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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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government

— Abraham Lincoln
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J aponų
NAKTIS KASKART
TAMSESNE
eakupuotos Prancūzijos
viršininkas, maršalas Henri
Petain gruodžio 24 d. kalbė
jo per radiją. Jo kalba buvo
taikoma esantiems vokiečių
nelaisvėje prancūzams. Jis
ė turėjęs vilties, kad šie
t Kalėdomis prancūzai
o nelaisvial grįšią iš tos
t
aisvės ir susijungsią su
šeimomis. Bet ši viltis
nuėjusi vėjais. Karas apsiau
tęs kitą pasaulio žemyną ir
kraujo sėja didėja. Naktis
kaskart darosi tamsesnė ir
taika atitolinama, kada ka
ro viesulas baigsis, niekas
negali žinoti. Nepaisant to,
sakė maršalas, jis darbuoja
si už prancūzų karo nelaisvių išlaisvinimą.

Olandai prieš
japonus kovoja
Sumatroje
Batavija, gruodžio 28 u.
— Japonai pirmą kartą pra
vedė tiesiogines atakas
Olandijos Rytų Indijose, pa
siųsdami savo parašutininkus, kurie nusileido Sumat
ros saloje.
Parašutininkai paleisti po
to, kai septyniolika Japoni
jos orlaivių pravedė smar
kią ataką ant Medan aero
dromo, rytiniam Sumatros
pajūrį. Aatakoje dvidešimt
asmenų užmušta ir keturias
dešimt sužeistų.
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Olandijos Indijose

Istorine Churchillo kalba

NAUJOS JAPONIJOS ORLAIVIU
GRUPES BOMBARDUOJA MANILA
Naujas japonų klastingumas - puola

neginama Filipinų sostinę

X8Sj

Mlajįjla, gruodžio 28 d.
Šiand
idie Japonijos karo oriai
viai vėl pasirodė virš Manilos ir Jau antrą kartą apmė
tė bombomis Filipinų sosti
nę, kuri paskelbta atviru ir
neginamų < miestu.
Savo pirmojoje atakoje ja
ponai skaudžiausiai palietė
sostinės centrą, kur buvo se

Padangoms
nuostatai

nas universitetas Ir puiki
bažnyčia. Jų vietoje šiuo
metu bėra tik griuvėsiai.
Savo antrojoje atakoje japo
nai vėl apmėtė bombomis
daugiausia
gyvenamąsias
vietas.
“Drąsūs” japonai
Bombarduodami neginamą
Manilą japonų lakūnai pras
krenda labai žemai. Taip jog
net galima aiškiai pastebėti
emblemas ir japonų raides
ant orlaivių.
Bombos pataikė į Santiago iždo rūmus, Deletran ko
legiją ir laikraščio rūmus,
kurie padegti.
Šiandie japonų padarytieji
miestui nuostoliai yra daug
didesni negu vakar ir mano
ma, jog bus nemaža gyvy
bės aukų.

Angnjo^remjera^Wmston Churcnin Kama nerormaiiam Senato ir atstovų rūmų
Olandai kovoja
posėdyje. Už jo sėdi William P. Cole, Jr. ir viceprezidentas Henry Wallace. Žemai
Parašutininkai nusileido kairėje šen. Alben Barkley.
POLITIKA NETURI
apie dešims mylių nuo Me
BŪTI PANEIGTA
dan, kur juos pasitiko olan
Karo tarybos
Buvęs paštų sekretorius dų kariuomenė.
Anglai atakavo
28 d. — Pirkti padan
James A. Farley, kurs pra
gas (tires) bus galima tik
pasitarimai
eitais metais sėkmingai iš- | Olandų karo vadovybė
Norvegijos
pakraščius
tada,
kai bus įrodyta, kad
•
vedė prezidento Roosevelto i taip pat pranešė, jog japonų
automobilius reikalingas
Washingtonas, gruodžio 28
politinę kampaniją, pareiš bombanešiai apmėtė olandų
visuomenės sveikatingu
Londonas, gruodžio 28 d. menės bendrosios pajėgos d. — šiandie Baltuosiuos Rū
kia, kad šiuo karo metu po laivyno orlaivius bombomis
mui ir saugumui, trans— Admiralitetas šiandien atakavo vokiečius okupoto- muose susirinko bendroji
litinis veikimas neturi būti kitose olandų salose.
portacijai.
šiandie paskelbė, jog anglų; sios Norvegijos pakraščiuo- Amerikos ir Anglijos karo
Patarta išvykti
paneigtas, arba susiaurin
Naujos padangos gali
se.
Australai
bombarduoja
taryba,
kuri
aptarsianti
stra
laivyno,
aviacijos
ir
kariuotas.
būti gaunamos tik tada,
Miesto gyventojams ameri
Komunikatas tepareiškia, tegiją kovoms prieš ašies
Netoli
Minahassos
pusiasa

kai senosios jau visai ne kiečiams ir Filipinams patar
Ateinantį pavasarį bus
jog ataka buvusi mažo mas valstybes, kai kiek anksčiau
partijų primary ir konvenei- lio, pasak olandų, australų Daugiau kariuome to, bet pilna/' sėkminga ir Prezidentas Rooseveltas pa betinka vartojimui ir nebe ta iš miesto išvykti ir ieškojos, sako Farley visoj šaly orlaiviai taikliai apmėtė
smulkmenos būsiančios pa reiškė, jog dėl įvykusių pa galima būti pataisomos, ti prieglaudos kur nors uzbombomis
Japonijos
kruzerį,
Vienas automobilius nega miestyje.
įvyks rinkimai. Taip ir turi
tiekto vėliau.
sitarimų demokratijų pozi
nės Luzon saloje
kurio
prikinė
dalis
pasken

li turėti daugiau negu
Šiuo metu Maniloje nėra.
būti. Laisvieji rinkimai yra
cijos “neišmatuojamai page
do
liepsnose.
vieną
atsarginę
padangą.
nė
vieno priešorlaivinio pa
amerikoniškų institucijų pa
Nuskandino destrojerį
rėjo”.
Berlynas,
gruodžio
28
a
būklą, nes buvo manyta, kad
grindas ir šiandie dėl šių in
Japonai apmėtė bombomis
Šiose konferencijose, kaip
Berlynas, gruodžio 28 d. - japonai kovos kovos pasirem
stitucijų kovojama. Nepai- j Sorongą, Naujosios Gvinė — Oficialus nacių radio Vokietijos
pranešama, dalyvauja Prezi
karo
vadovybė
pa
šiandie
paskelbė,
jog
pereitą
darni tarptautine teisę ir so
sant to, tauta yra vieninga i jos šiauriniam pajūryj. Ata
dentas Rooseveltas, Angli Nauji Rusijos
skelbė,
jog
anglų
laivyno
pa

šeštadienį
japonai
išlaipinę
stinė neborabarduos, kai ji
ir ryžtinga laimėti karą.
koše bombomis apmėtytam
jos
premjeras
Churchill
ir
jėgos
pravedė
atakas
dviejo

paskelbta neginamu miestu.
krautuvės, gyvenamieji na dar daugiau kariuomenės Lu se tolimose Norvegijos vie Amerikos, Anglijos aukštie
laimėjimai
fronte
zon
saloje,
apie
keturiasde

mai ir pramonės vietos. Žu
šimt keturias mylias nuo tos, bet nacių bombanešiai ji laivyno, kariuomenės ir
Vartoja tankus
DĖKOJA UŽ MAISTĄ
vo vienas asmuo.
aviacijos
žmonės.
savo
kontratakose
nuskandi
Manilos.
Tuo tarpu nauji amerikie
Maskva, gruodžio, 28 d. —
Anglijos maisto misija J.
Beto naciai paskelbė, jog nę vieną destrojerį ir sužalo
Raudonosios
kariuomenės čių ir filipinų kariuomenės
A. Valstybėse pranešė žemės
japonai užėmę Alabat salą ję kruzerį ir destrojerį.
Paėmė
16
suomių
šiandie
pareiš daliniai pasiųsta į kovos
pranešimai
Generolui
Wavell
ūkio departamento sekreto
Lamon įlankoje, prie Luzon
kia, jog Kalinino fronte išti frontus į šiaurę ir į -pietus
riui Claude Wickard, kad
salos pietryčių pajūrio.
laivų
Amerikoje
pavesta Burma
sa divizija vokiečių karei nuo Manilos, kad sulaikytų
Laisvųjų prancūzų
vienas milijonas tonų mais
vių,
daugiausia aštuonioli besiveržiančias dideles japo
to iš Amerikos siųstas An
kos metų jaunuolio, pabėgo nų pajėgas nuo Filipinų so
.pareiškimai
glijoje saugiai gautas. Ame Washingtonas, gruodžio 28
Londonas,
gruodžio
2į
d.
stinės apsupimo.
po pirmųjų rusų atakų.
rikos vyriausybė šį maistą d. — Vakar laivyno komisi Lietus sulaikė
—
Burmos
gynimo
vadovy

Pasak
rusų,
visi
keliai
iš
Abi pusės naudoja tankus
parūpino remiantis vadina ja formaliai perėmė šešioliSt. Pierre, gruodžio 28 d. bė pavesta Įeit. gen. T. J. Kalinino pilni vokiečių ka ir artilerija, bet japonai lamąja “lend lease” programa. ką Suomijos laivų, kurie bu kovas Libijoje
— Viceadm. Musellier už Hutto ir tuo pačiu šios ko riuomenės sunkvežimių ir j biausia naudoja orlaivius,
Misija pažymi, kad Anglijos vo Amerikos uostuose.
draudė “bet kurios tauty lonijos apsaugos atsakomy tankų, kurie dar pilni alie- kurie be paliovos bombarmaisto ministras lordas
Laivai buvo pakraščių sar
Kairo, gruodžio 28 d.
- bės” karo laivams; įplaukti į bė krenta ant gen. Sir Ar- jaus.
duoja amerikiečių ir filipinų
Woolton nuoširdžiai dėkoja
Wavell, kuris yra vy
pozicijas.
Amerikai už maisto pristaty gybos saugomi nuo to laiko, Nors dviejų dienų lietus ir teritorialinius vandenis prie chibald
Rusų pranešimai skelbia,
kai jie atplaukė į oustus An sustabdė anglų žygiavimo šių mažų Prancūzijos salų riausias karo vadas Indijo- jog vokiečiai šiuo metu fron
.mą.
Newfoundlando ir je.
glijai paskelbus karą suo spartumą, bet kovos Libijo netoli
netoli Newfoundlando
sįungia dar neaDmokvta Japonų pasiūlymas
taip
pat
uždraudė
skraidyti
'
Tuo
tarpu
vokiečių
radio
.,
.
sluncia
aar neapmoKytą
f * k
j
Milijoną tonų maisto suda miams.
je tebevyksta ir šiuo metu _ i -_________ ____________ -_______ ______ s i___ kariuomenę, kun
daugiausia
Japonijos radio paskelbė
ro daugiausiai pieniniai, pau
paskelbė, jog japonai beveik
svarbiausieji ašies kariuo orlaiviams virš salų.
prezidentą
pašovė gen. Wavell, kai jis sudaryta iš nepatyrusių jau atsišaukimą į
kštienos ir kiaulienos pro šauliui užtikrinta patvari menės daliniai apsupti AgeTuo
tarpu
pranešama,
jog
nų
vokiečių.
Quezon,
kuriuo
japonai
pa
atvyko Rangoonan iš Chung
duktais ir vaizdą ir daržovių taika ir visai žmonijai pa dabijos apylinkėje, apie 80
Vichy
vyriausybė
sutinkanti,
reiškia sutinką laikyti Mani
prezervai.
mylių į pietus nuo Bengazi. kad Jungtinės Valstybės įs kingo.
laima.
Berlynas
pareiškė,
jog
ge
Berlynas, gruodžio 28 d. lą atviru miestu, jei filipinų
Londono radio paskelbė, teigtų stebėjimo punktą St.
jog pirmieji anglų kariuo Pierre, valstybės sekr. Hull nerolas buvo ką tik išlipęs — Oficialus Berlyno radio kariuomenė “kooperuos su
KATALIKAI REMIA
VOKIETIJOS VYSKUPAI
menės daliniai esą jau virš tebetęsia diplomatinius žy iš orlaivio, kai Japonijos la praneša, jog vokiečių bom japonų kariuomene ir nu
kūnai apšaudė kulkosvai banešiai, atakuodami rusų trauks pasipriešinimą”.
PREZIDENTĄ
Katalikų vyskupai Vokieti šimto mylių Tripolitanijos gius, kad laisvieji prancū džiais jo orlaivį.
laivus Kerch sąsiauryj, nus
Gyventojai japonų pasiūly
zai pasitrauktų iš St. Pierre
Jo Eksc. arkivyskupas E. joje, rašo Londono katalikiš gilumoje.
kandino
tris
rusų
transpor

Tuo
tarpu
kai
kuriuose
mą
sutiko su pajuokia ir rei
ir Miųuelon salų.
Mooney iš Detroito, NCWC kas savaitinukas “Tablet",
tinius
laivus
ir
vieną
karo
Londono
sluogsniuose
kalba
kalauja, kad Manila būtų gi
administracinio boardo pir ilgi metai herojiškai kovoja
Britų
bombanešiai
Manoma,
jog
bus
daro

laivą
ir
sužalojo
keturis
ki

ma,
jog
paskutiniosiomis
narna iki paskutiniojo as
mininkas, pasiuntė laišką už Bažnyčios ir katalikų tei
mas spaudimas ir gen. De
tus
laivus.
dienomis
italai
ir
vokiečiai
mens ir kad miestan būtų
prezidentui
Rooseveltui. sės ir laisvę. Iš pradžių ma
Gaulle,
kad jis įsakytų sa Vokietijos miestuos
siunčia
skubiai
daugiau
ka

grąžinta kariuomenė ir prieš
Amerikos katalikų vyskupų nyta, kad, rasi, hitleristai
vo
atstovams
pasitraukti
iš
riuomenės
į
Tripolį,
svar

Tuo
tarpu
kiti
bombane
orlaiviniai pabūklai.
ir visų katalikų vardu arki kokį laiką pasikamuos ir nu
Prancūzijos
salų.
biausi
Libijos
uostą
ir
iš
šiai
bombomis
apmėtė
Bres

