienomis Italijoj užgniaužtas prasidėjęs su
kilimas prieš fašistų diktatūrą. Pačioj sukilimo pra me tol nebūsime pakankamai stiprūs, kol neturėsime
džioj sugriauta dirbtuvių, išardyta traukinių, išžudyta savo tautiečių išrinktų valdžios pareigūnų. Jei turė
šimtai žmonių, pasikėsinta ant diktatoriaus Mussolinio tume ir miesto ir apskrities valdžioj .savo žmonių (rin
kimuose išrinktų) būtų visai kitoks vaizdas. Gausinga
gyvybės.
Chicagos ir apylinkių lietuvių kolonija turėtų daug di
Italų valdžios pareigūnai įtaria, kad sukilimą orga
desnį balsą politiniame gyvenime ir veikime.
nizavo ne vietos žmonės, bet užsieninių priešų propa
Kaip ligšiol, taip ir dabar mūsų dienraštis padės
gandistai, “penktosios kolonos” agentai.
lietuviams politikams kopti aukštumų, žinoma, jei jie
Kaip ten MrtfkPąjU?d0wo? šiandien nelengva yra pa sieks savo tikslo nmtai ir turės visuomenes pritarimą.
tikrinti. Galėjo būti ir vienaip ir kitaip. Greičiausia
bus tokia kombinacija; svetimų valstybių agentai, pa
sinaudoję žmonių nepasitenkinimu fašistų diktatūra, Rengiasi dar labiau išnaudoti
-rv
sukurstė italus sukilti prieš savo valdžią ir ją nuversti.
Kad vokiečiai rengiasi dar labiau išnaudoti Lietuvą
Panašių mėginimų jau būta ne vieną kartą. Ne pir
ir kitas Baltijos valstybes savo imperialistiškiems tiksmas pasikėsinimas ir ant Mussolinio gyvybės.
' •1l
lams,
aišku
iš
šių
švedų
laikraščių
pranešimo:
Apie daugumos žmonių nepasitenkinimą pasaulis jau
“Dagens Nyheter” ir “Aftonbladet” paskelbė žinutę
seniai žino. Žino iš daugelio šaltinių ir iš įvairių įvykių.
iš Berlyno apie “Deutshe Allgemeine Zeitung” redak
Nesigilinant į smulkmenas, kurių daugybę būtų ga toriaus ekonominiais klausimais dr. J. Winsčhuh pa
lima išskaičiuoti, užtenka paminėti tą vieną svarbų
reiškimą užsienio spaudos atstovams, kad muitų sie
faktą, aiškiai kalbantį prieš fašistų diktatūrą, būtent
nos tarp Pabaltijo valstybių ir Vokietijos būsiančios
tą: jei gyventojų dauguma būtų buvus patenkinta fa greit panaikintos. Toliau redaktorius kalbėjęs, jog Pa
šistų režimu, nebūt reikėję per dvidešimtį metų var
baltijo valstybės trumpu laiku įrodysiančios, jog jos
žyti visokią žmonių laisvę, laikyti visą kraštą, sura
turi didelės reikšmės Vokietijai ir Europai. Tie kraš
kintą ginkluotomis jėgomis, valdžiai būti palaikomai tai turį stiprų žemės ūkį, žinoma saVo pienininkyste
durtuvų pagalba. Kurio krašto žmonės savo valdžiai ir gyvulininkyste. Prieš karą jos pasižymėjo miško,
pasitiki, ten otesibijoma viešosios opinijos, nesibijo- sviesto, lašinių ir pan. produktų eksportu. Visos tos
ma duoti laisvę visuomenei.
prekės esančios dabar Vokietijai labai pageidaujamos.
Italijoj, taip kaip ir Sovietų Rusijoj ar šiandien Vo
kietijoj, apie esamą santvarką nė žodžio nevalia pa
sakyti. Viskas iš aukšto yra primesta ir už kiekvieną Jie neturi teisės kalbėti...
pareikštą nepasitenkinimą uždedamos didžiausios bausLietuviai bolševikai, aklieji diktatūrų rėmėjai, netu
roės.
ri teisės kalbėti apie laisvės varžymus ir spaudos cen
Išėjus italams į karą prieš Prancūziją, vėliau prieš
zūrą, nes jie patys yra aiškūs belaisvės ir teroro rė
Albaniją ir Graikiją, Italijoj vidaus politinė būklė ge
mėjai. Taip mano ir “Darbininkas,” kurs, tarp kitko,
rokai susvyravo. Tai pastebėjo Hitleris. Kad jo part
’4
neris Mussolini visai nesukluptų, naciai Italijoj įstei rašo:
“Suprantama, kad šiais laikais negauname žinių ne
gė savo armijos bazes. Apie tai savo laiku buvo daug
tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Europos kraštų, ku
rašyta ir nieks šių paskleistų žinių neužginčijo.
rios būtų necenzūruotos.
Tasai įvykis dar ryškiau rodo, kad fašistų diktatūra,
“Komunistai taip pat negauna necėnzūruotų žinių
kaip neturėjo, taip ir neturi krašte pasitikėjimo. Dėl
is Maskvos, ir ne tik dabar jų negauna, bet jie ir
vykstamų suokalbių tos diktatūros nusikratyti taip pat
kiti negavo iš Maskvos necenzūruotų žinių nu-o pat
netenka stebėtis.
raudonųjų įsigalėjimo Rusijoje.
“Sovietų komisarai ne tik neišleidžia necenzūruotų
Reikia neužmiršti, kad dabar tuos suokalbius mal
žinių,
bet ir neįleidžia. Visoje Rusijoje yra griežta
šina jau nebe vieni fašistai. Jiems padeda naciai, ku
raudonųjų komisarų cenzūra. Ten uždrausta leisti
rie labai ir labai yra interesuoti, kad Mussolinio dik
ir platinti laikraščius, kurie nekomunistiški, kaip
tatūra bent šiuo tarpu dar nesusmuktų.
uždrausta mokinti vaikus tikybos. Rusijoje nėra ti
Taip pat reikia neužmiršti ir to, kad juo stipriau
kybos, nei spaudos, nei susirinkimų laisvės.
pasireikš vidujinis pasipriešinimas diktatūroms, juo
“Taigi komunistai neturi jokios teisės kalbėti apie
greičiau užsibaigs dabartinis karas.
suvaržymus, cenzūrą ir persekiojimus kituose kraš
tuose, nes jie užgina suvaržymus, cenzūrą ir perse
•
kiojimus Sovietų Rusijoje.
Jį reikia saugoti
“Mes, demokratijos šalininkai lygiai smerkiame
nacizmą
ir komunizmą. Nuoširdžiai užjaučiame žmo
Arkivyskupas Michael J. Curley šiomis dienomis daug
nėms, kurie yra nacių ir raudonųjų bolševikų verkarčios teisybės pasakė Sovietų Rusijos diktatoriaus
gijose.”
Stalino adresu. Jisai pavadintas “raudonrankiu žudiku,
' I •
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kurs šaipėsi, kai trys milijonai asmenų Ukrainoj mi
Latvijos ministras Vašingtone dr. Alfred Bilmanis
rė...” Arkivyskupas, be kitko, stebisi tais šio krašto
diplomatais ir politikais, kurie, turėdami tam tikrus išleido gražią knygutę, kurią pavadino “Latvia in the
išrokavimus, pamiršę, kad Stalinas milijonus savo žmo present vvorld crisis.” Knygutėj yra žinių iš Latvijos
nių išžudė jį piešia šiandien gražiomis varsomis ir siū praeities ir trumpai yra atpasakojama latvių tautos
____ .
lo paramą nebedarydami jokioj ręzeryiį.________ e „. nusistatymas Iv?l£iant į ateitį.

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 4 d.)

Ariogala sudeginta... Vie
nas belaisvis lietuvis, pasa
kodamas apie Lietuvą, pra
nešė, kad Ariogala sudegin
ta. Girkalnyje sudegusi baž
nyčia ir dalis miestelio. Ne
toli nuo Ariogalos Tado Dau
girdo Klembarko dvaras
prie Dubysos sunaikintas.
Hen. Sienkevičiaus apysako
se išgarsintas Biliūnų dva
ras arti Girkalnio išlikęs.
•
Prezidentas pabūgo skris
ti lėktuvu... Washingtono apylinkėse lakūnai buvo su
ruošę skraidymus, kurių bu
vo atvykęs pažiūrėti ir pre
zidentas Wilsonas. Vienas
lakūnas buvo pasiūlęs Wilsonui paskraidyti, preziden
tas Wilsonas atsisakė.
•
Prancūzai mušasi su grai
kais... Graikijai nesutikus atiduoti savo dalį amunici
jos prancūzams, prancūzų
admirolas Du Rournet nuta
rė užimti Graikijos sostinę
Atėnus. Bet graikai griež
tai pasipriešino prancūzam®’’
ir prasidėjo smarkūs mūšiai.