Londonas, gruodžio 28 d.
vyskupas žada nuoširdžiau trauks persekiojimus. Paga
— Gausios Anglijos bomba- tą ir Boulogne, šiaurinėj
sią paramą prezidentui sun liau įtikinta, kad naciai ne ten Libijos karo frontą, ne
Soesterbergo
) nėšių grupės vakar bombar- Prancūzijoj,
kiose jam šiandie dienose va turi nė menkiausio noro pa žiūrint didelių nuostolių Vi
duržemio
jūroje.
Manila,
gruodžio
28
d.
—
davo
Vokietijos
industrinį
aerodromą,
Olandijoj
ir Sodovauti karui iki laimėji sitaisyti. Kad taip, tai vys
Manilos laikraščio Bulletin miestą Duesseldorfą ir pra- la aerodromą Norvegijoj.
mo. Ekscelencija pareiškia, kupai nė neremia nacių šia
Beto, anglų lakūnai pasė
Santa vedė atakas nacių okupuo
kad Amerikos katalikai ša me kare. Aiškėja, kad Hitle
BUY
Ankara, gruodžio 28 <L — korespondentas iš
jo
minų Vokietijos vandeny
UNITED
lies apdraudai pasižada ne rio karas vykdomas ne vien Turkijos šaltiniai skelbia, Cruz, Lagūna provincijoj, toje Prancūzijoje, Olandijo
STATES
se.
tik panaudoti visus savo me užkariauti valstybes ir pa jog iš Salonikos, kur buvo Luzon saloje, praneša, jog je ir Norvegijoje.
AVINCS
IONDS
džiaginius ir dvasinius re vergti tautas, bet dar kad sutraukta nacių kariuomenė žuvusiųjų japonų karių tar- 1 Aviacijos ministerijos pra
JaHDSIAMM
Ministerijos komunikatas
sursus, bet aukoti savo lo ir apgriauti Europos katali pasiųsti Libijon, vokiečiai pe rasta ir viena japonė mo nešimu, Duesseldorfe numes pripažįsta, jog šiuose veiks
bius, garbę ir gyvastis. Ka kybės pamatus. Bet jis to beveik visą savo kariuomenę teris, kuri su savim turėjo ■ ta gausiai bombų ir sukelti muose žuvo septyni orlai
ras turi būti laimėtas ir pa- neatsieks.
pasiuntė Rusijos frontan.
lengvąjį kulkosvaidį.
dideli gaiąrai.
viai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Kun. L. S. Brigmano reikalu

gi jau buvo nebegalima lai
vakortės nusipirkti. Bet ir
šitame atsitikime Amerika
ištiesia savo piliečiams pa
galbos ranką. Konsulatas iš
valdžios tam tikrų fondų su
teikia paskolą su sąlyga nu
vykus į Ameriką, ten atsi
lyginti. Tokiu būdu galėjo
ne vienas ištrūkti iš karu
deginamos Europos ar žiau
rios bolševikų okupacijos.
Mūsų kelionė iš Lietuvos
buvo gana ilga ir įdomi. Pir
miausiai vykome į Vokieti
ją — Berlyną, ten keletą
dienų pabuvę buvom siun
čiami per Daniją, visą Šve
diją (per Stokholmą) į Suo
miją, o toliau į Pets'"~'o uos
tą pačioj 4 šiaurėj, kur tada
vasarą buvo 3 mėnesius die-

NAUJAUSIAS U. S. KRUIZERIS

na — saulė visai nenusileis
davo: ji prisiartindavo prie
žemės ir vėl pakildavo. Ten
laukė mūs prisiųstas laivas
“American Legion” ir juo
mes atvykome saugomi nuo
visokių pavojų j Ameriką.
Štai, šie atsitikimai aiš
kiai parodo, kaip svarbu Amerikoj gyvenantiems lietu
viams įsigyti šios šalies pi
lietybė. Amerika laisvės šalis, ji brangina kiekvieną
savo žmogų, todėl ji taip ir
rūpinasi savo piliečiais. Aš
pats esu labai dėkingas Amerikos vyriausybei už su
teiktą pagalbą ir rūpestį
mane ištraukiant iš bolševi
kų rojaus.

Didž. New Yorko apylin tautininkų ir nezaliežninkų
kėje pasirodė geriems imo- organe “Vienybėje“? Ką
niems siųstieji kun L. C. jis veikė Scranton nezaliež
Brigmano laiškai.
Juose ninkų bažnyčioje ? Galop,
jis prašo aukoms paremti kokį jis vienuoiyno antrašą
jo “Jėzaus Švenčiausios Šir paduodavo? Kiek žinome,
dies Novicijatą.“ Novicijato tas antrašas Pittsburghe
antrašas 105 South 19 st., atatinka nezaliežninkų baž
Pittsburgh, Pa.
nyčiai.
S*' .*^**
Laiškas parašytas labai Mes žinome, kad visi ka
gražiai, dievotai. Jis paduo talikų kunigai yra vietinio
da labai prakilnų tikslą — vyskupo žinioje ir pnežiuaukotis Sv. Jėzaus Širdžiai, roję, ar jie bus vienuoliai ar
kaip “pasaulio įvairiuose seKUiianai. Ar kun. L. 6.
kraštuose milijonai katali migmanas yra jo Kas. vys
kų šeimų paskelbė Jėzaus kupo Hugn Boyie žinioje?
Švenčiausios Širdies viešpa Ar toji nezaliežninkų para
ž t* -v- tavimą savo namuose ir ži pija, kur jis apsigyvenęs,
("Draugas" Acme telapbkt®.
f
diniuose.“
yra sugrįžusi į Romos Ka
Naujausias U. S. kruizeris (karo laivas) Atlanta gruodžio 24 d J lfaKun. Ant. Deksnys
Kun. L. C. Brigmanas pa talikų šeimą ir yra Sv. Tė
tas į vandeni Brooklyn Navy Yard.
' • 11
sisako, kad jo “Jėzaus Šven vo globoje? Kun. L. S.
>J
ADVOKATAI
čiausios Širdies Meilės Kon Brigmanas dažnai girdavo
Amerikos valdžios pasiųstu DR. SEIMĄ SODEIKA,
AR
VERTA
ĮSIGYTI
AMERIKOS
PILIETYBES
gregacija pasiėmė savo tik
Whitney E. Tarutis
laivu “American Legion.”
si, kad jis priklausąs tik
O. D.
slu tarp brolių lietuvių plė
Gavęs pranešimą, pribūnu į
ADVOKATAS
AKIS ISTIRINftJA
sti tokį prakilnų ir garbin nuo Sv. Tėvo. Taigi Sv. POPIERAS?
Kauną, tačiau nors jokių AKINIUS PRITAIKINA
CENTRINIS OFISAS:
gą uždavinį . . . Todėl Jė Tėvas vargiai bus leidęs
3188
SO. HALSTED ST.
Daug
lietuvių
Jau
nuo
se

kad
jų
pilietis
galėtų
grįžti
kliūčių išvykti nė iš bolše
(Lietuvių Auditorijoje)
Ofise randasi kiti pataisymo
zaus Švenčiausios Širdies jam vėl kurti vienuolyną.
niai gyvena Amerikoj. At į Dėdės Šamo žemę. Man vikų valdžios nė kitų šalių
Nuo 1-moa Iki S-toa
įrengimai akims, ku VALANDOS: ▼ai.
vak.
Meilės Kongregacija ir atsi Kadangi man ir dauge vyko čionai prieš pora de pačiam tai gerai žinoma, nes konsulatų nebuvo, bet pini metodų
rioms akinių pagelba neužtenka.
Tel. CALumet 6877
kreipia į kilnios širdies lie liui
kitų
atrouė,
kad šimtų metų ar daugiau ir teko pajusti, bėdoje pagal giniu atžvilgiu tikros bėdos:
VALANDOS:
134 NO. LA SALLE ST„
tuvius, kad mūsų garbin aun. L. b. Brigmanas pasi iki šiol nepatapo šios šalies bą. Tai buvo kaip tik per bankai visi bolševikų nacio Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. Etoum 2014
TeL State 7572
Antradienio ir ketvirtadienio
gam užsimojimui pritartu traukė is Romus Katalikų piliečiais. Prarasti pilietybę, nai metais, kai bolševikai nalizuoti; dolerių nė juose,
vakarais.
Tel. PROapect 3526
mėte ir duosniomis aukomis Bažnyčios, šis laiškas sukė arba jos neįsigyti labai leng okupavo Lietuvą ir su sve nė pas žmones nebegalima
137 No. Marion Street
paremtumėte mūsų Kongre lė daug abejonių. Kol jis va, bet gauti kurios šalies timtaučiais pradėjo joje šei taip greit susiieškoti. Litais
V. W. RUTKAUSKAS
Oak Park, Illinois
gaciją, tapdami , Jėzaus
ADVOKATAS
mininkauti. Nors jau kelin
(Prie kampo Lake St.)
neįrodys, kad jis yra ge pilietybę gana sunku.
Švenčiausios Širdies Meilės
Telephone:
—
EUCLID
906.
6168 So. Talman Avė.
Amerika, yra šalis, kuri ti metai gyvenau Lietuvoj
LIETUVIS DAKTARAS
rame
stovyje su dvasine
Vienuolyno amžinasis įkūrė
Chicago, HL
OPTOMETRISTAS
nestato sunkių sąlygų gy ir joje maniau baigti savo
vyriausybe,
tol
šiuomi
žmo

Pritaikina akinius
jas, garbingasis geradaris
ventojams gyvenantiems šio amžių, tačiau dar tebeturė
nės
įspėjami
susilaikyti
nuo
atsako
mingai ui
arba apaštalas.”
lietuviai daktarai
je šalyje pilietybės popierų jau Amerikos pilietybės poaukų,
žiedų
ir
6v.
Mišių
užprieinamą kainą.
Laiško gale jis prašo
įsigijimui, o piliečio teises pieras. Liepos mėn. pradžioj
Telefonas: YARds 8140
“aukas ... ir žiedna Jėzaus PrasymU- Romos katalikui įgijęs asmuę dvejopu žvilgs gaunu pranešimą iš Amer.
DR. P. ATKOČIŪNAS
JOS
Dr.V.A.ŠIMKUS
Švenčiausios Širdies Ste remti atskalūną yra nuode niu turi naudos. Pirmai, jis konsulato Raftriė, kad visi
DANTISTAS
"
krautuvėje
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
buklingajai Statulai garbin mė. Susipratusiam lietu tampa pilnateisis šalies g?- piliečiai iš visų okupuotų
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
3241 So. Halsted St.
gąjį vainiką nupinti, arba viui remti nezaliežninką yra ventojas, jis savo balsu ga , kraštų Pabaltyje bus išga
ir Penktadieniais
3343 So. Halsted Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
Šv. Mišių intencijas” . . .
. -..i.iA Ii dalyvauti šalies tvarkym* benti iš Europos specialiu
Telefonas:
Valandos:
11-12; vakarais 7-9. Pir
3147 S. Halsted St, Chicago
pasiųsti virš minėtu antra
madieniais
tik vakare nuo 7 iki 9.
Vincas Juronls. ' ir visuose rinkimuose. Ant
Pirmadieniais, Trečiadieniais ,
Calumet
4591
Šeštadieniais:
11-12, 2-4, ri 7-R.
ir
Še&tadieniaia
šu.
.I t I V:
ra nauda tai, kad Amerikt
DR.
VAITUSH,
OPT.
Valandos: 8 — 8 popiet,
Šventadieniais 11-12
DftL BAD1O PATAISYMO
Joks Romos katalikas to Nelaiminga būtų moteris, savo piliečiais labai rūpina
Telefonas: ClOero *878
Tek CANal 5909
PARAUKITE:
LIETUVIS
si,
jei
jie
patenka
į
sunkės
kiam tikslui nesigailėtų au jei ji gimtų tokia, kokia pa
AKIŲ GYDYTOJAS
DR. F. G. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
YARDS 3088
SPECIALISTAS
nes gyvenimo aplinkybes
kų. Juo labiau, kad dau ti save pasidaro. .
PHYSICIAN AND SURGBON
Geriausias tam patvirtini
gelis prisimena duotas kun.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Rd.
mas — tai dabartinis ka
L. S. Brigmano misijas ir
Ofisas ir Rezidencija
Ofiso tsL OANal 2345
Bokite malonūs
tl66 WMt Oermak Road
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
senai pradėtą vienuolyną.
REZERVUOKITE ras. Daug Amerikos piliečių
Berodoj pagal sutartį.
onao VALAMD08
gyveno Europoje. Prieš įsi
Bet kaip dabar dalykai sto
SAVO AKIMSI
Res.: 7004 So. Fatrfleld Ava.
Nuo T fld 8:00 v. vakarais
viena pora aklų visam gy
liepsnojant karui Amerikos Sartai 20 metų praktikavimo aklų Tik
Res. i TeL: HEMlock 8100
ANTRAS OFISAS
vi?
1
venimui. Saugokit jss. leisdami
2017 S. Weotern Ate.
taisyme
Ir
gydyme
Sausio
18,1942
įgeksamlnuotl
Jas
modernUklauata
vyriausybė per pasiuntiny
Aiškumo
dėlei norėčiau
tai
GERAI PRITALRIAT1 AKINIAI
metodą, kuria resOllmo mokslas
TbL Oaasl 7171
gali sutelkti.
bes ir konsulus perspėjo pataisys kreivas akis, trumparegyste
kun. L. S. Brigmano užklau
Nuo
8
ryto
Iki S po ptet kasdien
M
ME
TAI
P
A
TYRIMO,
DR. G. VEZEUS
toilregystf;
DIENRAŠČIO
^lrtaiktoe
kad paliktų gyvenamas vie irpalengvins
sti, kas pasidarė, kad turė
aklų Įtempimų, prašalint
/
DANTISTAS
skaudėjimų, svaigimų Ir aklų
Ofisą M.i
tas ir grįžtų į Ameriką visi galvos
jo kraustytis iš Harvey’s
karttj.
4645
So.
Ashland Avenue
Dr. John J. Smetona
MODERNUKIAUSI,
TOBULIAUSI
Lake?
Kodėl Scrantono "D R A U G O" piliečiai, kurie tik gali. Ne
arti 47th Straat
EGZAMINAVIMO BODAI
Dr.
J.
J.
Smetona,
Jr.
vaL:
auo
9 vak ryto iki 6 vai. vak
DR.RACKUS
vyskupijoj jam nevalia Mi
visi grįžo. Vieni negalėjo, Specialų atyda atkreipiama J valkų
e

j

441

KONCERTUI

šių laikyti? Kodėl Newarko arkivyskupijoj taip pat
nevalia Mišių laikyti? Tas
pats ir Philadelphijos arki SOKOL SALĖJ
vyskupijoj. Kodėl jis turė
2345 S. Kedzie Avė.
jo nešdintis iš Easton, Pa,
kur turėjo įsikūręs vienuo
lyną? Ar pilnai išaiškina
jo stovį ir pažiūras nesenai
tilpę jo paties straipsniai
socialistų “Naujienose” ir

kiti buvo surišti su parei
gomis ar nūdrfavybe. Tačiau
Amerika neišsižadėjo ir tų
nepaklusniųjų * ir patekus
jiems į sunkenybes ar bėdą
— patys konsulatai gelbėja

Jūs esat malonini kviečiami
atsilankyti j mūsų įstaigos

‘ ]<HU4QĄy 10tk

UQUOR
IŠTAIGA

8ewealrt ... Mvsle
O»r M.w Hoi».
Cara.i MllvtitM, Nmtk
D..M

PRADfiKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdraustų ftėrų Suskaitą Ne
santi 3% (daSartln* rata). Puikus Inveetmentaa pavieniams, eatatea, truyt fondams,
partnerships Ir korporacijom^ Pinigai padAtl pirm 15-įos nefta nuoftimtj nuo 1-inos
mėnesio. įstokite J. mūsų 1942 Chrlatm&a
Savings Club dalint prasldedantj.

Pirkite Defepae Bondn Ulonai

W. SLANTSS. B»v.

RBMKITB
SMMA
LHETUVIŲ
DMAUO*

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
T«L BOUUBTAKD M14

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas GANAU OftSS — OUfcnge
OFISO VALANDOS

Kasdien 8:00 a. jn. Iki 8>S« P. a
Tre& Ir lefct: 8:t0 a. m. Iki
f:88 s. m.