Po svietą pasidairius
Akylesni mano tavorščiai
negalėjote nepastebėti, kad
su lietuviškais laisvama
niais (“tautininkais”) yra
tas triubelis, jog jie negali
sueiti į vienybę. Pas juos
dabar yra taip;
Chicago
viena partija, Brooklyn’e—
kita, Worcester — trečia ir
ft. Ir niekas nežinojo, dėl
ko taip yra.
Tik šiomis
dienomis paaiškėjo: jie yra
užkeikti, jie jaučias užkeik
tais!
Štai, jums ištrauka
iš Brooklyn’o Tautininkų
Veikimo Klubo korespon
dencijos: apie vieną narį:
“Nieko nepaisydami sau
mėtosi kur kam patinka. Ir
iš tikro, taip dalykus be
matant, atrodo, kad dabar
tinius reikalus galėjo kas
užkeikti, ir, tartum, kad
kiekvienas lietuvis ir lietu
vaitė (kam meluoti, kad
kiekvienas lietuvis ir lietu
vaitė/ prof. Kamp.) 4 taip.
aiškiai pilnai jaučia užkeik-

tite? f» t*

' • »

So. Boston’o cicilistų tė
vas Maikis pasirodo neuždyką visą laiką vietoj
Markso pikčerio pasikabi
nęs po kaklu nešiojo džiogą
viskės, iš kurio ne tik pats
ragavo, ale ir zopostui vi
sados turėjo.
“Tautiška” gazieta “A.
L.” dabar garsina, kad Mai
kis atsisėdo į fašistų suo
Hughes kaštavo pustrečio lą ir “kas tik nori būt p.
milijono... Respublikonų ko Smetonos palaimytais, tuos
mitetas nesigailėjo pinigų, jis lig višta viščiukus, kni
kad išrinkti į prezidentus binėja ir dar užfundina.

Lietuva ir vokiečiai... Vo
kiečiai daugel vietų prave
dė geležinkelius, bet jie juos
pravedė tik tam, kad traukd&mies iš Lietuvos,, kuo daugiausiai galėtų išvežti viso
kių turtų. Taip pasakoja
vienas belaisvis, kuris ne
seniai aplankė Lietuvą.

nus. Ji ve kaip rašo: “Tie
patys — Bagočius ir kom
panija. Jeigu SLA nariai
laikysis dabartinės balsavi
mo tvarkos, tai kam bal
suoti? Kam daryti berei
kalingas išlaidas balotams,
blankoms, pašto išlaidoms
ir balsų skaitymo komisijų
apmokėjimus?”
Ju bet!
Kodėl nepada
ryti tokių lėkšinų, kokie
buvo pastarieji Lietuvoj, ir
kitur, prezidentų ir virši
ninkų? Balsuoja tik pas
kirti, arba nužiūrėti rinkė
jai : nei išlaidų, nei nieko^
o lėkšinai vis tk esti “de
mokratiški.”

Vinigretas
Trumpai
Dabar mūs gyvenim’s
Ein’ iš kito galo:
Vyrai geria alų,

O moter’s “haibolą.“
.i i
-i ‘.T‘> gT' 4
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•Jėltrje, už kampo
Šu6 katę piauna,
Senbernis vis suka
Apie “svithart” jauną.
*
Einame, bobute,
Pupų kult į klėtį.
Negaliu, širdele,
Negaliu paeiti.
Einame, bobute,
Saliunan išgerti?
Kodėl ne! Aš rėdi.
Nors jis ir ne arti.

«

Spicpirvirvio Dumkos
Pusiau skustas, pusiau
Luptas Stalino organas Či
kagoje aną dieną redakci
niam puslapyje paklausė;
“Kodėl SSSR. nėra penktos
kolonos ?”

Hughesą. Respublikonams
šių metų rinkimai kainavę
Kitais metais, tavorščiai,
$2,441,565. Rinkimai daug bus visokių lėkšinų: didelių
kainavo, bet nieko nelaimė ir mažesnių.
Bus renka
jo.
mi visokie prezidentai ir
viršininkai. Apie tuos lėkKur ji bus, kad ji išsirin
Svaras mėsos 74 centai... šinus jau dabar pradedama ko geriausią pasislėpimo
Iš Olandijos pranešama, kad šnekėti.
Priklodui, SLA vietą: pasiskelbė save visos
ten svaras mėsos kaštuojąs sena narė “A. L.” šneka Rusijos karo vadu.
Jos
net 74 centai.
apie SLA viršininkų lėkši- vardas — Stalinas.
LAIMĖJĘS ČEMPIJONATUS

("Drangas"

Acntu

telepnoto;

International Live Štock parodoje Chicagoj šie 4 H Klubo nariai laimėjo sveikumo
ir gyvybingumo čempijonatus (iš kairės): C. Monses, 16 m., iš Savannah, Ga.; L. Hali,
16 m., iš Arnett, Okla.; L. Schreiter, 17 m., iš Greenville, Wis.; L. Townsend, 18 m., iš

Naciutochest La.x ir K. D. Kochj 16 x. antf.j iš Wavsrly4 Is.
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Ketvirtad., gruod. 4, 1941
A. Rachmanova

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

(Tęsinys)
— Aš neturiu laiko! — atsakė griežtai Nataša, ir
Tosia ją paliko ramybėje

jįR 6AUMA &flĮ, UNKSMAM MEAPMUODfJUS

/ NEED YOUR HELP!

NEI GALVOS, NEI ŠIRDIES?

Laimė ir stiklas. - Šauksmas iš katėjimu. "Sudiev lanimėli!" - Tėvas, kurs pragėrė
savo vaikus.
K. J. Prunskis.

•>

Gegužės 3 d.
Smagi buvo vasara. Ar 'stytomis smegenimis vien
ne tiesa? Paežeriais kaip dėl to, kad jų tėvas mieliau
skruzdėlynas
knibždėjo centus nešė į smuklę, negu
žmonės. Linksmai taškėsi į mokyklą, mieliau pirko
po bangas. Pamiškėse bu- alkoholio nuodus, kaip lai
vo mieli pikninkai. Skambė- kraštį — knygą,
K. — Esu mašinistas lėk riausybė labiausia atsižvel nūs ir Ženklus ji remia ša
Pasibaigus gia, kad ji kuo daugiau lies saugumo programa ir
jo skardi daina ir smagus ■ Km „„kaity, tuos s3o. tuvų fabrike.
juokas.
| dūsiua įf aįara8 vaikų ii karui, gal aš busiu atleis pirktų Apsaugos Bonų ir neleidžia pragyvenimui brau
gėti.
Bet vasara praėjo, tik ne- motinų, kai dėl girtaujan tas. Kaip galiu prisireng ženklų ?
‘A. — Į vidutines ir ma
Pastaba. Įgyti Apsau
praėjo žmonėms noras pa čio šeimos nario, jie tun ti tam laikui?
silinksminti, smagiai laiką kęsti alkį, šaltį, negauna A. — Sistematiškai ir re žesnes pajamas turinčius gos Bonus ir Ženklus kreip
paštą,
būtinai reikalin- guliariai pirk Apsaugos žmones, ši grupė daugiau kitės į artimiausį
praleisti. Kaip ir kur? Ne pinigo
Taupumo Bonus. Tuo bū- sia remia vyriausybę ir banką, arba taupumo ir sko
vienas pasirenka “karčia- giems drabužiams?!
du gražią sumą sutaupysi taupia.
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Pirkdama Eo lima pirkti ir krautuvėse.
mybės skys
skystimo
parsine- 3lkaltėlių bausmės vietą, Į____________
Otmaras bibliotekoje. Aš grįžau iš Irčišo, kur plo ša į namus.
' vieną jaunuolį rado baisia- į
viau baltinius. Šiandien graži, šilta pavasario diena, ir
me įtūžime, kurs ėmė net' BAISIAUSIAS ŽUDYNIŲ IR KANKINIMŲ VAIZDAS LIETUVOJE
su noru skalbiau. Norėjau saulėje pasikaitinti,, kaip tas Ar galima iš butelio
savąjį tėvą kolioti. Rašy
žaliasis driežas, užsirepečkiojęs ant akmens, iškišęs lie- prisipilti laimės?
tojas jį sudraudė. Tas gi
žuvuką, pažiaunom pūtavo.
Bolševikams siučiant, Kaunas ir jo apylinkės buvo pavirtę kaip
Žmogus, kurs gerdamas su neišpasakytu skausmu
Pavasaris! Maži, geltoni, sodrūs lapeliai, didelės gel nori padidinti savo laimę,
cirko arena pagoniškoje Romoje.
tonos purėnos, (nite apipylusios klampų upės krantą. yra panašus į tą, kurs išsi ėmė pasakoti.
Gerbiamasis, kas iš to,
Vabzdžiai tik zirza būriais po žiedus. Mano krūtinė nori baigus lempoje žibalui dar
— Publicistas Al. Merke- 12 ir 13 dienomis ir šie- j mus Palemone, Zapyškyje,
apimti šį grožį; neramiai dreba širdis . . .
pakelia daktį (knatą), kad kad mano tėvas mums —
vaikams — lis laikė paskaitą “Bolševi- met birželio 15 ir 16 dieno-1 Provieniškėse ir kitur. Jis
Nieko nenoriu žinoti, kas buvo, kas bus: noriu viską būtų daugiau šviesos. Mi aščuoniems
r
randamus
Aš ir visi kų teroras Kauno apylinkė- mis, kai bolševikai išsiun-1 /užsiminė apie
pamiršti; mane pagauna dabarties banga, aš gyvenu ta nutėlei liepsna švysteli, bet davė gyvastį.
pačia laime, kuria gyvena besiskleidžiantieji medžių pum greit iš to pasilieka tik juo kiti esame apsunkinti sle se.” Toje paskaitoje buvo tė vagoną su tremtiniais — dabar kapus su bolševikų
giančiais paveldėjimais iš nusakytas baisiausias žudy- lietuviais. Tuo didesnė ne- nugalabintais ir slapiai užpurai ir drebanti žaliojo driežo širdelė.
das, dvokiantis anglis.
tėvo. Du iš mūsų šeimos nių ir kankinimų vaizdas, apykanfa buvo parodyta kastais lavonais KlebonišNieko daugiau netrokštu iš gyvenimo, nelaukiu kaž
Neatsimenu, kas taip pa yra ligoninėje uždaryti kaip kurio pasaulis nematė nuo bolševikams birželio 22 d.,1 kyje, ties Sargėnais, Viliko ateinančio, bet man užtenka tos neišmatuojamos lai
sakė, bet kalbėjo tikrai iš puspročiai, vienas — nuo senovės krikščionių perse- kai Kaune pradėjo veikti jampolėje, apie IX-fąjį formės, kurią man atnešė meilė.
mintingai.
tą ir kitur. Tokie kapai užmariu miršta, aš kalinys, o kiojamų metų. Kaunas ir narsuoliai - partizanai.
Anksčiau,, žiūrėdama per virbų langą, nieko nematyLaimė ir stiklas, kaip jie tai dėl to, kad jau vaikys jo apylinkė buvo tarytum
Pirmąją sukilimo dieną tinkami dabar ganyklose,
davau, tik pilkų namo sieną. Ir dabar ji stovi, bet' man
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kalinių gavo pa- i kur kas daugiau, negu anksnežmonišku elgesiu tėvas
lių kvapas ir girdis tolima daina, mano širdis gali plyšti jaįmę t
Tačiau tokių “lai- i čiau buvo spėliojama.
jau seniai į kapus nuvarė. lietuvių, nepripažinusių bol
iš džiaugsmo.
Tokiomis valandomis aš stipriau giau
Kaip baisu, — rašė didy
džiuosi prie Otmaro, ir kai jis mane švelniai glamonėja, sis kūrėjas Shakespeare i Kai jis pats pasigėręs žuvo ševikų viešpatavimo ir nu mingųjų” buvo vos saujalė.
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ištiestos Toliau p. Merkelis pakarto
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Prelegento žodžiais, Kau aukas, apie žudynes Aukš
biuosi, klausdama savęs: “Ar galima Uip būti laimingai?’’ savo smegenis, protą.
SKIN
naudingas nusikaltėlis, bet, ne buvo daugiausia raudo- toje Panemunėje ir kt. vie- l
Stiklelyje daugiau žmo
Sunku net atvaiz- Į
Taip sėdėjau ant Irčišo kranto, įsmeigusi akis į tolį, nių prigeria, kaip mariose, yra pripratęs gerti, ir kurs nosios armijos, todėl čia tose.
Ar
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nori
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yra
diĮ
siautė
pats
baisiausia
tero

duoti,
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vietoj skalbti, galvojau, kas būtų, jei čia ateitų Otmaras — sako priežodis.
Uekeatėkitl Žeme per SO
dėsnis nusikaltėlis, negu ras. Šlykščiausias kalėji nį žiaurumą parodė bolševi
metp gelbėjo žmonėm*. Pa
ir mane pabučiuotų. Ausyse skambėjo jo munka, kuri
žadina eesema. Ubėrimm,
aš.”
mas buvo Kauno IX-tame kai. Vėliau buvo rasti lavonai
daugiau gali pasakyti nei gražūs žodžiai. Aš negalvoju, Vagia šeimos laimę
spuogus ir kitokitui odos
negalavimus.
Pirk Žemo
bet pasiduodu savo jausmų srovei, mano meilės muzikai,
Kas baisiausia — girtau Šitoksai skundas iš šei forte. Kankinimų kamera su atplautomis ar nukapo
Kandimi Visuose apUekokuri nustelbia protą ir plėšo širdį. Ar tai gera, ar blo jantis,
<e Sfic, 60c. SLOO
beieškodamas sau mos, kuriai nepakeliamą buvo įrengta valstybės sau tomis kūno dalimis, su iš
ga?
Aš nežinau, tas man nerūpi. Aš noriu gyventi pasismaginimo, pavagia šei vargą užtraukė tėvo girta gumo departamento pože plautomis širdimis ir plau
O tokių skundų myje.
Daugiausia išvežta čiais ir tt. Prelegentas su
meilėje, laimėje.
mos laimę. Kas suskaitys vimas.
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šeilietuvių 1940 m. liepos mėn. minėjo masinius sušaudytuos tūkstančius vaikų, ku
Birželio 2 d. rie liko bemoksliai, neišvy- mos.
Kas geria, geria tautos
Šauksmas iš užu
šiandien Otmaras ir motina mane prispyrė nueiti
’ kraują, geria našlaičių aša
kalėjimo sienų
pas gydytoją. Mat, paskutiniu laiku aš pablyšau ir su- Mūsų Kaunas
Will you help her...
ras.
Peaėjau. Mane slegia keistas jausmas, lyg akmuo spauŽinote koks šūkis sudauagainst her worst enemy?
stų. Galva sukasi ir jaučiu kartų skoni.
' Su
aprodytu
žanč stiklelius man geriau Savanorių misija
Jei Amerikoje yra apie
Laukiamajame kambaryje buvo apie dvidešimts mo- 1 Lietuvos žmonių statytas siai patinka? Ogi:
milijoną lietuvių ir jei vidu
terų. Iš visų akių galėjai išskaityti skausmą, baimę ir visados gražus ir jaunas
“
Sudiev,
razumėli
”
!
tiniškai svaigalams k tek v ie
kančią. Aš atsisėdau nuošaliausiame kampe. Tuoj man bus tėvynėj mūsų Kaunas. į
T_TER worst enemy?
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r
nas per metus išleidžia tik
pasidarė silpna. Aš mėginau savo fantazijoje sukurti
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peofiie betueen 15 and 45
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dolerius,
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susidary

kažką labai kilnaus ir gražaus, bet man nesisekė. Vis Kauno mūrai saulėj šviečia; I
die from luberculosit įban
Tiesa, paimti tų apie 5 milijonų dolerių
from any other disease!
man prieš akis stovėjo pabalusi, stiklinė karvės akis, ku Kauno sodai žmogų kviečia patvirtina.
truputėlį — nėra nei nuo suma. Kiek iš tos sumos
Yet tuberculosis can be
rią šiandien su sriuba gavau valgykloje. Nepaprastai po medeliais į pavėsį
wiped away. Since 1907
dėmė,
nei
nusikaltimas.
Bet
būtų galima beturčių moksyour Local Tuberculosis
aiškiai ji man stovėjo akyse, taip kad aš galiu atskirti kur svajodama pailsėsi.
Association has helped rekartą
pradėjus
kaip
dažnai
lan išleisti, kiek biednuo
joje mažiausias smulkmenas, net baltą sustyrusią lėliu
i
'
duče the apnual death toli
per toli nueinama!
from 179 to 47 per 100,000.
menės sušelpti, o čia dabar
kę, kuri kaip peiliais mane badė. Man pasidarė mirtinai Knr pavasarį saulėtą
Join this fight! From now
Štai
prieš
kiek
laiko
vi