FAIBFIELD SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
Dabartinis Adrese.; 372S W. Cermak R<1.,
Gtilcago, Illinois
NAUJAU ADRESAS po Kanalo 10 d., 1942 m.:
Kampan Mllwaukce, Nortb ir Damen Avc., Chicago, II Ii uolu
Įsteigta 1901.
Turtas vlrfi >2.000.000

Etas. 6958 So. Talman Avė.
Rsa TaL GROvskill 0617
Office M. HBMock 4M8

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

,» <M>al OŠ
DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHBURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 nopiet ir 7—8 v
RRZIDKNCUAi

6631 S. Callfornla Avė.

2423 W. Marųuette Road

Ofiso tekį VIBgtola 6086
ResldencŲos tek: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nue 6 iki 8 vaL vak
Nedaliomis pagal sutarti.
Office te] 'i ARds 4787
Namų tel. PROspect 1930

Tat YARda 6991.
Bea.: KENvood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS D CHIRURGAI
Ofiso vaL nae 1—8; nuo 4:80—8:80

790 WeU 83th Street

'Mefofnnej

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS B CHBURGAS

6767 So. Westorn Avo.
Popiet — nuo 1 Iki 81 Vak. 7 Iki 8
Nedėliomts eagnl sutarti

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus

DR. STRK0L1S

Seredoj pagal sutartį.

GYDYTOJAS B CHBURGAS
1803 Wes8 Bfitt Street
LIGONIUS PIUHAl
Kasdien auo 2:00 iki 8:M vai

Tr^lari Ir

Htr

rtn.

Ofiso vaiandoa:

TeL YABDS 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

GRANO OPENING
WHOLESALE

OPTOM^nUSTAI

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VALANDOS;
10-tos Iki S-tds Valandos kasdien.

Telefonai REPubllc 7868

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

GYDYTOJAS B CHBURGAS

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS

OR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS B CHBURGAS

1821 So. Halsted Street
RanMeneiJa: 6000 So. Arteatau Ar
VALANDOSi U v. ryko Iki 8 Dtmis

I iU | ni ukaa.

4729 So. Ashland Avė.

(2-troa lubos)
TaL UDvar 2180
OUoago, B
GYDYTOJAS B OHIRUROA8
OFISO VALANDOS:
1013 So. Halsted St
Ofisas viri Boehm's Drug store Nuo 10 iki 12 vak ryte, nuo 2 iki 8
vak popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryto.
ir pagal sutartį.
Ras. telefonas BESlsy 0434.

OR. MAURICE KAHN

TaL Cicero 1414

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS B CHBURGAS

GYDYTOJAS B CHBURGAS

4631 S<x Ashland Avė.

Kamp. 15t0G gat fa* 49th Ct

TaL YARda 0H4
Bea. TaL KENvroed 4800
VALANDOB
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 h 7-8 v. vak
NedSliomia nuo 10 iki 12 vai. dienų

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

t

vak.

Ofiso vak: 1-3 ir 6-8:30 P. M., Res. 1625 So. 50th Avenue
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 v. popiet, ________ Tek Cicere 1484
Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0257
Ras. tol.: FROsoeet 086

DR. CHARLES SE6AL

DR. A. JENKINS

(Ijetuvie)
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nae 1—4 b ana 7-0 vakare
Taipgi pagal ratartt ___
Ofiso telefonas PROspect 0737
Varnų telefonas VHUtnla 8421

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0061
Rea.: HEMlock 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SIfRGFX)N
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 Ir nuo fl iki 8 vak vak.

2408 West 63jrd Street

U R A U a A

Pirmadienis, gruod. 29, l&ll

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Vokiečiu okupacijos Lietuvoj pusmečio balansas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
V,
Visoms Lietuvos apskri
tims paskirti apskričių ag
ronomai. Agronomų pavar
dės tokios: Alytaus — Prockys, Biržų — Šukys, Kauno
— Sadūnas. Kėdainių — P.
Valatka, Utenos — Bričkus,
Marijampolės — Aglinskas,
Mažeikių — V. Dailidė, Pa
nevėžio — Indreika, Rasei
nių — Andrašiūnas, Rokiš
kio — Neniškis, Seinų —
Jakūnas, Šakių — Laukai
tis, Šiaulių — Mykolaitis,
Švenčionių — Malčiūnas,
Tauragės — Rukševičius,
Trakų — Norkūnas, Ukmer
gės — Skorubskis, Zarasų
— Mikelevičius, Vilniaus —
M. Graužlys, Vilkaviškio —
Gilvydis, Kretingos — Butkys. Dar pranešama, kad
Suvalkų apskrities agrono
mu paskirtas Tautvydas.
Kaip reikia suprasti šios
paskutinės apskrities agro
nomo paskyrimą, lieka ne
aišku, nes Suvalkai, žlugus
Lenkijai, buvo priskirti prie
Vokietijos.

y

Vilniaus krašto, 3) Kauno
miesto, 4) Kauno krašto, 5)
Šiaulių krašto ir 6) Pane
vėžio krašto.

mas apie anksčiau paskelb
tą “Darbo jėgų panaudoji
mo potvarkį,” pagal kurį vi
si gyventojai nuo 15 iki 60
metų amžiaus privalo daly
vauti priverstinuose darbuo
se. Už šio parėdymo nevyk
dymą grąsinama bausmėmis
— kalėjimu iki 6 savaičių
ar pinigais iki 1,000 markių.

pranešimu, dabartiniu me
tu, teveikia 49, o iš jų 22
Nuo lapkričio 3 d. Lietu
Vokiečių paskelbtomis žipradžios mokyklos “dėl pa
voje vėl visuotiniai leistas
niomis rugsėjo mėn. 10 d.
y*
talpų stokos” tedirba tik
telegramų susisiekimas. Te
Šiauliuose ir Mažeikiuose
M
pusę dienos. Kaune moky
.V/
legramos gali būti rašomos
esą sušaudyta asmenų už
A/
Per Vilniaus radiją daina
klos irgi negali veikti nor
arba lietuvių, arba vokiečių vo Vilniaus valstybinės fil
tariamus “sabotažo” veiks
maliai.
kalba, šifruotos telegramos harmonijos choras, diriguo
5^ A
mus. Atrodo, kad žemai
Vilniuje veikia Pedagogi
nepriimamos. Telegramos žo jamas Antano Ilčiuko. Per
čiai nerimsta iš tradicijos.
dis kainuoja 15 pfenigių. Te Kauno radiją dainavo Stasio
Pastebėtina, kad sušaudy nis institutas. Įvedus insti
legramos į užsienį atrodo, Gailevičiaus vyrų sekstetas.
mai ir “per klaidą” suimtų tute vokiečių kalbą “Kauevis dar nepriimamos.
jų paleidimai, daromi vie ner Zeitung” pranešimu jos
Popietiniame koncerte daly
šai, teatrališkai, miesto aik teklauso tik 40% studentų
vavo smuikininkas Povilas
Iš Kauno radijaus pasku Matukas, pianistė Aldona
štėse, tikslu gyventojus Tačiau, miestuose steigia
tiniųjų dienų programos pa Dvarionienė ir operos solis
įbauginti. Sušaudomųjų pa mi trumpalaikiai vokiečių
kalbos
kursai
mokytojams
i
žymėtinos tokios vietos: Fe- tas Antanas Kučingis. Iš
vardės neskelbiamos. Kai
iksas Šimkūnas skaitė pas Kauno arkikatedros trans
kuriose vietose, pav. Šiau ir tarnautojams.
kaitą apie Nevėžį. Kalbinin liuotas pamaldas atlaikė pre
liuose įvestas apgulos sto
Nuo spalių mėn. 16 d.
kas Jurgis Talmantas pami latas Jokubauskas. Artistas
vis.
Lietuviams draudžia- įsteigti Sveikatos Rūmai
nėjo kai kuriuos netaisyk Vladas Varnas skaitė apy
ma apsigyventi Kaune, jei Ostlandui. Jiems vodovaulingumus mūsų kasdieninėje saką “Našlaitė”. Dainavo
ten neturėjo nuolatinės gy ja vokiečiai. Gydytojo pro
kalboje. Kauno jaunųjų te Liepa.
venamos vietos iki birželio fesijos praktikai, be medici
atro vaidintojai suvaidino
,mėn. 2. d. 1941.
nos diplomo ir stažo, reika
(Pastaba: Ši informacija
Jiurašiūno
parašytą vaizdelį
Ligi spalių mėn. 15 d. lingas dar vokiečių leidi
“Mašinisto duktė”. Vokali dedama todėl, kad radijo
780 žymesnių klaipėdiečių mas. Leidimai reikalingi
niame koncerte dainavo Ku- programos dalyvių tarpe ga
lietuvių buvo priversti ap taip pat: gailestingoms se
The gift that fights
dokaitė-Misiurevičienė. Dra li pasitaikyti užsieniuose gy
leisti kraštą ir persikelti į serims, vaistininkams, dan
mos artistas Antanas Mac venančių lietuvių giminių ar
inflation while
Vokietijos gilumą. Keltis į tistams ir kitiems. Reicho
pažįstamųjų. Teko sužinoti,
bringing joy and
Švedų laikraštis “Dagens kevičius skaitė rąžytojo An kad daugelis užsieny gyve
Lietuvą gyventi neleista. komisaras gali kiekvienu
tano Vaičiulaičio apysaką
Nyheter” paskelbė žinią, kad
Lietuviams Klaipėdos kraš metu suteiktą leidimą atim
protection.
nančių lietuvių tik tokiu ke
te neleidžiamas laikraštis ti. Dr. Matulionio per ra
Šiauliuose
karo valdžios “Praloštas smuikas.” Prof. liu ir patyrė apie savo gi
lietuvių kalba. Jie nebetu dio pranešimu Lietuvoje
šprendimu sušaudyti du Lie Kolupaila skaitė apie Nerį- mines ar pažįstamus Lietu
ri ten nei vienos savos mo siaučia šiltinę. Žydai gydo
tuvos piliečiai: Zigmas Rim Viliją. Dramos artistas Ku- voje, nes pašto susisiekimo
bertavičius perskaitė, vysku
kyklos, jie varžomi dėl lie mi tik žydų gydytojų ir žy
ša ir Stasys Vilkūnas, kurie
su Lietuva beveik nebuvo, o
tuviškų pamaldų bei pamok dų personale. Raud. Kry
neva prisipažinę vedę špio po Motiejaus Valančiaus ‘Se dabar jis ir visai nutrūko).
slų
Klaipėdiečiai per am žiaus pirmininkas atstaty
nažą sovietų Rusijos naudai novės aukštaičių vestuvių
aprašymą.’ Aleksandro Kažius lietuviškai kalbėję da tas, pati įstaiga iškrausty
prieš Vokietiją.
čanausko kūrinių koncerte
Spalių mėn. Vilniaus mies
bar verčiami savo kalbą ap ta iš savo patalpų, o paskudalyvavo smuikininkas Izi te išduota 162,482 maisto
tiniomis žiniomis, įstaiga,
leisti.
Per
Kauno
radiją
buvo
dorius Vosiliūnas, operos ar kortelės. Žydai į tą skaičių
kaipo tokia, nustojo veiku
Iš mažumų Lietuvoje dau si. Ji virto paprasta šelpi
paskelbtas Vokietijos gene tistai Juzė Augaitytė ir Ka neįeina.
giausia nukentėjo žydai. mo draugija.
ralinio komisaro Lietuvoje zys Gutauskas. Dramos ar
.n i'’
Vilniuje,
Kaune,
Šiauliuose
raginimas Lietuvos ūkinin tistas Petras Šimkus skaitė
, 3
'
J
Vietoj ankščiau veikusios
ir kitur vokiečių įvesta
kams greičiau pristatyti pri Antano Vienuolio feljetoną ' Nuo gruodžio 1 d. maisto
Eltos,
įsteigta
vokiečių
pro

ghetto, kur žydai izoliuoti
klausančius iš jų, pagal pri “Kūmutės.” Solistai Vence- kortelės įvedamos visoje
pagandos
įstaiga
pavadin1
ginimo
tarp
dviejų
Lietuvos
Taking
your
giri
to
tha
nuo kitų gyventojų ir susi
statymo prievolę, javus, bul vičiūtė ir J. Butėnas daina Lietuvoje.
okupacijų.
Tai
grynas
ne

ta;
“
Pressedienst
dės
Gemoviea?
siekimas su jais draudžia
ves ir pašarą. Iš atsišauki vo duetą.
susipratimas:
vokiečiai
to
neralkomisariats
”
su
vokie

mas. Jiems panaikinta ap
mo teksto galima suprasti,
Būk teisingas žmogus, o
■ •
sigyvenimo, judėjimo, dar čių Walter Zimmenman iš ir nori; mat, sudrumstame
kad
Lietuvos
ūkininkai
jau
Per Kauno radiją buvo tuomet galėsi pilnai Įsiti
vandeny jiems lengviau žve
bo, profesijos, nuosavybės, Liubesko pryšakyje.
yra
gavę
iš
vokiečių
įstaigų
perskaitytas Kauno miesto kinti, kad pasauly vienu iš
Watch out that your breath floea not
Steigiamasis
Lietuvoj joti. Bergždžios pastangos; offend
švietimo bei kitos kultūri
kiek centnerių komisaro vokiečio primini tvirkėliu mažiau.
... you yourself probably don't parėdymus,
Carlyle
whether it’a offenslve or othertrise.
nės laisvės. Jų judomas “Raudonojo teroro muzie Lietuva nekenčia rudos oku Iffcnow
javų, bulvių ir pašaro jię
you want to m»ke a hifc ydtb your
bei nejudomas turtas kon jus.” Jo tikslas nukreipti pacijos, kaip nekentė raudo giri friend, there’s a «ay to malte your privalo pristatyti iki tam
breath more agrteable. And It’a easy.
fiskuojamas.
Daugiausia gyventojų dėmėsį nuo da nos. Joks vergijos pakitė- Slmply rinse the mouth wlth Listerine tikro laiko (centneris lygus
Antlaeptle before you start out. Listerine
dėl žydų turto grobimo iš bartinių sunkumų bei nege jimos laisvės neatstoja: lie halts
Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę^.
food fermentatlon ln the mouth, 50 kilogramų arba 110 sva
tuviai
yra
Lietuvos
krašto
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Padidėjęs spaudos vaidmuo
Už poros dienų baigsis 1941 metai, atnešę pasauliui
nepaprastai didelės reikšmės įvykių, išplėtė karą po
visus žemės kamuolio kraštus. Tie visi didieji įvykiai
su atitinkamomis įvertinimo pastabomis yra užrekorduoti laikraščiuose. Ypač plačiai jie surašyti dienraš
čiuose.
Tuos įvykius registravo ir mūsų dienraštis. Jis juos
vertino religiniu ir tautiniu atžvilgiu. Dėl to visų me
tų “Draugo” komplektas pasidaro nepaprastai Vertin
gas.
Dėl to patartina pradedant naujuosius metus dien
raščio nehumesti, bet laikyti ir metų pabaigoj turėsi
te didelę, svarbią ir vertingą knygą.
Mes esame įsitikinę, kad ir naujaisiais 1942 metais
nepersiskirsite su savo dienraščiu, nes jo vaidmuo šiais
laikais turi nepaprastai didelės reikšmės. Jis ne tik
informuoja apie didžiuosius pasaulyje įvykius, prane
ša žinias iš karo frontų, iš Lietuvos, plačiai apima
Amerikos lietuvių gyvenimą ir veikimą, bet padeda
vesti kovą dėl atstatymo Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės.
Spaudos vaidmuo visuomet yfa didelis. Bet dabar
ypač jis yra svarbus, šie laikai laikraščių leidėjams
Uždeda daug didesnę atsakomybę ir taip pat sudaro
didesnių apsunkinimų. Brangsta popiera ir kitokia
spaustuvių medžiaga. Brangsta ir patsai darbas. Dėl
to skaitytojai yra prašomi tą padėtį įvertinti. Atnau
jinti savo prenumeratą ir pakalbinti kitus, kad užsi
prenumeruotų ir kasdien skaitytų “Draugą.” Tai pa
dės ne tik “Draugo” leidėjams, bet ir Visoms toms
idėjoms skleisti, kurioms mūsų dienraštis taip ištiki
mai tarnauja.