milijoninės sumos išleidžia
bloga ir jau norėjau išeiti, kaip mano ausis pasiekė ty lietuvis atranda vietą
tilt Christmas send no letdurinėje Europoje buvo da mos tik vargui ir tamsumui
ter, no card, no package
lus šnibždesys ir išsklaidė mano baisų fantazijos vaizdą, savo širdžiai laimę duoti
srithout the Christmas Seal
ryti tyrinėjimai 120 kalėji didinti, sveikatai silpn.nti.
nusiraminau ir vėl pasilikau.
that fighta Tuberculosis 1
apie kraštą padūmoti.
mų.
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ištirta
82,Kaip būtų gerai, kad kuo
Išbadėjusi, šviesiaplaukė moteris bespalviu, bet sim
887
kaliniai.
Pasirodė,
daugiau
atsirastų savaonĮ Ir pro Kauną upė teka^
patišku veidu sakė kaimynei, maloniai juodplaukei:
— Ar jūs tikite, jog vyras gali tikrai suprasti mo o tekėdama ji šneka: — 63% nužudymų, 74% sun- 1 rių, kurie protestuodami
terį? Jis turi tik momentą, kada jis galvoja, kad be Kaunas mūsų būki tvirtas, kių sužeidimų, 77% nusikal- prieš šią tautos saužudybę,
ryžtųsi neimti svaigalų nuo
moters negalįs gyventi. Jame kaip audra, kaip uraga ne kitiems vergaut paskirtas, t
dų nė Tašo. Ta savo auka
Buy
nas dabar, dabar, dabar jis turi ją turėti, paskui jis apie
vis
alkoholio
poveikyje.
jie
įrodytų,
kad
yra
gal
ina
tai negalvoja, palieka, pamiršta. Bet mes, mes pasilie Suskaityti nieks negali,
Baisūs skaičiai.
būti ir linksmam, ir laimin
CHRISTMAS
kame visada su kūdikiu. Mes niekuomet negalime vy kiek jaunų ui tavo žalį
Mano
akyse
tebestovi
gam neapsvatginaat alko
?5S»- J"
1
The National, Stata
z~i •»-, i V C*
rui visiškai atsiduoti, tuomet jis jaučiasi įžeistas, kad ne kovoje su priešais krito —
IMI
••’<! Local Tuhetcu\ K A | \
Įsmunro.amhmį
Lietuvoje
matyto
plakato
holio nuodais nei galvos,
nesulaukė naujo ryto. —
atsakome į jo jausmus ir meilę . . ,
užrašas:
nei širdies.
Eglės šaka

Pagaliau mes gavome kelias lysias prie mūsų vago
no. Kokia laimė! Mes patys sukasėme žemę ir paso
dinome ridikėlių, svogūnų ir bulvių. Lysios mažos, bet
mus visus, o ypač mane, labai džiugina. Jauku stebėti,
kaip dygsta, auga, gyvena ... Aš myliu gyvenimą ir vi
sokią gyvybę: kiekviena žolelė, kiekvienas pumpurėlis su
žadina manyje švelnumą
Biobliotekoje gautus pusba
čius išsimainiau į vištą ir tikiuosi turėti viščiukų. Jau
pasirūpinau ir kiaušinių, bet višta nuo jų vis pabėga, ma
tyti, neturi noro perėti. O aš taip norėčiau mažų, gelto
nų, minkštučių vištyčių! Gatvėje radau išbadėjusią, su
lysusią katytę ir labai džiaugiuosi, kad šiam padarėliui
galiu grąžinti gyvenimą. Perdaug mačiau arti mirtį, to
dėl taip neapsakomai mane traukia ir džiugina gyvybė.
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“KORNŲ KARALIAI’

T

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pagelbėtom kitiems

Barborą vardinės

“Komunizmas iš žmogaus
atima laisvę, šitų- dvasinį
morališko atsparumo pagrin
dą. Jis sunaikina visą jo
kilnumą... Kolektyvizmas as
menybei nepripažįsta nei
vienos jai priklausančių na
tūralinių teisių, o padaro iš
jo menką savo sistemos
sraigtelį (šriubeiį),” — pa
sakė žymus pop. Pijus XI.

CLASSIFIED
NAMAI — FARMOS
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, iiauių
namą pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Surom-skia Company.
Taipgi turime dideli pasirinkimų s»nesnlų namų. ant lengvų išmokėRRIKAIJNGI DARBININKAI
Jlmų
13 cottagiai nuo 82.600 ir aukšč.
HELP WANTED — VYRAI
18 bungalų nuo >4.700 Ir aukšč.
12 2-fletų nuo >6.500 ir aukšč.
'PACKAGE DELIVERY HELPERS’
S 8-fletų nuo >9.500 ir aukšč.
— reikalingi. Svariai atrodančių, ir
1< 4-fletų nuo >13.600 lr aukšč.
nuo 17 iki 25 metų amžiaus. Alga
S 8-fletų nuo >16.500 lr aukšč.
>22.00 J savaitę. Atsišaukite J se
7 10-fletų nuo >22.500 lr aukšč.
kančias vietas: 394# Schubert St.,
Taipgi turime visokių bienlavų na
1812 AVinnemac Avė., ar 329 West
mų, visokio didumo su visokiais bls131 h St.
nlals. Kam reikalinga gerų farmu,
Mr. Uilklns
mažų arba didelių, galima pirkti
arba mainyti.
Su visais reikalais
kreipkitės prie; —
SITl’ATION WANTED
CHARLES P. SUROMSKIS A (XX.