•

Tremtiniu šelpimas ir L.G.F.
Kun. Jonas Balkūnas apie Lietuvos tremtinių šelpi
mo problemą it Lietuvai Gelbėti Fondo darbą "Ame
rikoj" taip rašo:

“Praėjusiais metais Lietuvai Gelbėti Fondas surin
ko savo kvotą — 10,000 dolerių su kaupu. Ne visi au
kojo, ne visos kolonijos prisidėjo, ne Visų išpildytos
kvotos. Galėjo būt kur kas daugiau.
“Šiemet Federacijos kongresas nutarė vėl tik 10,000
dolerių surinkti Lietuvos tremtinių reikalams. Pernai
pabėgėlių turėjom tik keletą tūkstančių, šiemet gi ke
liasdešimt tūkstančių tremtinių.... Jie daug didesniam
varge ir labiau reikalingi mūsų pašalpos. Pernai ma
žiau išleidome pašalpai, nes pasitikėjom vyskupų komi
teto parama. Dabar reikalai padidėjo ir pasunkėjo. Ar
kas padės mums aprūpinti tremtinius Sibire? Kas rū
pinsis pabėgėliais vakarų Europoje? Jiems neleidžia
ma grįžti Lietuvon. Ar užteks $10,000 L. G. Fondui?

“A. L. K. Federacija ir Kunigų Vienybės šelpimo ko
misija (Lithuafiian R. C. Priest’s Committee of Ame
rica for Relief of the War Distressed Lithuanians) pa
darė žygius Amerikos Raudonajam Kryžiuje, Valsty
bės Departamente, N. C. W. C. Sekretorijate, pas Jų
Eksc. arkivyskupus Mooney ir Stritch ir vysk. Boyle.
Visur gauti užtikrinimai, kad pagelbės pagal galimu
mus. Episkopatas vėl pažadėjo iš bažnytinių rinklia
vą pašalpą paskirti. Valstybės Departamentas ir Raų«

donasiS Kryžius didelių vilčių hedavė. Sovietai nori Amerikos pinigų, bet nenori Amerikos kontrolės. Raudo
nasis Kryžius visūS lietuvių tremtinius sušelptų, jei tik
sovietai būtų sukalbamesni. Sodžių, dabar sUšelpimas
išimtinai tik mūsų rahkose.
“Ar užteks 10,000 dolerių? Toli gražu dar UUO geros
pradžios. Neužteks nė keliasdešimt tūkstančių dolerių.
Bet pasitikėdami* kad derybas dar veda Amerikos Rau
donasis Kryžius, tUrimS savo didžiausias pastangas dė
ti, bent pradžią padaryti ir tremtinius paramiūti.
“Federacija siunčia į kolonijas kun. K. Barauską ir
dr. F. Vileišį su prakalbomis. Ne visas parapijas kal
bėtojai apvažinės. Ne viatir susirenka žmonės ir he visi
aukoja. Jokiu būdu negalima pasitenkinti prakalbomis.
Būtina sutverti Visur LGF skyrius. Skyriai metų bėgy
je įvairiais būdais renka aukas. Negalima pasitenkinti
kvota. Juk dešimts tūkstančių — tik šalsiąs.”
Toliau autorius siūlo praktiškų patarimų, kaip su
kelti lėšas tremtiniams sušelpti. Jis rašo:
“1. L. G. F. skyrių nariai kartą metuose renka atikas
prie bažnyčios durų.
2. L. G. F. nariai per kiekvieną parengimą parapijo
se stovi prie durų ir prašo laisvų aukų (su skrynutė
mis).
3. L. G. F. nariai išnešioja skrynutes pas lietuvius
biznierius ir įprašo padėti žymioj vietoj. Aukas kas
mėnesį surenka.
4. L. G. F. skyriai pasirūpina gauti “Tag Day.”
5. L. G. F. skyriai paruošia metinę pramogą.
0. Kat draugijos padeda L. G. F. skyriui pravesti va
jų (naryc moka metams 1 dolerį).
7. Draugijos užsideda mažą asesmentą (dešimtuką
metams nuo nario arba daugiau).
8. Draugijos savo pramogų pelno nuošimtį (nuo vie
no ligi penkių) atiduoda L. G< Fondui.
9. Visfcse kitose sueigose sumetama aukų L. G. F.
kaip vakarienėse “parėse” ir k.
10. Bažnyčiose prie dūrų ant sienų pakabinti skry
nutes LGF aukoms.
. ii. Labdaringos draugijos, kaip šv. Vincento Pauliečio, kasmet paskiria didesnę atiką.
12. Mokyklų vaikučiai renka centus.
13. L. G. F. Kalėdoms išleidžia vokams prilipdyti
ženkliukus.
14. Kelti šūkį spaudoje paaukoti vienos dienos už
darbį L. G. F.
Visi šiė siūlymai nėra nauji. Vieną kitą L. G. F.
praktikuoja. Gera draugijas ir skyrius paraginti šiuos
sumanymus susirinkimuose svarstyti. Galima rasti ir
daugiau būdų aukoms rinkti. Stengkimės visus juos iš
bandyti. Tik nesistenkime vienomis prakalbomis, kaip
Iigšiol praktikuota. Geras L. G. F. skyrius išbandys Vi
sus būdus, savo kvotas lengvai išpildys. Laikas kvotų
nepaisyti ir jas dešimt kartų padidinti. Net patarčiau
kai kur prakalbų berengti, nes skyriai dažnai daugiau
ir nedirba. Smulkesnės rinkliavos, bet nuolatinės dau
giau Surenka. Ypatingai patariu naudotis Siūlymais: 1,
2, 3, 8, 9, 10, 11, it 12.”

Žinoma, kad taip, bet...
Sandai iečių savaitraštis, rašydamas apie šių dienų

pareigas, nurodo:

“Kiekvienas Amerikos lietuvis šiandie turi rimtai
pagalvoti kUofh jis gali pagelbėti savo šaliai svar
bioj, lemiančioj valandoj. Kas tik turi atliekamą do
leri* pirkite apsaugos bonus; parodykite darbais ir
žodžiu, jog esate patriotai ir pasiryžę ginti iki pas
kutinių savo laisvę.
“Tuom pat sykiu neužmirškim ir lietuviškų reika
lų. šventėms praėjus pagalvokime ką galėtumėm pa
daryti sustiprinimui savų organizacijų, spaudos ir
visokeriopo veikimo, šis laikotarpis turi būti pašvęs
tas ne dykaduoniavimui, ne tuščioms diskusijoms, bet
patrietiniems darbams. Parodykim visi seną lietuvių
atkaklumą ir pasiryžimą.”
Ištikfo, tai yra gražūs žodžiai. Bet, vyrai, ar ne lai
kas jau eiti nuo žodžių prie darbų?

(‘‘Draugas” 1916
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27 milijonai belgų pašal
pai... Šįmet Jungtinėse Val Po svietą pasidairius
stybėse ir Kanadoj niuo ka Ačiū, ačiū, tavorščiai,
ro nukentėjusių belgų šelpi tavorškos
mui surinkta $27,000,000.
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
•
proga, labai daug gavau
Kiek Jungtinėse Valstybė sveikinimų ir linkėjimų. La
se gyventojų.... Vėliausiai bai norėčiau visas tas gropravestoji krašto gyventojų matas, tuos gražius žode
statistika rodo, kad dabar lius padėti ant savo delno,
Jungtinėse Valstybėse yra ir visiems parodyti, a!e ne
112,444,020 gyventojų.
galiu to padaryti dėl kito
4
kių rokundų, kurioms rei
Per Kalėdas visur buvo kia pirmenybė duoti.
Tačiau praleisiu nepadėjęs
mūšiai...,. Nė viename karo
ant
delno ir neparodęs jums
fronte per Kalėdų šventes
mūšiai nesustojo. Kai kur vienos gromatos, kurioj, be
gražių žodelių, iškelta ir
jie buvo dar baisesni.
naujas sumanymas, štai, to
ji gromata:
Japonija su talkininkais...
“Didžiai gerbiamas Pro
Visi Japonijos laikraščiai, fesoriau :
rašydami apie prez. Wilso“Siunčiu kuonošjrdingiauno notą, sako, kad Japonija sius sveikinimus Tamstai
• -A
iki karo pabaigos cus su ir linkiu
sveikatos, kad ga
talkininkais.
.
lėtum per ateinančius ■ me
t
tus ant savo vožno delno
V’’
Susidarė Lietuvių Tary mums vožnias naujienas dė
ba.... Pranešama, kad Švei ti ir visokias rokundas tlucarijoj susiorganizavo aukš močyti. Taip gi aš labai
čiausia Lietuvių Taryba, ši norėčiau, kad ateinančiais
taryba jau sudariusi memo metais profesorius surink
rialą dėl Lietuvos Nepriklau tum visus savo juokus, ku
sofnybės ir išsiuntinėjusi vi rie ėjo per “Draugą” per
sų valstybių vyriausybėms. pastaruosius desėtką, ar dau
•
giau, metų ir išleistum at
Lenkijos bankas... Lenki skirą knygą. Tokią knygą
jos generalgubernatorius Su kiekvienas norėtų įsigyti ir
tiko, kad Varšuvoje būtų būtų labai gera vakarų, ban
įsteigtas valstybinis bankas. kietų programas paįvairin
ti, ba dabar kai kada tos
“Draugas” yra vienintelis programos esti labai nuobo
katalikų, lietuviškai kalban džios, kartais net, užsimo
čių, dienraštis visam pasau kėjus įžangą, tikra kanky
."v

ly. Dėl to labai svarbu, kad
jisai būtų kuo plačiausiai
paskleistas. Pats skaityk jį
Ir kitus paragink.
Žmonija yra dviejų klasių
sudėtinė: tų, kurie suvalgo
daugiau skanių pietų, negu
kad turi apetito, ir tų, ku
rie turi daugiau apetito, ne
gu progos skanių pietų su
valgyti.
Chamfort

nė.

“Linkėdamas Tamstai ir
per 1942 metus taip štukavoti, lieku Tamstą didžiai
gerbiantį.

Z. Ž.”

lietuviški balšavikai šioj
rokundoj yra aiškūs pro
džepanai: jie ne tik nereika
lauja Stalino atidaryti ant
rą frontą, bet tyli ausis su
glaudę, kaip oisteriai.
Vienam mitinge užklup
tas tuo klausimu žymus
balšavikas šitaip pateisino
Staliną.

v

v

Ką jūs mislijat! Jei vie
nam Amerikos korespon
dentui iš Maskvos į Kubyševą nuvažiuoti ėmė kele
tą dienų, tai kiek laiko im
tų raudonajai armijai nu
gabenti į Japonijos pakraš
čius? Metus. Ot, tau ir
talkininkas!

Kalėdas praleidus Agnės
Pastatytė pasisako motiriai, kad ji turinti vaikiną
ir norinti tuojau Ženytis.
Motina pradeda ją- barti. .
Agnės, ka tu misliji.
Juk turi vyresnę sesutę, tu
ri pirmiau už tave ištekėti.
Tu turi dar palaukti.
, j *
’ • •‘ <
— A, tai tokia mama esi!
Kaip namie būti, kaip iš balio namo anksti pareiti,
kaip anksčiau gulti, tai vis
jaunesnė ir jaunesnė, o kaip
ženytis, tai vyresnė. Gerk
motina ir tame dalyke žiūri
daugiau jaunesnės.
Vienas šykštus turtuolis
paklaustas, kokiu būdu ga
lima turtingu palikti, atsa
kė:
— Labai paprastai. Rei
kia nuo visa ko atsisakyti.
Ištisus septynerius metus
reikia tikrai kiauliškai gy
venti.

t

T

— O paskui, — buvo jo

paklausta.

r

— Paskui, pripranti kiau

Dabar vieni vienaip, kiti
kitaip figeriuoja, delko Sta
linas neatidaro 2 fronto Azi
neatidaro antro fronto Azi
joj ir neduoda džepanams
sprikso iš užpakalio. Tik

liškai gyventi ir taip gyve
ni būdamas turtingas.
NAUJI PRIEŽODŽIAI

— Maino šerstį, kaip balvikai Amerikoje.

KALĖDOMS LAN Kft BAŽNYČIĄ
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Geri putibi
“V-bė° rašo:
“Bet.. įsivaizduokite: kartais į tokią puotą sueina
keletas šimtų žmonių. Kiekvienas puotos dalyvis su
moka nemažiau, kaip po du dolerius. Tokioje puotoje
valgoma, geriama ir linksminamasi iki ryto...
“Tuo tarpu.... Beja.... Gal būt, tų pačių puotos da

1

lyvių giminės kur nors Sibire kenčia šaltį, badą...

“Todėi mes ir sakome: tegu ‘parių’ rengėjai skiria
bent vieną pelno nuošimtį labdaringam tikslui, vis
kas bus 'O. K? ”

Prez. Rooseveltas su žmona ir jų svečiai Baltuose Rūmuose. Kalėdų
dieną jie visi kartu lankė metodistų bažnyčią. Iš kairės: lordas Beaver-

J šią pastabą reiktų atkreipti kuo rimčiausio dė

brook. p. Roosevelt, pirmininkas Ch urchill, prez. Roosevelt ir brig. gen.

mesio.

Ę.

Hatson, prezidento kariais palydovas.

t

DRAUGAS
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n««ia

na garas iš skiepų. Viduje
— Tai tiek, labai ką aš it
tamsu, kur nėkūr ŽVakė. bepapasakosiu, — baigė
Negrodavom nei kortom, ot maho prietelis, — daug te ir
kareiviai kiurkso, tyli, snau nežinai. Ot, kareiviui su
džia. • Nei vandens, tai nesi švilpė po nosim Ir— daryk
Vienos Rusės Dienoraštis
prausę. Jei marškiniuose klausyk komandos.
atsiranda brudo, tai lau
K. J. Prauskis.
Į lietuvių kalbą išverti Izabelė Matusevičiūtė
kan išėjęs iškratai pasal
— i •
dai juos ir gerai, kur tu
(tęsinys,
’ juos skalbsi be vandens.
Ką nori pasakyti šios storos riebios lūpos, išsipūtu
Valgyti priveždavo tik nak
sios šnervės ir siauros mieguistos akys, veik nspistebičia. Gaudavom zupės, ko
mos iš po tankių antakių?
šės,
vandens “baklašką”
Tikrai jos turi kažką pasakyti, jos kalba — bet tik
Į (tokį butelį — apie Va galio
D. D. O. PrtESCRimON.
Edipas gali atspėti mįslę, suprasti nebylę kalbą.
no) prisipiidavom. Atsar
O aš pažįstu šituos bruožus ... jie nėra egiptlški.
gai turėdavom po 2-3 sva
Balta, žerha kakta, išsišokę žandikauliai, trumpa tiesi
rus sukorių. Kitą kart mū
nosis, graži burna, batli dantys, minkšta garbiniuota barz
šyje po 2-3 dienas maisto RED — iTČhY- 3CALY
da ir gana tolokai viena nuo antros akys . . . Ant galvos
negalėdavo privežti. Kai
kuokštas pasipūtusių plaukų, ant šalie3 perskirtų, — tai
pradėjo labai muša — išbė
tu esi Karpiejau, Sidorai, Simonai, valstieti, iš ftiasangome, kitas palikęs arklį,
n°.infc Matmenį
šino arba Jeroslavo, kaip nagu rėžtas mano kaimietis!
i šadtuvą bėgo kiek išneša Proifl|rtly Relieves
TerturS!
Kaip seniai tu tapai sfinksu?
kojos.
— Gal ir tu nori ką pasakyti? — Taip ir tu esi
sustabdo nepafceiM'lania nlciėjhna
— Ar lėktuvų tada dar Kaltos
ir tuojau pradeda siimTsfinksas?
mą jautrios odos. Stebėtinai sėk
nebuvo?
Anglijos
ministras
pirmininkas
Ch
urchill
(kairėje)
tariasi
su
prez.
Roomingas per virš 30 metui GatmaTavo gilios bespalvės akys kalba taip pat . . . kur
— Turėjom patrankas, mas
OnAve.visose vats- ŽEMO
seveltu
Baltuose
Rūmuose
kaip
nuga
lėti
ašies
valstybes
ir
sutriuškinti
čia ir paslaptinga jų kalba.
kulkosvaidžius,
turėjome
L"1* ■
ri»
Hitlerį.
Be kur yra Edipas?
šautuvus. Japonų šautuvų
— Ak, nepakanka apsivilkti kaimiečio trinyčiais ir
kulkos buvo mažesnės, kaip
tapti Edipu o rusų sfinkse!
mūsų. Bet lėktuvų tai dar
KAIP LIETUVIS KARIAVO PRIEŠ JAPONUS 1905 METŲ KARE
Keletą minučių viešpatavo tyla
Visi buvo susi
nebuvo. Tik tokie balionai
mąstę. Paskui profesorius Denisovas tylia tęsė toliau:
- Kietas rytiečių iyvenimas. - Bažnyčioje ant ''paduškėlių." - Rai būdavo. Išsikelia lengvų
Neklydo Dostojevski tvirtindamas, jog rusų tauta
dujų pripūstas balionas į
Dievą ir religiją nešioja savo sieloje, bet ji yra tamsi, ne
teliai atmuša japonu ataką. - Granata į vidurį pietaujančiu karei padanges, o jis laikomas
aiški ir nesąmoninga. Paprasta moterėlė, ko nors pra
ant virvės. Aukštai būda
viu. - 4 mėnesius nesiprausę... - Laiškai iš baliono su pririštais mi karininkai per žiūronus
šydama, aukoja žvakę Dievo Motinai, lygiai jos sūnus
tiki Karoliu Marksu ir Leninu, kaip jų motina švenčiau
stebi, surašo popieriuje, pri
akmenėliais.
siąja Mergele. Rusas reikalingas, kad kas jį vestų, va
riša prie akmeniuko ir me
dovautų, jis turi prie ko nors prisigladsti, nes jo pačio
ta žemėn. Telefono dar ir
Užeinu į vienus namus, su plačia nugara, kad dau- to. Mes valgėme pietus, gi tad? iŠ balionų nevarto
siela nesąmoninga. Revoliucijcs visi žiaurumai nebuvo
rusų padaryti, bet tik to nesąmoningo, miegančio milžino Bridgeporte girdžiu šeimi giau ant jo galėtų tilpti, kū tik kai krito japonų arnio- jo. Buvo tik kariuomenėje
tos sviedinys j mūsų v,durį, I Įabai 7tiprts projektbriaJ(
pykčio išsiveržimas. Dar jis nepasakė savo žodžio, bet ninkas, lietuvis rūgoja ant rena ir miega ant jo.
japonų.
kaip jis prabils, išgirs jį visas pasaulis. Jis pasireikš,
sudraskė daugelį. Man ap- ką
keliolįka mailių nu
Kasas nešioja
— Kas atsitiko?
kaip griausmas su žaibais, ir didelę tiesą atneš žmonijai..
ardė ranką, koją, šoną. Nu-1 5viesdavo. Tai juos, būdaIr vyrai.
— Jau seniai, dar per ja
— Kas šiandien Rusijoje dedasi, man atrodo aukš
gabeno į lauko ligoninę. Pa- y0 8Ukina ir suklna
Kalba
jų
sunki.
ponų
vainą
”
(1905
m.)
su

lapinėse išbuvau dvi savai ti
čiausia beprotystė, — tarė profesorius Vinogtadovas. —
—
Iga,
langa,
paga
.
.
.
žeidė
mane.
Vis
atsiliepia
ir išgijau, bet geros sveika Japonai — narsūs.
Bet gal šiame chaose ir sunaikinime slepiasi nauji galimu
Tai bus:
mai. Gal turi būti sunaikinta dabartinė karta, kad ga ir dabar, kad juos ten kur...
tos nė dabar neturiu. Kad
Japonai — drąsūs, smar
Pasirodo, kad jisai dar
— Viens, du, trys . . .
lėtų iš jos išaugti nauja, kuri būtų sutapusi su ta primi
tik pavaikštau daugiau tai ki pas juos disciplina. Pase
Yra tarp jų ir katalikų. ir skauda.
tyviška rusų tautos siela, gal ir pamatys tai, ko me3 ne- prie caro tarnavo rusų arkojo, kad jiems be komai,
-s—
matome, nes mes gal perdaug dedamės pasisavinę vaka- mij°ie
buvo pasiųstas į Teko matyti prancūzų misi
— Tai ir dabar neužmiršti dos nevalia atgal pažiūrėti
rų Europos kultūr ą. Bolševizmas turi žlugti, nes kaip Mandžiūriją.
jas. Ateinantieji į bažny japonų?
nevalia trauktis — savieji
PAMOKOS
ir pasakys žmonijai švarų žodį. Pailiustruoti aš norė- Mandžlūrijos kinų
—
Tegul
juos
perk
.
.
.
!
nušauna.
<
tėlę pasideda tokią “paAnglų Kalbos
ševizmas buvo reikalingas sukrėsti tiems, kurie tikrą ke gyvenimas.
duškaitę” ir sėdasi ant jos. Kurgi gi — kad tik paeini
Lietuvių Kalbos
lią buto pametę!
— skauda.
Knygvedystės
— Gyvenimas ten baisus,
ikasas nešioja ir vyrai, ir
Mes neturime apie save galvoti. Tiesa, jog mūsų
Stenografijos
Zlemojame skiepuose
Listen to
kultūra, mūsų visa inteligentija ir civilizacija bus nu — pasakojo jisai. — Drapa motei ys. isskiisi juoo tiR
Mašinėle Rašym*
Keturius mėnesius išbu
šluota. Bet tuo būdu ar neiškils haUjOs jėgos iš liaudies nos prastos, valgis taip is to, Kad moterys k-sas
Aritmetikos
pat.
Neturintieji
tai
min

PALANDECH
’
S
suvynioja
šonuose
į
toitius
Pilietybes
vau po Mukdenu, tokiuose
kamieno, kurios suras laisvus, naujus kelius?
ta
daugiausia
valgydami
toQu
ragu
.
skiepuose, žiemojome ten. RADIO BROADCAST MOKSLO LAIKAS
Aš įsitikinęs, jog rusai pabus iš savo beprotiškumo
kius
grūdukus,
kai
kruopas
į
Ą^
akose
Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p
Ot buvo iškasę tokią gilią
ir pasakys žmonijai švarį žodį. Pailiuostruoti aš norė
Featuring a Program of
ir nuo 7 iki 9 vai vakar.
— “čumizą.” Valgo dar to
čiau vieną eilėraštį stebėtinos Turgenevo kūrybos:
— Aš tarnavau ranehuo- grabę, platumo kaip per YUGOSLAVFOLK MUSIC
AMERIKOS LIETI 11’
— Dienose abejonių ir sunkių minčių dėl tėvynės li kius kai kornus, kai kana se, — pasakojo mano mie- “strytą,” lubas uždėję, o
Every Satnrday, 1 te 2 P. M.
MOKYKLA
pes
—
“
kulviljaną,
”
pasiga

kimo, vienintele parama buvai didžioji, galingoji ir lais
las
lietuvis.
—
Japonai
ant
viršaus
žemėmis
apipy81b
W. 33rd Place,
mindami sau košės.
STATION WHlP
voji rusų kalba!
smarkūs:
sudaužė
du
rusų
Chicago, BU.
lę. Viduryje šiaudų prime 1520 Mtacyefea (Top of tfca Dfat)
Pieno beveik nevalgo —
Jei tavęs nebūtų, aš palikčiau abejingas dėl visko,
pėstininkų
pulku3
taip,
kad
mažai karvių, mažai turi ir
sta, o žmonių daug, tik elkas dedas tėvynėje?
tik
vėliavas
išnešė.
Kar

Reikia tikėti, jog tokią kalbą turi tik didingos tau mėsos. Laukus dirba — tą, atsimenu, mes raiteliai
aria karvėmis, arkliais, mu
tos! . . *
pasislėpę už kalno laukė
Dėl rusų tautos problematiškumo ir kalbos buvo pui lais.
me. Japonai išėjo atakon.
kiai pasakyta, — įsiterpė Jurgis Aleksandrovičius, — Daugybė seimui viename
Jie ropojo po 5-6 pėdas nuo
tiktai rusų tauta dar tars savo žodį. Eet tolimesnės iš kambaryje.
kits kito. Ir mu3 sukamar.
vados mane nustebino. Aš rusų tautos niekados nenie
Gyvena labai susikimšę. davo atakon. Į jojantį nt
kinau, nė neaukštinau. Ją reikia imti tokią, kokia ji iš
Didesniame kambaryje — taip pataiko, o dar mus
tikrųjų yra, ir neduoti jai tiek paslaptingumo, ko ji tik po keletą šeimynų.
Jų
rai neturinti. Nedera visą irrac’onališkumą, kuris lygiai tfebos tokios: sukala bas pridengia dulkių debeay3.
bendras visiems žmonėms, taikyti kaip ypatingai požymį lius, iŠpiba tokią kaip tvo Susimaišo viskas, akim rietik rusų tautai. Klekveinos tautos būdą ir likimą s e- rą, įdeda peršviečiamo po- i matai. Prijoję ėmėme kar
pia nežinomybės tamsa; bet kodėl rusų ateitį su ypatingu pieriO langus (stiklas jiems dais kapoti, kerti kur pamistišku šydu dar pridengti?
perbrangus), kokias duris Puo^aIr pagaliau, ar šios baisiausios beprotytės žiauru įtaiso, stogą aptraukia, ir Sužeistas,
mai iš tikrųjų reikalingi, kad gimtų kažkas r.au^O? Tu galas. O viduje paliai šie- j Kitą kartą mūšis tęsėsi i i
tarpu, kai mes laukiame kol rusų tauta pasakyj sovo žo ną padaro tokias pertvaras, paras. Dieną naktį armoto;
dį, daugybės kartų sukurti grožio ir gėrio turtai pražu- kiekvienoje suplūkia pečių kaukė. Medžių lapai nukri
domi. Įsigilinkite į visą bolševizmo dvasią, pamatys te
kad jis tik mirtį neša.
Viši turi būti vienodų pažiūrų, visokios gyvybės, laisvės, individuališkumo, kūrybišku
K. — Esu mašinistas lėk Ht • lybė labiausia atsižvel- nūs Ir Ženklus ji ferma
vienodų idėjų ir vienodai dėvėti. Tikroje balSevištihėje
tuvų
fabrike.
Pasibaigus gia, kad ji kuo daugiau lies saugumo ptOgrama ir
mo, Rusija dabar dideliausiame kalėjime.
sistemoje tegali pasireikšti visoks grubumas, bukaprotiš
Koks popas, tokia klebonija — sako mūaų priežodis. karui, gal aš busiu stieb pirk‘ų Apsaugos Bonų ir neleidžia ptagyvenitriūi brar
kumas, idiotiškiausias nežinojimas primityviškos žmo
gėti.
Pažiūrėkime šiandien, kas veda mūsų Rusiją? Pažiū tas. Kaip galiu ptisireng ženklų ?
gaus psichologijos. Tai yra žmogaus dvasios grįžimas
♦1
tam
laikui?
rėkime į “atsakominguosius,” Jūs suprasite, jog Rusi
A. — Į vidūbnes ir ma
Pastaba.
įgyti Apsah
vėl į primityvišką būklę, dėl kurios turi sudrebėti fe ekja turi būti nelaiminga, vedama tokių vadų. Apie šiuos
A.
—
Siatematiškai
ir
re

žesnes
pajamas
turinčius
gos Bonus Ir Ženklūs Kriflpvieho civilizuoto žmogaus širdis. Buvo pasakyta, naujo3
vfedus
aš
norėčiau
Jums
pasakyti
garsaus
istoriko,
pro

guliariai
pirk
Apsaugos
žmones.
Si
grupė
daugiau

kitės į arflmiausį paštą,
jėgos ras laisvus kelius! Bet kur yra parašyta, jei no
fesoriaus
Raškovo,
pažiūras.
Jis
yra
geruose
santy

Taupumo
Bonus.
Tuo
bū

sia
remia
vyriausybę
lt
rima pasiekti išsilavinimo, tai reikia užmušti tą, kas jį
banką, arba taupumo ir sko
kiuose
su
Leninu.
Tegu
jį
ir
labai
baugina,
jog
tarp
du
gražią
sumą
sutaupysi
taupia.
Si
grupė
žymiau

yra sukūręs? Ar iš tikrųjų lyg negalima pakelti žemes
linimo sąjungas: arba rašy
niųjų sluoksnių dvasinės būklės, nepadarius tokių bepro jo vadų yra tiek daug abejotinos vertės asmenybių. Jis ateičiai, kai pakitės laikai. sia didina šalies pajamas kite U. S. Iždininkui, Mtiškų gyvenimo aukų? Ar normalus, lėtas jos kėlimas tą primnnęs Leninui, ir žinote, ką jis atsakęs:
K. — Į kurią gausinčiau ir palaiko aukštą pirkimo shingtcm, D. O. ženklus ga
(Bu* daugiau).
nepasiektų geresnių vaisių?
Bet bolševizmas yra mirtis
šią amerikiečių grupę vy- pajėgumą.
Pirkdama Bo Įima pirkti ir krautuvėse.