Brighton Park. — Kaip
Brighton Park. — Per bu
kitur, taip ir pas mus yra vusias misijas Labai daug
nemažai Barborų, kurios išplatinta ne tik laikraščių,
šiandie švenčia vardines.
bet ir knygų, kaip “ŽmonišNikodemas Vilimas, biz ! kūmas ir vergija”, “Klebo
nierius, 4014 So. Western nas atkeršijo” ir kitų. žmo
Smulkūs “Drauge” ttkeilr
Avė., šiandien ypač “bizi”: nės norįai jas pirko. Taip
uiai nedaug kainuoja, bet
turės daug svečių ir viešnių. pat ir “Draugą.” šeštadie
rezultatai esti geri. Bile ko
Jo žmona Barbora. N. ir B. nio numerio net pritrūko.
<•21 So. Weetem Avenue,
—
kiu reikalu pasiskelbk ‘Dran SEKRETORft-STENOGRAFIST®
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111
paieško
darbo.
Turi
15
metų
real
Mat,
jame
buvo
straipsnių
Vilimai pavyzdingi biznie
j estate ofise patyrimo.
Pilnai žino
go’ “Classified” skyriuje.
knygvedystės pareigas ir viso ofiso PARSIDUODA 2-fletų "frame“ na
riai, aukomis prisideda prie apie katalikišką spaudą. Tie
mas, 6 — 5 kambarių, kieto me
detalų tvarkymų. Atsišaukite tel.;
džio "trlmmlngs’’. Furnaso šiluma,
gerų organizacijų, yra nuo straipsniai visus giliai pa
ABERDEKN 7161.
mūrinis garadžius. Kreipkitės J —
4335 So. ARTESIAN AVĖ.
latiniai “Draugo” ir “Lai veikė.
HELP UANTEI)
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
(ant 1-mo aukšto)
•
vo” skaitytojai ir rėmėjai.
127 No. Dearborn Street
Labai būtų gražu, kad per
Tel.: RANtMph 9488—9480
REIKIA AGENTO — MORGAN
Jų duktė Teofilė lanko Šv. misijas įsigiję knygų ir laik
PARKE
Kazimiero seserų akademi raščių perskaitę jų nenumes
Proga užsidirbti ekstra pinigų agenARCHER HEIGHTS — GERA
taujant
plačiai
žinomam
lietuvių
PROGA
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
ją
tų, bet padalintų kaimy.
GERAM VYRUI kuris nori užsidirb Atsišaukite telefonu: CANai 8010,
ti ekstra pinigų — štai gera proga arba kreipkitės ) raštinę:
šeimyniškos vaišės ir lin nams, kurie negavo progos
išmokti agentavimo darbų, pardavi
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
nėjant laikraščius lr t. t. Pageidau
įsigyti.
Tuo
pagelbėsim
kikėjimai bus dar šiuose na
jamas toks kuris yra gerai susipa
GROSERNft PARSIDUODA
žinęs su lietuviais Archer Heights
muose : Lindžių, Rudokų, 1 tiems atsistoti ant geresnio
apylinke.
Patyrimas
nereikalingas. — su visu staku ir (rengimais. Ge
Atsišaukite telefonu: CANai 8010, roj vietoj. Parsiduoda už prieinamų
Rimkų, Valauskų, Mažeikų. 1 kelio. Jie "bus mums dėkinkalnų. Krelnkitės po adresu:
arba kreipkitės J raštinę —
(“Draugas" Acme telephoto)
7128 SO. ROCKWELL ST.,
2334 SO. OAKLEY AVENUE
I gi.
Br.
ar pašaukite telefonu:
PROspect
8544.
ROSELANDE REIKALINGAS
International Live Stock parodoje “kornų karalių”
West Side. — Vardadie
AGENTAS
PARDAVIMUI BIYERNft IR
titulas pripažintas šiems kornų augintojams: Floyd
nius mini biznierkos B. Krau
Vyras, kuris turi gerų susipažinimų
GROSERNft
su Roselando lietuviais, turi gerų
Yra elektrikini8 refrlgeratorius. Ge
Hiner (kairėje) iš Lewisville, Ind., ir E. W. Boubet iš
jelienė, 2243 W. Cermak Rd.,
progų užsidirbti ekstra pinigų aras biznis. išdirbtas per 15 metų.
gentaujant gerai žinomam lietuvių Buvo prižiūrėtas vieno Ravininko.
B. Vilčiauskienė, 2059 West
Cicero. — Stanislovas Moc Hanna City, III.
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
724 ĮVEST 3lst STREET
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
Cermak Rd. Visoms ilgiau kevičius (Mack), 1429 So.
fonu: CANai 8010 arba kreipkitės J PARSIDUODA GERAS BARGENAS
INives, mothers, sisters— theyre often
raštinę —
SAVININKAS APLEIDŽIA MIESTĄ.
sių metų.
Rap. 49th Ct. baigė Chicago Kent
Linkime geriausio pasise2334 SO. OAKLEY AVĖ.
forced to point the way to hoii
Veikite greitai. Nepaprasta pirkimo
College of Law, birželio m., 1 kimo naujoj profesijoj. A. S.
proga. Ii/, aukšto mūrinis namas,
health to their men folk! For women
AGENTAS REIKALINGAS —
5 kambariai ir "sun porch” apa
WEST PULLMAN’E
o valstybinius egzaminus iš
know that a healthy head produces
čioje. 4 kambariai
ir
“enclosed
Geras, teisingas vyras reikalingas a- porch" viršuje, šildomas gazu —
hondsome hairl And that’s why
laikė lapkr. 10 d. ir gavo
gentavlmo darbui, pardavinėti laik karšto oro šiluma. "Cold shower"
raščius ir t. t. West Pullman srity maudyklė beismente. Naujas Crane
Cook apskrities vyresnio women everyvvhere are pointing to je.
leidimą praktikuoti advoka
Geras atlyginimas, malonus dar automatiškas karšto vandens šildy
Foro-ol,
the
remarkable
foaming
oil
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau tuvas. 2 karams •‘■frame” garadžius.
jo teismo teisėjai savo tei
tūrą.
kite telefonu: CANai 8010 arba at Kaina tiktai >3.750. Kreipkitės prie
sėju
viršininku
(chief phampoo which first nourishes the vykite dėl pasitarimo J raštinę;
Sekmadienį, gruodžio 7 d.,
HOFFMANN REALTY
Pažymėtina Stanislovo escalp, then takes the dūli, parched
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Phone: Englewood 7201
Karas žymiai sumažino justice) išsirinko teisėją hair and brings it back to glovving
Visų Šventųjų parap. baž nergija ir pasiryžimas siek
nyčioj įvyksta Labdarių Są ti mokslo. Baigęs aukštesnę pajamas ir muitinei Chica W. J. Lindsay ateinantiems health. Fom-ol is so economical; a
jungos 2 kp. rinkliava. Tą mokyklą gavo darbą Title goj iki 40 nuošimčių buvu metams.
šiemet teisėju little goes a long way. Ask your
sekmadienį kuopai paskyrė and Trust Co. Ten pastebė sio normalaus stovio. Tai viršininku yra teisėjas M. druggist for the regular 50c size.
PASKUTINIS
Or, write for a generous trial bot
kleb. kun. Jurgis Raškaus tas jo gabumas ir paragin praneša muitų rinkėjas J. L. McKinley.
rie, endosing 10c to cover packing
kas; praeitą sekmadienį per tas mokytis teisių, ką jau- Ziemba.
PAGERBIMAS
and postage.
visas Mišias šv. buvo išda ' nas Stanislovas ir pasiryžo
Praeitą lapkritį surinkta
Žmonės netiki į Dievą ne
linti vokeliai, ir klebonas laisvu nuo darbo laiku, šio
663,611 dol. 45c. Praeitų me vą, bet dažniausiai todėl, More than n ehompoe
ragino visus grąžinti atei straipsnelio rašėjai teko su
—• trootment/
tų gi lapkritį buvo surink kad turi sugedusią širdį.
nantį sekmadienį su auka likti vieną vakarą vėlokai
Joan Paul
pagal išgalės. Visi suaukoti grįžtant iš mokyklos. Pa ta 1,139,137 dol.
pinigai bus skiriami senelių klausiau, ar ne per sunku
I
prieglaudos statybai, kuri per dieną dirbti, o vakare
<YOU GIRLS WH0 SUFFER^
-e*
jau baigiama.
lankyti mokyklą, šypsoda
*
Distress From MONTHLY
.
Tikimasi, kad roselandie- mas pareiškė: “Reikia tik
čiai sudės gražią auką. Rap. tvirtos valios ir noro, o pas
mane to nestinga.” Bravo,
JOHN F. EUDEIKIS
Stanislovai! Būk pavyzdis
AND NEED TO BUILD L'P
be reikalo laiką leidžian
RED BLOOD!
tiems jaunuoliams.
TAKE HEED if you have all or
3. Lapkričio 29 d. iki gruo- [
Mockevičius yra vedęs lie
any one ot these symptoms: do
AMBULANCE Dieną lr Naktį
you suffer headache, cramps, backCook apskrities miškelių tuvaitę ir augina sūnų. Jo
džio
8
d.
—
Newark,
N.
J.,
ache, nervousness, weakness,
N B KSK si
cranklness, distress of "lrregularlviršininkas Charles G. Sau- tėveliai, ypač mamytė, ku
tlea," perlods of the blues, a bloated
Svč. Trejybės parap. bažny
remarkable benefits! Taken regufeellng—due to functlonal monthly
larly-they help build up reslstance
ers pranešė,
kad praeitą riai nekartą reikėjo teikti
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
dlsturbances?
agalnst such annoylng symptoms.
čioje — kun. Petras Mali
Then start at once —try Lydla
Lydla Plnkham's Compound
vasarą apie 15 milijonų as kaip moralę, taip * medžiagi
Plnkham's Compound Tablets
nauskas, M.I.C.
Tablets are also especially helpful
Tel. YARDS 1741-1742
(with added Iron). Pinkham’s
ln bulldlng up red blood and thus
menų aplankė miškelius.
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
« Tablets are famous for relievlng
aid ln promoting more strength
nę paramą, džiaugias sūnaus
4.
Gruodžio
6
—
8
dd.
_
monthly paln and distress. Thou
and energv. Foilou label d'recTel. LAFayette 0727
sands of glrls and women report
t.ons. WORTH TRYINGI Jis sako, tik organizacijų atsiektu tikslu.
Norwood, Mass., šv. Jurgio
Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
piknikų skaičius buvo kiek
Jaunas advokatas pasilie
parap. bažnyčioje — kun.
iš Stoties WHIP (1620). su P. Saltlmleru.
sumažėjęs palyginus su ka Title and Trust Co. tei
Juozas Vaškas, M.I.C.
1940 metų vasara.
sių skyriuje.
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Naujas prof esi jonalas

Labdariu sekmadienis
Roselande

Muitai Chicagoj
sumažėja

Išsirinko teisėją
viršininką

FOM-OL

FEMALE VVEAKNESS

15 milijonu aplankė
miškelius

TT. Marijoną misijos*

la'ntotnii Direktorius

n mn

z

KELNER - PRUZIN

FHAT'S LIFE

Geriausias Patarnavimu — Moteris patarnauja

Jumiorc KAP TMoSE.
£CUO1ZXP ECGS » £MT£RTim£>
HEVToR'TEAT NoTHINC £XSEbut:

£.ver

BWA-AH • I
PoM'T V/AMT
THAT KlNT7I WAMTThC
ČOtcttEP OM££
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Bunnics
Brimc !

mce

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
f

$

PAMINKLAI
Z

1į

MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IB CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

a

Venetian Monument Co.
527 N. VVestern Avė.

I KOPLYČIOS DYKAI I

Tel. See. 6103

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

P. J. RIDIKAS
8354 Sonth Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St
Visi Telefonai: YARda 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Litnanlca Avenne
Tel. YARds 4908

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

S. P. MAŽEIKA
8819 Litnanlca Avenne
Tet YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 49th Conrt
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVestern Avenne
Tel. GROvehUl 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 West 2Srd Place
Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

, X*.
‘ '

^Ketvū
etvįrUd.,

gruod. 4, 1941

DRAUGAS

TILTU ĮSMUKO PERKASAM
Antradienio vakarą Balti•f^hore and Ohio geležinkelio
keleivinis traukinys Shenandoah iš Chicago važiuo
damas į New Yorką atida
rytu tiltu įsmuko Indiana
Harbor laivų kanalan, East
Chicagoji
Tnžininio vagono visas ga-4 las įsmigo į vandenį ir pur
vus. Iš 13 vagonų šeši nu
šoko nno bėgių.
Keleiviai vien fik smar
kiai sukrėsti. Žuvo garve
žio. inžinieriau.
Mačiusieji nelaimę pasaų^koja, kad tiltas buvo pakel
tas praleisti laivą ir, kaip
paprastai, buvo iškeltas
įspėjimo ženklas. Matyt,
traukinio inžinierius per rū
kus nepastebėjo ženklo.