A. Rachmanova

DARO PLANiJS

PRIEŠ AŠĮ

Moterys Raudonojoj Audroj

^ItčhiniSS

For quick relief from i it tunj? of ecjcmd. punpte,
athlete’s foot, acabi. ų nshęs and other extemally cauaed akiu troiiblea,ūsairorld famova
cooling. antiaeptic. liųuid D. D. D l'reacrlptlon
Greaaeltsa. atainlesa. Soothes irritation a id
quickly stopa įntenpe itch.ng. 35c ttįal bottle
proves it, or your money back. Ask vour
druggist today for
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Pirmadienis, gruod. 29, 1941

relei Alice, sūnums Edvinui nyčios varpai tardami atsi
ir Alfonsui, ir broliui Liud sveikinimą su geru šeimos
LABDARYBĖ
vikui.
I
! tėvu ir vyru, su maloniu
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė,
Šią valandą, kada Stanis draugu ir su ištikimu Baž
pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Aibavičius, iž
lovas nulydėtas į amžinojo nyčios sūnumi palikdami
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
poilsio vietą — šv. Kazimie gražią ir nepamirštamą at
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.
ro kapines, negalime praeiti mintį, bet kartu paguodė
ramiai neiškeldami jo tikrai mus visus, kuriems Kristus
krikščioniško gyvenimo. Ne yra mūsų gyvenimas, lies
vienas iš jo draugų ir pažį evangelijos žodžiai, kuriuos
stamų žino, kad Stanislovas, girdėjome bažnyčioj, mums
nežiūrint nuolatinio darbo, teikia vilties paties Kristaus
Lietuvių R. K. Labdarių
buvo giliai religingas žmo užtikrinimu: “Kas tiki į ma
Sąjunga savo mėnesinį ir
gus. “Aš gyvenu Kristuje ir ne, nors būtų miręs, bus gy
Amerikos Lietuvių Rymo paskutinį šiais metais susi
Jis manyje,” jis galėjo tarti vas, ir kiekvienas, kurs gy
Katalikų Labdarių Sąjungos rinkimą laikys šiandien 7:39
su šv. Povilu, nes buvo ne vas ir į mane tiki, nemirs
22-tras seimas įvyko lapkri vai. vakare Šv. Kryžiaus pa
vien sekmadienio katalikas, per amžius” (Jon. 11, 25 26).
čio 16 d. 1941 m., Šv. Kry rapijos salėj. Iš priežasties
bet viso savo gyvenimo.
Tai
paguodos žodžiai,
žiaus parapijos salėje Town švenčių susirinkimas atke
Ankstų rytą, jei jis vykda mums, jo artimiems, kad
of Lake, Chicago, III.
liamas iš trečiadienio vaka
mas savo kasdieniniam už mes ne amžinai su juo perSeimas prasidėjo iškilmin ro į šį vakarą.
Valdyba
Užpraeitą sekmadienį pa siėmimui, dar« rasdavo baž- siskyrėme. Jis baigė savo
?omis Mišiomis ir pamokslu
nyčios duris uždarytas ir ne kelionę paties Viešpaties pa
1<':30 valandą ryto. Mišias tauskienė, B. Rimkienė ir A sklido žinia apie staigią mir
galėdavo į ją įeiti ir jungtis šauktas.
visus mirusius labdarius Urbienė.
tį Stanislovo šambaro, Mar3u V. Jėzumi šv. Eucharis
z
<ė kun. S. Jonelis; pa Viso aukų — $62.00.
quette Parko žinomo biznie
Teilsisi ramybėje. Jis paži
tijoj,
jis vis gi prie bažny
Roseland.
—
Labdarių
2
riaus, kurs buvo pažįstamas
mokslą pritaikintą seimui,
no Amžinąją šviesą ir į Ją
čios
durų pasimelsdavo no
kuopa
sveikino
seimą
su
au

plačiai Chicago visuomenei
pasakė kun. A. Linkus.
tikėjo, tad tešviečia jam Am
rėdamas
malda
ir
pasiauko

ka
$100.00.
Atstovės:
Mikas
ne vien kaip sąžiningas, ma
žinoji Šviesa.
.
K.A.D.
Po pamaldų 12 vai. buvo!
jimu
pašventinti
savo
gyve

Pavilonis.
loniai patarnaujantis preky
bendri delegatų pietūs P’e-i
Viso
aukų
—
$100.00.
bininkas, bet ir kitomis sa namą dieną. Labdarybei, ge
tus prirengė vietinė labda
Cicero. — Labdarių 3 kp vo būdo geromis savybėmis: riems darbams jo ranka vi Išmintingas žmogau — at
rių 1 kuopa.
Seimo posėdis prasidėjo 2 sveikino seimą su auka $300. ramumu, nuoširdumu ir gra- sad buvo gailestinga. Ir iš sikratyk draugo, kuris su
vai. po pietų. Seimą atidarė Atstovai: A. Valančius. M. 1 žiu pavyzdingu, krikščioniš širdies ir gerumo rodomu tavo priešais sėbrauja.
centro pirm. Kotrina Sriu- Česienė ir Barb. Kučienė.
ku gyvenimu. Nestebėtina, gailestingumu ir auka jin
Saadi
Federacijos 12 skyrius su kad velionis paliko didelį negarsino savo vardo, sau I
bienė. Maldą atkalbėjo kut.
reklamos nedarė norėdamas!
A. Linkus. Į prezidiumą iš auka $5.00. Atstovai: Ber skaičių tikrų draugų, kurie
Rožė turi erškėčius, dei
rinkti sekantieji: pirm — notas, M. Vaičiūnienė ir A. iš tikro jautė jame turį prie- pasilikti nežinomas.
Liūdnai gaudė parap. baž mantas — kliūtis. Geriau
adv. J. Petraitis, 1 vic? pirm. Valančius.
telį;
dabar
jo
netekę
gyvųjų
sias žmogus taipgi turi silp
šakių Apskričio Klubas su
— M. šrupšienė, 2 vice pirm.
nybes.
— B. Cicėnas, 1 rasi — J auka $100.00. Atstovai: F. tarpe, gausiai Lankė Kalėdų
Geras katalikas remia ka
Mozeris, 2 rast. — O Ivins- Juška, Mar. Nebereiža ir M. dienomis jo palaikus įver Geriausias mokytojas yra
tindami nuoširdžią mirusio tas, kuris išmokina mus sa talikišką spaudą, nes ji yra
kaitė; mandatų komisija: L. Undratis.
Šv.
Antano
Parapijos
Na

Goethc geriausias jo draugas.
Jusinskaitė, O. Andreiiūnie
jo šeimą: žmonai Onai, duk ve suvaldyti.
nė, Z. Gedvilas ir Cibulskis; j mų Savininkų Klubas su au
rezoliucijų komisija* L. ši ka $3.00. Atstovai: V. šeDOCFORb AMŠZ5HG LlųiHD
mutis, kun. I. Alb ’.vičius, metulskis, J. Sliteris ir A
GREAT SUCCESS FOR
adv. J. Grish, kun I Mačiu F. Pocius.
A.
A.
JUOZAPAS PETRVftONIS
Šv. Motinos Dievo Sopu
Ponis.
(Gyv.: 902 W. 3Sth Place)
Mirč gruod. 25, 1941, 12:45
(externaCy
caused)
lingos $:i auka $3.00. Atsto
PETRONfiLB GRIMELIEN®
Iii)opų raportai
v. popiet, sulaukęs 48 m. amž.
Mirė gruod. 2ff d.. 1941 m..
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa
Town of Lake, 1 kuopt vai: Em. Vasaitienė ir Ona
12:14 vai. ryte, sulaukus pusės
nevėžio
apskr..
Naujamiesčio
PRAISED
amžiaus.
par., ftvanikų kaimo.
s/fikino seimą su auka $50. Krencienė.
FROM
Gimus Lietuvoj. Kilo iš Tau
Paliko dideliame nuliūdime:
ragės apskr., Pagramančiu pa
moterį Vincentę (po tėvais VaAmer. Liet. R. Kat. Mote
Atstovai: Ant. ir Ona Kas
COAST
rapijos, Kreivių kaimo.
slliauskatė); brolį ir brolienę
TO
Amerikoje išgyveno 2 8 m.
Petrą ir Elzbietą Petrošonius
put.s, Beneta Ciciemenė Ma rų Są-gos 48 kp. su auka $3.
Paliko dideliame nuliūdime:
ir Jų 3 vaikus; Svogerį Ir švo
COAST!
vyrą Juozapą: 2 sūnus, Joną
gerką Pranciškų ir Apoloniją
riana Martušienė, Ona Vaz Atstovės: O. Rašinskienė, J.
ir Stanislovą, marčią ir anūką;
Vasiliauskus ir šeimą ir jų sū
dukterį Bronislavą, žentą Sta
nų Walter ir marčią Liilian;
menė, Juozapa Aicutienė ii Stankienė ir M. Česienė.
success for unaięhtly surface pimplea,
nislovą Petraitį ir anūką; bro
švogerką ir švogerj Helen ir
blemfshes
and
similar
skin
irritations,
lį Vincentą;' seseres vaikus —
Louis Prancinkieviczus ir jų
Šv. Antano iš Paduos su
P Dorša.
here’s an amazingly successful docšeimas, ir daug kitų giminių,
Bernice, Juozą. Joną. Stanis
tor
’
s
formula
—
powerfully
soothing
lovą,
Laurą, Helen Jurgelis:
draugų ir pažįstamų; o Lietu
Šv. Pranciškaus Seserų auka $5.00. Atstovai: A.
Liauid Žemo—whirh ųuickly relieves
pusbrolį
Juozapą
Rakauską;
voje paliko 2 seseres ir kitas
itcning
soreness
and
starts
right
in
to
Svogerius Joną Rimkų ir My
gimines.
Rėmėjų 3 skyrius su aukf Zakaras A. Valančius ir A.
help nature promote FAST healing.
kolą Grimelį ir jų Seimas ir
Velionis priklausė prie Chl30
years
continuous
fuccessl
Let
cagos Lietuvių dr-Jos Ir prie
$2.00. Atstovai: Anastazija Gerdžiūnas.
daug kitų giminių.
Zemo’s 10 diflerent marvelously effecDariaus-Girėno American LeKūnas pašarvotas namuose:
tive ingredients help YOUR skin.
Moterų Są-gos 2 kuopa su
Snarskienė, M. Sudeikienė ir
gion posto.
2312 So, Seeley Avė. laidotu
Also ointment form. Severe cases
Kūnas pašarvotas S. P. Mavės įvyks penktad., sausio 2
may need Eztra Strength Žemo.
B. Cicienienė.
auka $3.00. Atstovės: Ant.
žeiko koplyčioje, 3319 So. Lid., 1942 m. Iš namų 8:30 vai.
tuanica Avė. I-aidotuvės (vyks
ryto bus atlydėta J Aušros
Moterų Są-gos 21 kuopa Johnsonienė, Barb. Daunie
pirinad.. gruod. 29 d. Iš ko
Vartų parap. bažnyčią, kurioj
plyčios 8 vai. ryto bus atly
įvyks gedulingos pamaldos už
su auka $5.00. Atstovės: M. nė ir B. Palubinskienė.
dėtas j šv. Jurgio par. bažny
velionės sielą.
Po pamaldų
čią.
kurioj
įvyks gedulingos
bus nulydėta į šv. Kazimiero
Čepanis, J. Ežerski ir F
Marijonų Bendradarbių 21
pamaldos už velionio sielą. Po
kapines.
pamaldų bus nulydėtas J Šv.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Turskienė.
skyrius su auka $3.00. At
Kazimiero kapines.
gimines, draugus Ir pažįstamus
may ascite the Heart
Nuoširdžiai kviečiame visus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Oas
šv. Pranciškos Rymietės stovės: D. Jakštienė, B.
gimines, draugus ir pažįstamus
Nuliūdę: Vyra,s, Kūnai, Mar
dalyvauti šose laidotuvėse.
ti, Duktė, Žentas, Anūkai, Pus
dr ja su auka $5.0o Atsto Jakštaitė ir V. Petrauskienė.
Nuliūdę:— Moteris, Brolis,
brolis. ftvogeris Ir visi kiti Gi
Brolienė Ir Giminės.
minės,
vės: J. Jesulaitienė, V. K a
(Bus daugiau)
Lald. direktorius S. P. Ma
Lald. direktoriai Iachawlcz

Lietuvių Labdariu
Sąjungos 22 seimo
protokolas

A. a. Stanislovu
kambarį palydėjus

labdarių Sąjungos
susirinkimas

1NDIGESTI0N

trnppcd tn the atoreach or gullet may art likę a
hair trlggcr on the heart actton. At the flrat algn of
dlat r esą amart men and women depend on Bell ana
Tablota to aet fas free. No laiatlre būt made of the
fastest acting medlclnea known for aymptomatlc rellef
of gaatrlc hyperacidlty. If the FIRST TRIAL doean’t
provo Bell-ana better. return bottle to ua and recelra
DOUBLK Money Back 25c. at all drug atorea.

pasitarsime apie draugijų
darbuotę, taipgi apie vasario
16 dienos minėjimą.
Brighton Park. — A. L.
Rašt. K. Z.
R. K. Federacijos 19 sky
riaus priešmetinis susirinki
yra
mas įvyks antradienį, gruo Kiekvieno kataliko
priedermė
remti
katalikišką
džio 30 d., parapijos mokyk'°8 kambary, 8 vai. vak. Pra ją spaudą. Vienintelis lietu
šoma visų draugijų vaidybų vių katalikų dienraštis Air atstovų dalyvauti. Bus merikoje yra dienraštis
renkama valdyba 1942 m. ii “Draugas.”

Susirinkimai

CLASSIFIED

Ir Sūnui, tel. Canal 2515.

žeika,

tel.

Yards

TIKRAI

MORGAN

REIKIA AGENTO —
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigu agentaujant
plačiai
žinomam
lietuviu
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010
arba kreipkitės ) raštinę:

2334

SO.

OAKLFY

AVĖ.

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavlmo darbui, pardavlnStl laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANaI 8010 arba at
vykite dėl; pasitarimo 1 raštinę;

2334

SO.

OAKEEY

AVĖ.

AGENTAUTT GERA PROGA —
TOWN OF LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of. I-ake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:
2334

SO.

OAKLEY

GERAS BARGENAS!

Mūrinis bungalow — 10 kambarių
Iš viso: 3 kambariai belsmonte. 5
kambariai ant pirmo aukšto, ir 2
kambariai , pastogėje.
Tvartas dėl
karvių Ir vienam karui garadžlus.
Galima laikyti vištų. Sis bargenas
turi būti parduotas ) 10 dienų, na
vininkas apleidžia miestų.. Kreipkitės
sekančiai:
<5921 8. WESTERN AVENI’F
Tel.: .Re^uMtr 3713

AGENTAS REIKATjINGAS —
WEST PVI.LMAN’E

AVĖ.

TTKRAI GERAS PIRKINYS
Šešių apartmentų namas parsiduo
da.
Remontuotas. "Tlle”
prausyk
los.
Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo jeiga $3000 J me
tus. Nauji
(taisymai. 3 garadžlal. 1
Namas pilnai
Išmokėtas.
Randasi i
geroj vietoj ir visados yra išren- 1
duotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant
lengvų Išmokėjimų. Gera transportacija. Adresas: 3215 Floumoy St.
Dėl tolimesnių informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrišon

ARCHER HEIGHTS — GERA
PROGA
GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga
Išmokti agentavlmo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heights
apylinke.
Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010,
arba kreipkitės j raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE

This KINGofAII
Cough Mixtures
—Acts Likę A Flash
The King of all cough medicines—Buckley's
CANADlOL Mixture—has been used for years
in over 70% of Canada’s homes. Fast working,
triple acting Buckley's Mixture quickly loosens
and roises phlegm lodged in the tubes—clears
oir passoges—soothes rasped raw tissues, one
or two sips and worst coughing spasm ceases.
You get results fost. You feel the effect of Buckley’s imtantly. At all druggists.