RHEUMATISM

Neturtingu vaikų
naudai fondas

KEtBVINIS TRAUKINYS ATIDARYTU

Pain—Agony Staru To Lmve i*
•
24 Hours
Happy Daya Ahead for You

Blackston viešbuty šia_dien įvyksta vakarienė su
kelti fondų, kuriais netur
tingų tėvų vaikai prieš Ka
lėdas bus aprūpinti tinka
mais drabužiais.
Tai vykdoma mayoro
Kelly pastangomis.

gi ausiai pasidarbavo, kuo
pos vardu dėkojo svečiams
ir vietiniams už atsilanky
mą ir biznieriams už para
mą, kas padarė vakarą sek
mingu.
Lapkričio 23 d. įvykęs pa
rapijos metinis bankietas
davė gryno pelno $207.00.
Tnustisai ir rengėjai dėkin
gi svečiams ir vietiniams už
skaitlingą dalyvavimą ban
kiete ir paramą.

Thlnk ot lt—how thia old world
I»«r m&Re progrese— nuw gotom a
preacrlptlon whlch la known to pharmacisU as Allenru and adthln 41
taoura after you įtart to taUta thia
aarlft fcctlng formula pain, asony and
Inflammatlon caused by ezceaa urlo
acld has started to depart.
•Allenru doea Just what thia notloe
saya lt will do—lt ls guaranteed. Ton
can get one generous bottle at leadIng drugstores everywhere for
centą and If lt doesn't bring the for
tus results you eupect—your
■holą haartedlr ratiuned.

U

r?

TURTAS VIRS.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME
flCCn flfin
ATSARGOS FONDĄ. VIRA.............. »J>OOU,UUv

Įvairių tautų laikraščių redaktoriai ir 1 eidėjai susipažįsta su šiandien pradėjusio
Lapkr. 29 d. ŠŠ. Petro ir dienraščio “THE CHICAGO SUN” leidėjais ir redaktoriais.
Povilo bažnyčioje buvo net
du šliūbai: Simono Karde
Tad, pašvęskime šią sa
ninkams už paleidimą mūsų
lio su Bronislavą Šedyte ir Širdinga padėka
sūnaus toms iškilmėms. Tas vaitę savo sielos išganymo
Vlado Wojtos su Ona DrunMalonūs mūsų svečiai, pridavė mums daug, daug reikalui. Dalyvaukime kiek
gelyte. Sveikinam!
Rap.
vieną vakarą misijose. Atė
draugai ir draugės priim džiaugsmo.
kite širdingą padėką. Jūsų Dar kartą visiems širdin jo Dievo malonių laikas Die
Lietuvos Vyčių Chicagos
atsilankymas, linkėjimai ir gas lietuviškas ačiū, ačiū! vo Apvaizdos parapijoj. Pa
apskrities mėnesinis susirin
West Pullmano
sinaudokime!
XX
brangios dovanos mus labai
kimas bus penktadienį, gruo
Kazys
ir
Ona
Deveikiai
džiugina ir priduoda dau
naujienos
džio 5 d., Šv. Antano para-1
giau jėgų kovoti su gyve
Vertingas žmogus niekuo
pijos, Cicero, mokyklos 8Jei
norime
geresnio
gyveLapkričio 30 d. parapijos tam kambary, 8 valandą va-1 nimu. 25 metai vedybinio
met nežiūri išdidžiai į men
įimo,
tai
mūsų
laikų
žmo

gyvenimo,
tai
ne
trumpas
salėje įvyko šaunus vaka kare. Yra daug svarbių refe
kesnius.
nės
privalo
turėti
stiprią
kū

periodas
ir
svarbus
paminė

ras Moterų Są-gos 7 kuo- kalų. Tikimės, kad atsilan
’Ąpos. Publikos buvo kuone kys didelis būrys delegatų jimas. Juk tai praleista rybinę asmenybę, daug drą
džiaugsmingų ir liūdnų va sos, gyvą tikėjimą, didelės
pilna salė; buvo ir svečių:! Vyčių ūpas kyla.
Rašt.
landų. Bet santaika ir mei energijos ir nepermaldauja
Visų Šventųjų parapijos kle-1
bonas kun. J. Paškauskas J
lė viską nugali. Tarpe žmo mo patvarumo. Jie turi tu
nių geri santykiai labai pa rėti drąsos laikytis prieš vi
dr. kun. A. Deksnys, centro Rengia dvyliktąją
geidaujami ir naudingi. Pa sus pajuokimus, prieš įvai
rašt. M. Vaičiūnienė, E. Stat
vieni visuomenei ne daug riausius spaudimus ir grąkienė, M. Paukštienė ir daug birthday
ką reiškia. Už tat ir patarlė sinimus.
kitų.
Marąuette
Park.
—
šv.
sako: “Vienybė — galybė.’
Programą pradėjo parap. T
Teresės
dr-ja
paminėjimui
choro mergaitės padainuoTegul toji brangi vienybė
12
metų
sukakties,
rengia
Mix Lemon Juice
damos keletą dainų. Vado
mumyse bujoja.
puotą
gruodžio
10
d.,
Micklevavo muz. S. Raila. Po to,
Kurių nepasiekia mūsų
AT HOME
gabūs roselandiečiai vaidin berry’s salėj, prie 95 ir So. gyvas žodis, tebūn spauda.
> to relieve
tojai, vadovaujant B. Liud- Western Avė. Puotoje gar- Juk be laikraščių mes taip
RHEUMATIC PAINS
ketičiui, vyktfSiaT suvaidino Jjės viešniomis bus sekan fcaip žuvys be vandens. Svai
AMERICA ON GVARD! 4
čios
narės:
F.
Burba,
H.
Mone r Back—If This Rocipe Fails
veikalėli “Daina be galo.”
Good
news
travela
f
ast
—
many
of
the
thoubūs, vertingi pasveikinimai. aanda of folkl who no* take lemon Juice
Above is a reproduction of the
Treasury Department** Defense
rheumatic pain—have found that by
Visi roles gerai atliko ir žiū Daunoras, J. Jacobs, S. “Margutis” per radijo, ‘Nau for
adding tvo tableapoonfnli of Allenru to one
Savings Poster, ahovring an exact
of Lemon Julce lo a glass at
duplication of the original “Minute
rovus prijuokino. Kalbėjo Knapp, A. Kundrat, A. Kusz- jienos’, “Draugas”, laiškai tablespoonfui
vater. they get faatea reilef for the achea
and pains caused by rheumatism, lumbago.
Man** statue by famed sculptor
lejko.
B.
Lukas,
B.
Pivaror
It’s no surprlse elther, for Allenru ls a
Daniel Chester French. Defense
v Moterų Są-gos centro rašt. nas, J. Poczulp, S. Stasiu- telegramos, Petras Deveikis 19aches
year old formula to relieve rheumatta
Bonds and Stampa, os sale at your
and palos. In fact—lf lt does not help
M. Vaičiūnienė: ragino jau.
—
your
money
baok.
What
could
be
falrer?
bank or post office, are a vital part
iš Indiana, C. K. Broze, H Oet AUanru today at any llve druggist. Only
nas mergaites ir moteris ra kaitis, S. Wizgard ir K. Yan- Laban iš Kenosha, Wis., 85 centą—Ds lt Nov.
šytis į Moterų Są gą. Ant chus. Visos yra narės ge Frank J. Christenson iš Sungalo kun. dr. A. Deksnys ram stovy per 10 metų.
bright, Tenn., P. Putrim, dr.
WOLX S TU OI
rodė judamus paveikslus
Puotoj taip pat dalyvaus ir Mrs. J. Yorke, Elizabeth.
Klausykitės
.
14 45 Wes? 35"* Street
daugiausiai iš Šveicarijos klebonas kun. A. Baltutis, Peter ir Olga Kavaliauskas.
gyvenimo. Paveikslai žmo naujos ir senos valdybos na P. Peika ir šeimyna, Joseph
i'"
’"
MODERN
nėms labai patiko. Be to, rės ir daugiau viešnių.
Dovidauskas iš Tulahoma
mūsų gabios sąjungietės:
Mrs. P. Tenn., Juozas ir šeima Kuz
Rytinės Radio
Eugenija Strazdienė, E. Memickas ir pora telegramų
teišienė, V. Urbonienė, Bro-i Kas neturi džiaugsmingos per telefoną, kurių pavardės
VALANDOS
nė Zubienė, Simonaitienė ir vilties ką nors padaryti to buvo sunku pagauti.
IS STOTIES
Finansai lr Paskolos
kitos vaišino užkandžiu.
bulai, tas nepadaro nieko nė Širdingiausia padėka 108FINANCE AND LOAN?
W.G.E.
S.
E. Strazdienė, kuri prie pusėtinai ir palieka nesąži- tai kompanijai, Camp Forsurengimo šio vakarėlio dau; ningas ir tinginys.
rest, Tenn., ir štabo virši Kasdien nuo 8:45 v. ryto
PASKOLOS
iki 9:15 vai. ryto.
GREIT IR PIGIAI
Į?<THAT UTTLE
B. Link
Subatomis nuo S:30
ANT 1-mų MORGICIŲ
JU
iki 9:15 vai. ryto.
Mėnesiniais atmokėjimais
----------------Taipgi Pirmadieniais
LKTSSSe.
fe
■Dio "(OV
cchts
Mutual Federal
7:00 vai. vakare.
HESSrtocrr
even
hea
R.
SbOCtT 1
NEYER.
NotMe!
Ttttr&rY
of a bahreR
'foo've oor
,
Išgirskite Vėliausias Žinias,
Savings
CENTS,” e>o Too
b0Y,”
S\XTY-seve»4 vJsuu, TiiG.
KšjUNG. Too
Muziką,
ir
kitus
Įdomius
Pra