PLATINKITE

“DRAUGĄ*

PASKUTINIS

t

SKIN TROUBLEL

K

PAGERBIMAS

S#

\

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotinii Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFTELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytai,
iš Stotie. WHIP (1520), su P. Aaltlmieru.

1138-1139

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 ’

620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
Skaitykite Katalikiška Spauda

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį paša
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

KOPLYČIOS DYKAI I

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CIGEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South 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
3307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

J. LIULEVICIU8
4348 S. Callfornla Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKU8
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 2Srd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

• *5

K

Pirmadienis, gruod. 29, 19<1

DRAUGAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
*

7

ISSIVADAVŲ IŠ TANKERIO

Iš Labdariu Są-gos
susirinkime

y*učių vakaras Bridgeporte
Bridgeporte 6v. Jurgio i
lietuvių parapijos svetainėję, gruodžio mėn. 24 d. 5 v.
vakare, įvyko bendros Kū
čios, kuriose dalyvavo per
200 žmonių.
J. M. Prel. M. Krušas,
prieš pradedant Kūčių va
karienę, palaimino malda
valgius ir pasakė kalbą, ku
rioje pabrėžė, kad, nežiū
rint visokių karo sukrėti
mų, mes žią valandą turime
pamiršti visas nelaimes ir
4/ džiaugtis Kristaus Užgimi
mo švente, nes Jis mums at
nešė Tiesą, Meilę ir Grožį.
Tiesa ir Meilė nugalės visus
sunkumus ir prašalins ne
gerumus, tik reikia,
kad
žmonės gyventų Kristaus
v
dvasioje.
Kaip gražu ir didinga, ka
da Kųčių vakarą J. M. prei
M. Krušas, kun. J. Prunskis,
kun. P. Lukošius, kun. St.
Gaučys dalinosi su parapij jiečiais kalėdinėmis plotkeplėmis ir jiems linkėjo gra
žiausių švenčių Visų susi
rinkusiųjų veiduose Žydėjo
džiaugsmas ir pasitenkini
mas.
Kūčių vakarienė buvo pui
kiai paruošta ir stalai bu
vo prikrauti visokiais val
giais, koks jų skanumas ir
p
įvairumas, tai gerųjų. Bridgeporto šeimininkių nuopel-

Town
f of Lake. — Labdarių Sąjungos 1 kuopos skait
lingas sus-mas įvyko gruo
džio 21 d. Sus-mas buvo la
bai skaitlingas. Atsilankęs
kleb. kun. A.-Linkus suteikė
gražių patarimų ir ragino
suruošti didelį vajaus vaka
rą tuoj po Naujų Metų. Pa
tarimas priimtas ir išrink
ta komisija.

programoje labai gražiai
kalėdines giesmes sugiedo
jo mergaitės, vadovaujant
muziko prof. Pociaus.

Vakarienei baigiantis vai
kams buvo suteiktos dova
nėlės. Taip pat gavo dova
nų ir suaugusieji.
Žmonės ilgai minės Šį
brangų vakarą, kuris visus
subūrė ir davė progą pagy
venti broliškoje nuotaikoje.
Už tokį gražų Kūčių va
karą susirinkusieji dėkingi
J. M. prel. M. Krušui, kun.
J. Prunskiui,
kuris ypač
daug energijos įdėjo bendrų
Kūčių suruošime, kun. Pr.
St. Gaučiui, Pr. Lukošiui ir
visoms geroms šeiminin
kėms, kurios taip kruopš
čiai triūsė virtuvėje.
Kun. J. Prunskis, prieš
baigiant Kūčių vakarą, vi
siems padėkojo už pasidar
bavimą šių Kūčių suruoši
me, ypač dėkojo atsilankiu
siems į Kūčių vakarienę.

Kuopa užprašė šv. Mišias
už kleb. kun. A. Link aus
sveikatą, kad Dievas laiky
tų jį sveiką darbuotis mūs
tarpe. Šv. Mišios bus laiko
mos gruodžio 28 d.
1942 metams valdyba pa
likta toji pati. Kp. pirm. M.
Sudeikienė yra daug širdies
įdėjusi į Labdarių Są-gą. Ji
daug darhuoiasi ir 1 kuo
poj. Dažnai važinėja į Lab
darių ūkį visokiais reikalais.
Linkime jai ir toliau taip
darbuotis.
Labdarys

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
I "Draugas”

Acme

telephoioj

Tankinio laivo Emidio, kurį priešo submaitinas Pacifike sutorpedavo*
kapitonas Clark A. Farrow (centre) su 16 vyrų įgulos atvyko į Eureką,
Cal. Laive buvo 54 vyrai. Paskiau pranešta, kad 32 išvaduoti, o kiti žuvę.

APART APSAUGOS, TURIME
c CH OHO
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................ $OOUjUUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME

Gražus
kalėdinis
'
:1f
vakaras

Išrinkta Dr-jos "Lietu Puikus mokyklos
vos Ūkininko" 1942
pasirodymas
Bridgeport. — šv.
mėty valdyba

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.

SĮANEARD
Brighton Park. — Gruo
Jurgio
aus ' aad iVINGS
džio 21 d., parapijos salėje
—
parapijos mokykla gruodžio
buvo išpildyta kalėdinė mo Gruodžio 2 d., įvyko prieš 21 d. turėjo mokinių vaidi
LOAN ASSOCIATION oIGbcaf*
kyklos programa, kurioj da metinis susirinkimas dr-jos nimus. Žmonių prisirinko
JOTIDf MACKmnca. Preat
lyvavo rinktiniai mokiniai iš “Lietuvos Ūkininkas.” Pil labai daug ir visi su didžiau
<192 Archer Avenue
kiekvieno skyriaus, taip kad na svetainė prisirinko na siu pasitenkinimu beveik tris
FJApūua lUi
buvo duota proga kiekvie rių. Matyt narių buvo net valandas išsėdėjo bežiūrėda
nam mokyklos skyriui vie ir iš kitų miestų. Baigus mi programos. Pačios sese
X . Y.
šai pasirodyti meno srityje. svarstyti senus reikalus, iš rys mokytojos labai gražiai Jr
Programa susidarė iš vie rinkta nauja 1942 m. valdy buvo sukombinavusios vei
nuolikos įvairių meniskų da ba, sekančiai: pirm. Anta kalą apie karalaitę, kurios
WHOLESALE
lykėlių. Graži muzika, dai nas A. Valonis, vice pirm. nįefcaa negalėjo pravirkdyti,
FURNITURE
nos, linkėjimai, sveikinimai, J. Žurkauskas; II vice pirm. tik tą padarė Marijos palai
GREITUI
palengvinimui —
patrinkite au Musteroie. Iftįvairūs šokiai, eisenos ir t.t. Elzbieta Dombro; rašt. An minta neturtinga mergaitė.
brauklmaa au Šiuo “OounterBROKER
I n-itaut” aktualiai gelbėja ir
sudarė didelį įvairumą. Pas tanas Linkus; fin. rašt. Ieva Gražūs atskirų kJasių pasi
gydo skaudančius musculus.
IMNLNG ROOM KfcJTH — EAK
kutinis reginys buvo Betlie Lukošiūtė; kontr. rašt. S. rodymai balete, čiuožimo lė
Geresnis negu ‘‘mnstard plaslrOR SETS — BEDROOM SETS
ter”! Daromas *-Jų stiprumų.
— RUOŠ — RADIOS — RE
jaus apylinkė, Betliejaus kū Žičkus; kontr. rašt. Juozas lių inscenizavimas, gražios
fRlGKRATORS — WASHERS —
MANGKUS — STOVĖS.
telė, gimęs Išganytojas, pa Kopusčius; iždo globėja K. dekoracijos ir kostiumai, ge
M> '..ttonall, AdvMrtisnd lleou
guldytas ėdžiose, sale Jo klū Mikšaitė; ižd. Wm. Duoba; rai pritaikyta muzika, komp.
Kūčių v&k&rą meninėje
panti Marija, šv. Juozapas, teisėjas B. Kazanauskas; Pociaus vedamas orkestras
atbėgę piemenėliai. Tuo tar daktaras-kvotėjas dr. S. — žavėjo visus. Tokie pui
PAREMKITE KftNIhLEGIONIERIŲ PASIRYŽIMĄ
pu puikiai išlavintas mer Bležis; koresįJ. Ieva Luko kūs vaikų veikalai turėtų
gaičių choras, vaizduojantis šiūtė ; maršalka Adolfas paplisti ir po kitas mūsų lieFACTORY REPRESENTATIVE
angelus, giedojo kalėdine.) Bladikaa, Knygų tikrinimo tuviškas mokyklae
Karo invalidams Hines ligoninėj norima
giesmes. Reginys buvo įspū komisija: B. Kazanauskas, I
6343 So. Western Averv
dingas. Publikos buvo pilna M. Tribičius, J. Žurkauskas.
surinkti 2000 dėžučių cigaretų
Kvailas auksu pasislepia
lelefonas REPUBLIC fMW •
Po susirinkimo svetainės ir svietas nemato jo kvai
salė.
J*
Netrukus po Naujų Metų raščio skaitytoją prie jo pri Programai užsihaigus kle savininkas pavaišino narius
lysčių.
Feltham
Darius Girėno posto nariai sidėti. Nupirkite dėžę ciga bonas kun. A. Briška sakė alučiu, lietuviškom dešrom
Jr
ir narės važiuos į Hines Me- retų (10 pakelių) ir priduo- prakalbą kurioje aiškiai pa- ir kopūstais.
D A C 1/
I
ę — namams statyti, remontuoti ar
morial veteranų ligoninę, kite ją legionieriams. Tokių briežė reikalingumą ir nau
Dr-jos pirmininkas, Anta
• **OlX\JL\Z w pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planaa
kur guli. apie 2,000 nelai dėžių reikia 2,000 — po vie- dingumą parapijinės, mokyk nas Valonis, nuoširdžiai dė CONRAD
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU EB
mingų didžiojo karo vetera ną kas veteranui, kurių tar los. Pagyrė tėvus, kurie kojo už skaitlingą susirin
Fotografas
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
nų. Visi invalidai. Ten yra pe, beje, yra ir didelis skai nors jau daugumoje gimę kimą, salės savininkui už Studija {rengta pir
mos rūilea au raoligonių, kurie išgulėjo lovo čius lietuvių, tarnavusių di- šioje šalyje, bet brangina turtingas vaišes ir linkėjo derntSkomls
užlai
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi 111
do m i* Ir Hollyvrood
diiąjam
kare.
se 15, 20 metų ir daugiau.
Darbas
savo tėvų kalbą ir įvertinE visiems linksmų Kalėdų ir Šviesomis.
Oarantuotas.
Postas ten jiems surengs Kur paduoti
lietuvišką mokyklą skirtis laimingų Naujų Metų. Apie
TAI IDYklTP mQjsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpės
I /
I 1x1 I L. tingai globojami Ir Ilgi $5,000 ap
Šaunią muzikalę programą
420
W.
63rd
Street
draugijos
įsigijimo
Defense
Išpildykite žemiau paduo mi ją savo vaikų išmoks'a
ir kiekvienam invalidui įBonds ir rengiamą Kaukių TeL: Biznio - ENGlewood 5888
drausti per Federal Savlngs and Loan Corporation. Mokame
nimui ir auklėjimui.
tą
kuponą,
pridėkite
prie
ci

1K%. Pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo.
teiks po dėžę (“kartūną”)
Bez.: >■ ENGlewood 5848
Palinkėjęs linksmų šv. Ka vakarą, kuris įvyks vasario
garetų
ir
nuneškite
arba
pa

cigaretų. Tai bus legionie
MUSŲ PASITIKSIMO IR UTVEBMES REKORDAS
lėdų ir laimingų Naujų Me 14 d., bus pranešta vėliau.
rių kalėdinė dovana, kad ir siųskite į Dariaus - Girėno tų maišėsi dalyvių tarpe ir
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Neonskriaodilant Nei
Fin. rašt.
truputį suvėluota, kolegoms, rūmus, 4416 So. Western dalinosi vakaro* įspūdžiais.
^•Relletes Distress Frem*^
Viena KlŲentol
su kuriais jie kartu kovojo Avė. Jeigu nepatogu, tai
Namiškis
galite cigaretus palikti ‘Nau
Kelatuto Savlngs aad Loaa Aeeodation yra tymlausla, seniau
'didžiojo karo frontuose.
sia
ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.
jienose’, “Dršugo” redakci
Dariaus - Girėno postas
pats negali tokio didelio joje, “Sandaroj”, šaltimiero Pramoga vietos
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
ūse MUSTEROLE for
darbo atlikti be lietuviškos raštinėj, arba J. F. Budriko,
Tel. C/aLumet 4118
Kuria Padaro
Jum Pavargusias
visuomenės talkos. Todėl Peoples ar Progresą įstaigo seseliy naudai
Ir Silpnas l
3236 So. Halsted St
Chicago, I1L
kviečia kiekvieną šio dien se.
Brighton Park. — Plačiai
Šimtai tūkstan
Mothar—Glva Your CHILD
čių moterių ku
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Žinomi biznieriai Janušaus
Tilta Sana Expart Carai
rios kenčia galyr
At the fir»t «lgn of the Diąnne <Julnvaakaudj, nugarkai, laiką didelę moderniš tuplete
DARIUS-GIRENAS POST No. 271
eatching eotd—their chetts and
skaud|; kurios Jaučiasi nuare rubbed with Children'e
silpnėjuaios, nesmagios ir t.t.
ką krautuvę adresu 4601 S. t.hroats
JMiid Mutterole— a prodact marle to
Ifi priežasties mėnesinės Il
OF THE AMERICAN LEGION
promptly relieve the DISTRESS of
gos, surado tikrą palengvi
Washtenaw Avė., rengia vie childreiri
celds and rotulting eoughs.
nimą. vartodamos I.ydla E.
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
The Quinta bare alwayt had the
Plnldtam’s Vegrtable Ooui.
tos seserų naudai “bunco beat
4416 So. Western Avenue, Chicago, Illinois
of care, ao mother—you
be
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
pound.
of utine just sbout the
Reguliariai vartojant PlukAPYLINKES LIETUVIJ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
party” sausio 11 d., parap. assured
produet marle wnen you
y< ute Mueterota.
ham’s Oomparund palengvi
M ORE than sn ordinary “salve"—
na skausmus, sustiprina svei
Šiuomi aukoju ................................. dėžę-es cigaretų svetainėj 2 vai. popiet. Pa vrsrminf,
aoothing Muaterole helpt
katą. Vertas Pamčgtnlmo.
up local congeition. Alte marle
žymėtina, kad kasmet jie su break
in Regultr and Eatra Strength for
(pažymėkit kelias)
rengia pramogą seserų nau thoae preferrlng a stronesr prodact
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Dariaus-Girėno postui, priduoti Hines Veterans’ Memo- dai. Janušauskienei tame
Vienintelis ir Smagiausias
rial Horpital invalidams:
padeda veikėja Ona CepoVakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
Vardas ir pavardė: ........................................................ nienė. Šioj prartiogoj bus gra
žiu dovanų. Nuoširdžiai vi
— DEŠIMTI METAI! —
si
kviečiami
atsilankyti.
Lau
SEKMADIENIAIS
1 vai. p. p.
Adresas ...........................................................................
KITOMIS
Dienomis
9:30 v. vak.
kiame svečių ir iš kitų ko
Tbere is No esrre cbarge for Vltsmin A in
Smith Srother, Cough D
Theae delicious
PENKTAD.
ir
6E8TAD.
7 v. v.
Miestas ir valstija ........................................................ lonijų.
dropt štili coet only 5<. (Black or Menthoi)
Kas turi laimėjimo kny
Smith Bros. Cough Dropt aro tho
(Šį kuponą iškirpkįt ir pridėkit prie aukojamų cigaretų. gutes, prašomi grąžinti, nes
only dropt costainisg VITAMIN A
Vitantln A (Careteoe) raitas the rsetaancs of
Priduoklt postui arba į įstaigas, nurodytas kitoj vietoj). tame vakare bus traukimas
mucous membranet of aose and tbroac to

M

ACHING-STIFF
SORE MUSCLES

HDSTĘBOtF

AL£X ALESAUSKAS & SONS

ųUINTUPLETS

FEMALE
WEAKNESS

CHEST COLDS

IHARCUTIZ

r op,.