uJBtL,
U/B
C«NTS CoeAlHS? ■ftaOTHER , fAuCK CA0N5Y.
ThiNK l'M Thby Gust
nešimus.
•and LOAN ASSOCIATION
UJlUU&ACH
USB tHE
Geei i caht
1
SANTA
NO!
OF CHICAGO
CHtPS.
Gne HlN\
JI C ASM ^OO IM," LUJAHV
Thąt’s udhY
CtAUS?
Hltf
A
<ŪY.
CMB eoTONcY SBMSH ceHTS'
COME CtEAM:
•basu.
2202 W. Cermak Rd.
tMinrrY-se^6M Ahd Qųicw,Too.
GoodMiSHVBEN. J KAZANAUSKAS. See.
CENTSTURTAS VIRS Sl.lOO.OOO.

Nėra Saugesnės Vietos Del Taupymo Pinigų
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 vaL vak.

SĮANEARD
tVINGS

. I

Sophie Barčus

LOMPLKTL

—~

' and

LOAN ASJOdATIONofCkioj.
JUSTIN MACKDEWICH. Pra.

4192 Archer Avenue
VIRginia IM

r#

I.OWES’r POSMUI.E P Hit ES

PAMOKOS
oental -'LAIL’

M*K

v-M N.«e.<f MONET-BACK

Fluorescent
SKRB
l PLATĖS
te ttktrk’lup
ATSARGA: IlelkalAUklte
•
t»l
tikrų “Flt-KIte Dantų
Plotvec—tlktnl tnx»ų
padaryta* — dėl gra
sina Itvalidoa lr ra
ntomo aavo pacientų.

rfEE&ft

PATAINYMAt — I rlleitoa |>«taf
Mea padarome "1 lentutes" gavo |apaudaa tr utnakymun tiuo — tiktai Illinois
registruotų Ir toisėtų Dantistų,
ku
riems mes gelddilams patar
nauti.

---------- auatl AVINUI
•a447aMAUT«nvr

sxv*

4*11 IRVINO rK.RD.
711 IROADWAY

OS •.STATI ST.

> ■■

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
IMNLNU ROOM 8E3T8 — HAK
MIK SKTK — RKDKOOM SETS
— RŪGS — RADIOS — RE(tlOKKATOMK —
ASHERS —
mąngFIJB _ STOVĖS.

W

AU Nadsnallr Advertiaed

lift ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

634-3 So* VVestern Avenr
telefonas REPUBLIC 6051
J?
’l

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ai
pirkti. Ilgametis ISmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepriklausomiHI
TAI
IPYKITE m<taų i®1*1*0*- Jūsų indeliai rttpeaI rvVJl I l\l I EZ tingai globojami ir Ugi 16,000 aptingai globojami

ADV \N< E« l'HUTOGItAl’HY

PMONF. LAPAUKITE

R

•

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

Mokama

MUSŲ PASITIKĖJIMO IK IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo
Vieno Klijentol

PatanavUno,

Neauakrlaadttuit

Nei

v

Keistuto Savings and Loaa Association yra iymianaia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS airi LOAN ASS'N.
TeL CALamet 4118

3236 So. Halsted St

Chicago. I1L

Joa. M. Mozeris, Šec’y.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS W
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSE

IMRCDTIvT

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalboe
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos
Pilietybės
MOKSLO L AIK A 81

— DEŠIMTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAB. lr ŠEŠTAD. T v. v.

Nuo 9 ryto Ud 3 vai. p. p.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

6755 So. We«tem Avenue

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

WHFC-I45O kH.
Phone: GROvehiU 2242

oa&t
sdum^ Jūsų biznyje arba profesijoje.
,

Garsinkites uDrauc^e” ir oatirsite didcstM

DRAUGAS

Ketvirtad., gruod. 4, 1941

"DRAUGO" KONCERTE PASIRODYS CHICAGO
KATALIKU GERIAUSIOS MENO JĖGOS

Justinas Mackevičius Maineriams atlygins
atsistatydino iš Lietuvos už nedarbu
'<5 Taulinio Fondo
Kasdien skelbsime dalyvių vardus. - Tikietų
pirmininkysles
F B MurPhy nusprendė
apie 16,000 angliakasių Illipardavėjams skiriamos dovanos už
Vakar, gruodžio 3 d., Jus noise atlyginti už nedarbą
tinas Mackevičius prisiuntė iš valstybės kompensacijų
nuoširdų pasidarbavimų

Sausio 18 d., 1942 m., Sakol salėje įvyks “Draugo”
metinis koncertas. Koncerto
programon sutrauktos žy
miausios Chicagos lietuvių
katalikų dainos meno jėgos.
1941 m. “Draugo” koncer
te Dr. Becker su De Paul
Universiteto choru buvo pui
kiai pasirodęs. Tame kon
certe dalyvavo ir Vyčių cho
ras, J. Sauriui vadovaujant.
Būsimo koncerto progra
ma bus grynai lietuviška. Ją
išpildys žymiausios Chicago
lietuvių katalikų meno jė
gos. Rytoj pranešime kai
kuriuos vardus artistų bei
artisčių, kuriems teks da
lyvauti tame koncerte.

Tikietų platintojams
skiriamos puikios dovanos

Praeito koncerto tikietų
platintojai labai puikiai pa
sidarbavo ir koncerto die
noje buvo daugiau tikietų
išplatinta, negu atvyko žmo
nių salėn, nes tą dieną Chi
caga buvo nuklota viena pė
da sniego ir susisiekimas
buvo beveik neįmanomas.
Salėje buvo veik tūkstantis
žmonių, bet jei būtų pasi
taikęs geresnis oras, tikrai
daugeliui būt reikėję grįžti ,
namo.
Rytoj paskelbsime ir dovanas tikietų platintojams,

KUN. MAROUETTE
BUS PAGERBTAS

Saugotis klastotų
penkdolerinių

Šiandie bus paminėta
267 metų sukaktis, kaip
šion vieton, kur dabar yra
Chicago miestas, buvo at
vykęs misionierius kun.
Marųuette.

Vakare miesto tarybos
rūmuose, City Hall, įvyks
programa kun. Marųuette
pagarbai.

Slaptos tarnybos Chica
goj viršininkas kap. Tho
mas J. Callaghan paskelbė
Įspėjimą chicagiečiams sau
gotis skleidžiamų klastotų
penkių dolerių banknotų.
Šie banktnotai dar sklei
džiami Detroite, Mich., ir
Lincolne, Neb.
klastotų
banknotų popierius yra plo
nesnis kaip tikrųjų.
Kai
kurie pažymėti raide “K’
ir numeriu 390 dešiniajam
žemutiniam banknoto kam
pe. Serijalis numeris F45964487A, o ant antspaudo
1928C.

Apvaginėta Ford
Motor kompanija

Illinois valstybės
sukaktuvės

Mundeleino,
Rožančiaus
ir šv. Ksavero kolegijų at
stovybės vidudienį padės
vainiką prie Marųuette stie
bo — Michigan avė. tilto
šiauriniam gale.

FBI (Federal Bureau of
Investigation) pranešė, kad
šio biuro agentai areštavo
30 vyrų ir moterų Chicagoj,
New Yorke ir Detroite.
Areštuotieji sudarė grupę
ir apvaginėjo Ford Motor
kompanijos fabrikus River
Rouge ir Highland Park,
arti Detroito. Sakoma, bu
vo tikras gaminamų įvairių
automobilių dalių plėšimas.
Vieneriais metais pavogta
3 milijonų dol. vertės įvai
rių dalių. Vienam automo
bilių sudėstyme fabrike ne
senai porai dienų darbas
buvo sulaikytas negaunant
dalių. O juk minėtuose fa
brikuose dalys buvo skubo
tai gaminamos. Imta ieš
koti priežasties. Pagaliau

DETECTIVE
Jf^Ilti.FOaOV/ING

MHMU

savo rezignaciją Lietuvos
Tautinio Fondo Komitetui ir
išeina iš pirmininkystės pa
reigų.
J. Mackevičius savo re
zignacijoje pažymi: “Ka
dangi dabartiniai biznio rei
kalai tiek daug spaudžia, aš
negaliu pašvęsti užtektinai
laiko savo pareigoms kaipo
Tautinio Fondo pirminin
kas.”
Tuo pačiu raštu Justinas Mackevičius atsistatydino nuo visų turimų pareigų Lietuvos Tautinio Fondo komitetuose. Galimas dal>’ka3' kad ir kai kurie kiti
direktoriai tos organizacijos
taipgi atsistatydins.
J. Mackevičius yra pir
mininkas didžiausios lietu
vių “spulkos” Chicagoje, t.
y. Standard Federal Sav
ings and Loan Association,
kurios turtas siekia virš
šešių pusės milijonų dolerių.

GIM PUZCHAifR,

Hb

X Šv. Jurgio parapijos
auksinio jubiliejaus komi
tetas rengia kauliukais žai
dimo ir kortavimo vaka
rą gruodžio 5 d., 7:30 vai.
. vak., parapijos salėje. Vi-,
si kviečiami atsilankyti.

X Vasario 16-ji 1942 m.,
kiek tenka girdėti, bus mi
nima Stock Yard amfiteat
re. Vieta — centras visų
Chicago lietuvių kolonijų.

X A. a. EI. Sukzdienės
laidotuvės iš Sv. Jurgio
bažnyčios buvo labai iškil
mingos.
Dalyvavo daug
žmonių. Velionė buvo pa
vyzdinga katalikė, priklau
sė prie daugelio katalikiškų
draugijų.

x Grybai dar auga. Tai
gali paliudyti viena virtuvė,
kurioj skaniai pagaminta X J* ir M. Maziliauskams
šviežių grybų ir jais pavai nuoširdžią padėką taria
Dom. Kuraitis
Ateitininkų Draugovė už
Šiandien, gruodžio 4 d., iš šinti namiškiai ir svečiai.
parodytą palankumą sutei
LaSalle
Street
station,
antx Tadui Daugirdui, kuris kiant dykai salę šokiams,
Chicagos policijos virši šiuo
metu randasi Portuga kurie įvyko lapkričio 29 d.
nink° Allman suspenduotas irą valandą popiet, Dominipolicijos seklys Andrew Fc-I^as Kuraitis su žmona Del- lijos kalėjime daugelis čika- J. ir M. Maziliauskai ne
sse iš centi alinės nuovados, ,
palieka Chicagą, o ryt giečių reikšdami užuojautos vien remia, dirba, aukoja
kaip pranešta, bus pašauk- i vakare iš New York išplau įteikė ir aukų: E. Samienė pinigus kilniems tikslams,
tas policijos boardo teislaivu “Brazil I” į Bue $5, po $1: Gudienė, Kilienė, bet nepamiršta kat. jauni
man.
, nos Aires, Argentinoje, Pie Kaziūnier>: Aukas persiun mo, kuriam stengiasi kuo
Šiam sekliui buvo paves tų Amerikoje. D. Kuraitis timui T. Daugirdui priima galėdami pagelbėti.
ta budėti, kad miesto cent mano išbūti Argentinoje a- kun. Prunskis.
X Pranas Zaynor (Zaire nebūtų daroma jokių ar pie 14 dienų; po to vyks į
X Biznierius A. Berta- noris) konduktorius gatvėklių lenktynių laižybų Pa vakarus — Chile valstybę. šius, 1434 So. 50 Avė., Cice kario linijos 35 st., prieš
galiau susekta, kad jis ne ^en s®s i, laivų “Santa Lu- ro, netikėtai nukrito nuo
porą dienų buvo netikėtai
čia”, kuris plaukia Pacifiko
pildąs savo pareigų.
laiptų į rūsį ir susižeidė. darbe sužeistas. Prie lron
Lapkričio “grand jury jūra pagal Pietų Amerikos Guli Loretta ligoninėj, bet st. dviem juodžiams susi
per apklausinėjimus suse krantus ir sustoja šešiose eina geryn ir tikisi neužil mušus ir pradėjus švaistyti
kė, kad mieste visokis, gan:-' vietose iki kol pasiekia Pa go grįšti namo.
bonkas, viena bonkų pateko
blerysto nepaprastai plinta. nama Canal. Perkeltas lai
į pravažiuojančio gatvekaJi kaltino policiją.
Tau vas “Santa Lucia” per Ca
X Juozas Koncevičius, rio langą ir sužeidė Zaypirmiausia ir kliuvo minė- ’ nal plauks Gulf of Mexico savininkas gerai įrengtos nor’į.
Suteikus pirmąją
Atlantu ir atgal į New Yor- Barber Shop adresu 2557
tam sekliui.
pagelbą Šv. Povilo ligoni
Gruodžio mėnesio nauja k«- viaa kelion6 ‘S3*3 maž‘ Wesč 43rd St., yra vienas
nėje Pranas gydosi namie
pavyzdingiausių biznierių, adresu 3935 So. Rockwell
Policija sugavo vagį Gc- grand jury” toliau tiriu i dauS 54 dienasrald Frazier. Jo namuose, gamblerystės
įsigalėjimą į Linkime Kuraičiams links visais atžvilgiais. Jis žino, streef.
mos ir laimingos kelionės. kaip ne tik savo biznį, bet
2616 No. Clark gat., poli-! Chicagoj
XXX ir gyvenimą tvarkyti.
cija rado didelį vogtų daik-'
.------------------SKAITYKITE “DRAUGĄ.”
tų grobį vertės iki 10,000
Muzika tai meilė, ieškandol.
i ti žodžių.
Iš gatvių paima

>

Seklys bus
patrauktas tieson

Vagies namuose
rasta didelis grobis

Chicagos miesto centre,
kaip paprastai, prieš Kalė
das didėja nepaprastas žmo
nių judėjimas.
Tad tonai
iš kai kurių gatvių bus pa
šalinti visokie įrankiai ir
ir mašinerijos, kurie varto
ti požemionio geležinkelio iš
vedimams.
Bus daugiau
vietos automobiliams ir
Žmonėms.

odė policijai
vykdyti ordinansu
i Chicago aldermenų tary
bos finansų pakomiteto pir
mininkas aid. W. J. Orlikoski įsakė policijai vyk
dyti mieste tagavimų ordinansą. Nurodyta, kad Chi
cagoj per metus yra pripa
žinti tik keturi tagavimai/1
Ir dažnai šis ordinansas
peržengiamas.
(“Draugas”

Acme

telephoto)

International Live Stock parodoj Chicagoj šiai Aberdeen-Angus veislės telyčiai pripažintas čempijonatas.
Ją išstatė Purdue universiteto žemės ūkio mokykla.

Į

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)
2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
/
SPECIALIS STOKAS

Spring Grove, 6 m. Kentucky brand
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand
Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir
visokios rūšies alaus.

.d

Ši yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side
lietuvių apylinkėje.
Visi esate kviečiami atsilankyti į mano
krautuvę ir j taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

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

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.

Gyventi tautai ne tik šven
čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

By Richard Lee
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fondo. Bus išmokėta apie
950,000 dol.
Angliakasiai buvo nu
traukę darbą vedant dery
bas su kompanijomis dėl
naujo kontrakto.

Illinois
valstybei
va
kar sukako 123 metai, kaip 1
ji pripažinta paskira , vals
tybe ir priimta J. Am. Val
stybių unijon.
1818 metais Illinois bu
vo 40,258 gyventojai, šian
die — apie pusaštunto mi
lijono.
visas reikalas pavestas mi
nėtam biurui. Susekta, kad
tai visa buvo daroma su
fabrikų kai kurių viršinin
kų žinia.
Pavogtos automobilių da
lys buvo išsiuntinėjamos į
įvairias šalies dalis ir buvo
parduodamos.
Chicagoj areštuota kelctos firmų galvos’. Areštuo
tieji bus pasiųsti į Detroitą
ir ten patraukti tieson.

SUDIEV CHICAGO!

Telefonas: VICTORY 3486

F. SELEMONAVICH, Sav.

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

ATSIŠAUKIMAS {BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,
IR 1 BENDRA VISUOMENE:
Šių metų tradicinį, specialį 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 -r NEVĖLIAU,
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose.
“DRAUGO” ADM.
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