WHFC-I45O kil.

laimingojo numerio.

cold lafections, wheo Įsek of retisc-

i* dua co Vitania A defictaocy.

į

draugas
JAPONAI GRESIA MANILAI

KOKIE BUS ILLINOIS VALSTYBĖJE
RINKIMAI 1942 METAIS
Piliečiams svarbu žinoti,
kokie rinkimai įvyks 1942
metais Illinois valstybėje,
Cook apskrity ir Chicago.
(Chicago miestas yra Cook
apskrities ribose).
Visoje Illinois valstybėje
bus renkami šie fėderaliniai
ir valstybės valdininkai:
Vienas federalinis sena
torius.
* - *■'
25 atstovai kongresan
(kongresmenai).
1 kongresmanas “at large.”
t
153 atstovai valstybės legislatūron.
26 senatoriai valstybės
senatan.
Valstybės iždininkas.

Metą Užbaigas
IŠPARDAVIMAS
Mes dabar duodame nuo

25% iki 50%
nuolaidą, perkant radio,
refrigerator, washing machines, ar rakandus —
parlor sets, dining room
sets, lovas, matracus ir
kitką.

—

Pirmadienis, gruod. 29, 194f

Negalima gauti
guminių lankų

X V. Daugirdienė iš No.
Side paėmė daug tikietų
“Draugo” koncertui ir žada,
visus išplatinti tarp savo
prietelių.

Kainų
administratorius
J
Leon Henderson iš WashX
Marųuette
Park
Lietu

ingtono paskelbė taisykles,
vių Amerikos Piliečių Klu
kam bus leidžiama ir kam
bo pastovus komitetas įtei
ne įgyti naujus guminius
X
S.
Lachawicz
plačiai
kė Chicago park distrikto
lankus automobiliams pra
žinomo
Chicagoj
Laidotuvių
valdybai prašymą įrengti
dėjus sausio 5 dieną.
direktoriaus
rezidencijoj,
viešąsias maudynes MarNaujų guminių lankų nie
kas negalės įsigyti, išėmus 2314 W. 23rd PI., Kalėdų ąuette parke. Dabar laukia
gydytojus, veterinorius, slau antrą dieną buvo šviesu ir ma atsakymo.
ges, chirurgus ir kitus pro linksma: tėvas ir vienas sū
X Augustinas Misevičius,
fesionalus, kuriems automo nų šventė vardadienį. Daug 4636 S. Hermitage„ ne tik
bilių vartojimas yra gyvas atlankė giminių ir draugų yra sumanus biznierius, bet
reikalas. Tuo tikslu jiems ir vaišės buvo nepaprastos. mokąs ir ūkio reikalus ves
bus išduoti certičikatai, pa
X Darius-Girėnas postas ti. Netoli Frankfort, III., jis
gal kurių jie senus gumi 271, American Legion, Nau turi įsigijęs ūkį, kuriame šį
nius lankus galės pakeisti jų Metų laukimą rengia sa met ypatingai užauginta
naujaisiais,
suprantama, vo salėj, 4414 So. Western daug naminių paukščių.
juos perkant.
Avė. Visas pelnas skiriamas
X Kun. P. Aukštakalnis,
Naujus lankus dar galės ekskareiviams
invalidams šv. Gabrieliaus parapijos
įsigyti ligoninės ambulan- Hines ligoninėj.
klebonas, Milwaukee, Wis.,
sams, ugniagefeiai savo au
Japonų jėgos, anot karo departamento praneši
X L. Jusevičius, Aušros deda pastangų, kad kuo dau
tomobiliams ir autoveži
mų, tai vienur, tai kitur Filipinų salose išlaipdina
miams, autobusų kompani Vartų parapijos ir Lab. Są- giausiai to miesto lietuvių
nemažą skaičių kariuomenės ir jau rimtai gresia
jos, kurios užsiima trans- gos veikėjas pridavė Darius- skaitytų “Draugą.” Jau pri
Manilos miestui Luzon saloje.
Girėnas postui per “Drau siuntė keletą prenumeratų.
portacija ir kt.
Šiaip gi privačiams auto gą” dėžę cigaretų ekskarei
X Ieva Zenkienė, vestsaiNepavyko prieiti
Plėšikai vyrų
mobiliams nebus galima viams invalidams Hines li dietė, savo vardadieniui pa
gauti naujų lankų. Jau goninėj. Darius Girėnas pos minėti metams užsisakė
prie didelių vyrų
peiliais subadė
šiandie negalima jų gauti, tas užsibrėžęs surinkti 2000 “Draugą.” Pavyzdis visoms
Ties Cottage Grove avė.) nes suvaržytas jų pardavi dėžių.
Ievoms.
Prieš porą mėnesių ChiX Ist Įeit. Al. J. Panie
cagon atvyko vienas miesti ir 39 gat. vakare du negrai nėjimas. Galės lopytis ir
plėšikai
užpuolė
John
Lu

taisytis senus lankus, kurių kas, C.SS.R., naujas U. S.
Smulkūs “Drauge” skelbi**
škas vyras. Pasisakęs esąs
kas,
25
m.
amž.
darbininką.
pardavinėjimas
kol
kas
dar
armijos kapelionas, gruodžio mai nedaug kainuoja, bet
David Lehman, WashingtoJį
peiliais
subadė
ir
atėmė
nevaržomas.
22 d. pradėjo savo pareigas rezultatai esti geri. Bile ko-*
no valstybės plentų išlaiky
3
dolerius.
eiti Camp Davis, N. Caroli- kiu reikalu pasiskelbk ‘Drao
mo divizijos agentas. Jis
PLATINKITE “DRAUGĄ” na.
go’ “Classified” skyriuje.
sakėsi Chicagon atvykęs
Įspėja nepirkti
pirkti didelį kiekį kojinių ir Jaunuoliai vėl
paklodalo savo valstybės
senų dujokaukių
kaliniams, dirbantiems prie veržias tarnybon
a a
Office of Civilian Defen plentų. Jis norėjo matyti
DRAUGO"
Po Kalėdų jauni vyrai
se įspėja visuomenę ne miesto mayorą Kelly ir gau
Chicagoj ir vėl susimetė
pirkti jokių senų dujokau ti norodymų, kur jis tai vi
gausingai savanoriais verž
kių, kurios yra be mažiau są galėtų pirkti.
tis karo tarnybon — armisios vertės.
Mayoras Kelly nenorėjo jon ir laivynap. Jie nelau
Šios senos dujokaukės matytis su nežinomu sau
kia iki bus draftu pašaukti.
yra pagamintos per pirmąjį atvykėliu. Tada Lehman
Visi pasiryžę atkakliai gin
pasaulinį karą. Tais lai bandė susieiti su miesto ad
ti savo laisvąją šalį, japo
kais jos žinovų buvo pripa vokatu Hodes. Šis atsakė,
nus sutriuškinti.
SOKOL
SALEJE
žintos tinkamomis. Tačiau kad apie tuo3 pirkinius netiek metų išgulėjusios jos siinteresuoją ir apie
tai
Dėl to čekio buvo dau
2345 So. Kedzie Avė.. Chicago. III.
yra nebe tos.
■*
pranešė pulk. A. A. Spra giausia susirūpiusi kasinin
Tų kaukių gamintojai ir gue, kurs daugiau ką žino
KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ
kė. Praeitą penktadienį ji
prekininkai jas ištraukia iš apie tos rūšies pirkimus,
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.
užėjo į vieną viešbutį mies
savo sandėlių ir siūlo publi
Sprague atvykusįjį
pa to centre ir tenai koridoriu
kai pirkti.
Dėl to ir įspėjami žmonės siuntė į Carson Pirie Scott je netikėtai pamatė tą Da
nepirkti tų senų padarų. Sd- and Co. urmo pardavimo vidą Lehman. Jai reikalau
Dalyvauja Ateinininkų
sandėlį. David Lehman ten jant viešbučio seklys įtaria
ko, niekam tikusios.
nuvyko ir sandėlio manadže- mąjį areštavo.
Draugovės šokėjai
Kas gi pasirodė? David
riui plačiai išdėstė savo rei
savo žavėjančiais
Mix Lemon Juice kalą ir po viskam ten pas Lehman yra.Joseph Levy,
kasininkę dar iškeitė savo 48 m. amž., ir jau apie 28
lietuviškais rūbais!
_
AT HOME
privatų čekį 100 dolerių su metus yra išbuvęs įvairių
TO RELIEVE
reformatorijose
moje. Išėjo ir dingo. Už valstybių
RHEUMATIC PAINS kelių dienų paaiškėjo, kad ir kalėjimuose už klastotų
čekių keitimą.
E Money Back—If This Recipe Pails čekis yra niekam tikęs.
■-----------------

Valstybės viešųjų mokyk
lų viršininkas.
Klerkas vyriausiąjin teis
man.
3 trustisai Illinois univer
sitetui.
Cook apskrityje (Ir Chi
cagoj):
Apskrities komisionierių
boardui prezidentas.
15 apskrities komisionie
rių — 10 iš Chicago ir 5 iš
priemiesčių (kitų apskrities
dalių).
3. trustistai Illinois uni
versitetui.
Apskrities klerkas.
Apskrities iždininkas.
Šerifas.
Turtų įkainotojas (aseso
rius).
,
2 nariai į “board of tax
appeals.”
Apskrities teisėjas.
Apskrities mokyklų virši
ninkas.
Klerkai kriminalinių by
lų teismui ir “probate” teis
mui.
Teisėjas “probate” teis
mui.
Be to, Chicagos mieste
bus
renkami miestiniai
teisėjai, miestinių teismų
klerkas ir bailifas.

mu

« u|

Metinis Koncertas
Sekmadieni, Sausio-January Iii d., 1941 m.

Dideli, nauji, gražūs radio,
kuriems nereikia nei dratų prijungti, yra nupigin-

“ iki ................. $48.50
Maži radio, po .. $ 8.95
Gražios floor lamps, ver
tos 10 dol., už . ■S 4.95

Angliniai ir aliejiniai pe-

čiai> P° ............. $28.50

Oooa new> travrl* fui—many of the thouaands of toliu oho nov take lemon Julce
I tor rheumatie pain—hare found that by
too tablespoonfuli of Allenru to one
lespoonful of Lemon Julce in a (laaa et
*at«r, they (et faater reltef for the achet
| and paine caueed by rheumatlem, hunbato.
It'e no eurprlee either, for Allenru te
lt year old formula to rellere rheumatie
aches and paine In fact—If lt does not htlp
I —your money baek. Whet could be falrerf
Oet Allenru today at any llre drufgllt. Only
(S centą—Do lt Now.

ins

Taip pat kainos suma
žintos ant blanketų, kaldrų, rašomų mašinėlių ir
rankinių mašinėlių.

t

TRANSPRRENT

_ KOOF -v

Gražus, 12 puslapių kalendoriais

'

.

-

Z

diKMlaiuas pirkėjams dykai.

^į-niiiįį^
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los. F. BuM, Ine.
Oi NTAL PIATE M.'-RM

Furniture House
3241 SO. HALŠTER ST.
ir
3409 SO. HALSTED ST.

Tel. YARds 3088
nudriko ra/llo »ws»8rrama

leidžiama:
Sekmadlenlala 5:30 vai. vak. iŠ
WCFL — 1000 kil. radio sto
ties ir Ketvirtadieniais 7 vai.
vak. IA WHFC — 1450 kil. ra
dio stoties.

MMET MCK iPAKAIHE

Fluorescent TEETH

SSfST PLATĖS »Q2
to tfkATSARGA: Reikalaukite
Dantiį
tai
tikrų
"Flt-RMo
Dant,
Platvea—tiktai
mxeų
nudarytas — dėl (Ta
lino livolidoo tr ra
mumo oavo pacientų.

jVup
MN •

•

PATAISYMAI — 1 dienos potarnartmss
Mes padaromo "Donturoo" ravų |opaudao Ir utoakymuo nuo — tiktai Illlnola
registruotų Ir
teloOtų Dantistų,
ku
rioms mos (olddllamo patar
nauti.

OEIITUUKKSJfe
ĮAUKI! AVINUI

ITLOCATIOMS]
lOpen • te O
|Basone O.wo-

snetarr.

>4447 (. HALSTIB ST
1404 I. 47tti STAKT
įS4SOW.soti« stakt
14031 IRVINO FK. NO.
14711 BROAI>WAV

MO1 S. STATI ST

GREIT NELENGVA BUS GAUTI
AUTAMS GUMINIŲ LANKŲ
Federalinių
autoritetų
šiandie visoj šaly yra už
drausta parduoti ir pirkti
keleiviniams automobiliams
ir autovežimiams naujus
guminius lankus be specia
laus' leidimo. Šis suvaržy
mas buvo paskelbtas net
prieš porą savaičių, kai au
toistai urmu buvo susimetę
pirkti naujus lankus. Su
varžymas turėjo būti vyk
domas tik iki Kalėdų. Bet
paskiau tas pratęsta iki
sausio 5 dienos.
Kai sausio 5 d. šis su
varžymas baigsis, tą pačią
dieną prasidės vyriausybės
suvaržymas — guminiai lan
kai bus parduodami tik racijonavimo būdu. Kas no
rės įsigyti naujus

tas faktais turės įrodyti tų
lankų ir automobilio reikiamumą.
Lankų racionavimui Chi
cagoj bus įkurtos stotys,
kurių direktorium mayoras
E. J. Kelly paskyrė Michael
F. Mulcahy, miesto advoka
to asistentą, j Kas autoistų
norės gauti lankus, tas nu
vyks ir artimiausią stotį ir
ten turės parbdyti turimus
savo nusidevč įsius lankus,
kurių toliau įgalima var
toti. Ten gaus liūdymą įsi
gyti naujus. Be tokių liūdymų niekam nebus par
duodami guminiai lankai.
Pranešta, kad autovežimių lankų pardavimą pati

lankus, valstybės kontroliuos.

