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MUSSOLINI SAKO JIS NEKAPITULIUOS
SUŽALOTAS AMERIKIEČIŲ

Jis atsišaukia i visus gyventojus,
kad jie toliau remty karą , ,

BOMBŲ

Sąjungininkai pagaliau atkirto
Bizerte nuo Tunis, Tunisijoje

«

Sako, kad Italijai visados

Ašies jėgoms iš Bizerte pabėgimas

padės vokiečių nacių fiureris

kol kas galimas tik jura

LONDONAS, gr. 2. — As-|
sociated Press praneša, kad
fašistų korporacijų atstovų
rūmuose Romoje premjeras
Mussolini šiandie sakė ta
ilgą į
kalbą apie karą. Jo ktaiba

Mussolini šaukė Italijos
gyventojuą, kad jie ir toliau
ištikimi būtų jo režimui ir
fašizmui ir negalvotų apie
taiką neatsiekus laimėjimo,
nepaisant Churchillio grasibuvo transliuojama per ra nimų, kad sąjungininkai iš
diją.
griausią Italijos miestus.
Anot Ass. Press, MussoliItalija nekapituliuos! šau
ni kalbėdamas dažnai sun
kė Mussolini. Iš miestų gy
kiai kosėjo. Kiek anksčiau
ventojai bus iškeldinti. Mie
•t!
buvo čia pranešta, kad jis
("Draugas” Acme telephoto)
stuose pasilikusiems yra pa
sergąs širdies liga. Gal jis ir
Prancūzų karo laivas buvo sužalotas sąju ngininkų karo jėgų, kada jie įsiveržė į šiau
rūpintos slėptuvės, kurių di
serga, bet liga jo dar nepai;džiausios orinės bombos ne rės Afriką. Prancūzų sužalotas karo laivas Jean Bart dabar randasi Casablanca, Mobloškusi.
rccco, uoste. Galite pastebėti sužalojimus priešakyje ir užpakalyje, prieplauka taip
gali sunaikinti.
Jis sakė, kad jei italams pat sužalota.
Hitleris atžymėjo
bus tikrai riestai, Hitleris
teiks reikalingą pagalbą.
Prez. Rooseveltas

pabėgusį iš Egipto

Karčiais žodžiais jis ata
negali pasakyti,
kavo britų ministrą pirmi
savo generolą
ninką ir U. S. prezidentą. Ir kada baigsis karas
NEW YORK, gr. 2. — Iš nurodė, kad jei Italija kapi
Beflyno per radiją pranešta, tuliuotų, Europoje įsigalėtų
WASHINGTON, gr. 2.
kad Hitleris atžymėjo gen. britai ir Europa tada viralų., Spaudos konferencijoje vaRommelio padėjėją maj. gen. antroji Indija.
kar prezidentas Rooseveltas
»
•
-if'
'
Bemhard Ramcke, parašiu
Anot Mussolinio, italai nė buvo klausiamas, ką jis ma
tininkų brigados vadą,
ra kuo nors prastesni žmonės nąs, kada karas baigsis Eu
kurs gudriai paspruko iš už britus, arba rusus. Sako, ropoje. Prezidentas atsisakė
Egipto fronto, kai britų “mes įrodysime savo prie savo nuomonę reikšti. Pažy
8-oji armija ten ašį pakilo šams, kad italų venose čiur
mėjo, kad tas niekam neži
daužyti.
lena senovės garsiųjų romė noma ir apie tai negali būti
Išaiškinta, kad gen. Ram nų kraujas.”
jokios kalbos. Niekas negali
cke su savo daliniu kažkaip
Be kitko jis pranešė ir
užsiliko Egipto tyrynuose. apie italų nuostolius per 30 pasakyti, kada ir kokiu bū
Pasprukti nuo britų nebuvo karo mėnesių. Italija prara du ašis bus nugalėta.
galimumo neturint gazolino. do 172 karo laivus, kurie su
Sako, šio generolo pastan darė apie 227,000 tonų. Ar
Amerikos ekspedicija
gomis netolies rasti britų mija, laivynas ir oro jėgos
sunkvežimiai gazolinu aprū prarado 94,182 vyrus vien N. Zelandijoje
pinti. Gen. Ramcke dalinys užmuštaisiais. Apie 232,700
AUCKLAND, N. Zelandija,
susimetė, nužėrė britus, su-, pateko karo nelaisvėn. Paga
gr. 2.—Iškelta aikštėn, kad
lipo į britų sunkvežimius irj jjau apje 37,000 vyrų nežinia
čia atvyko J. A. Valstybių
pasivijo vokiečių bėgančią kur ir kaip dingę
gausinga karo ekspedicija.
armiją.
WASHINGTON. -i Iške Turi daug reikalingiausių
Už tą “mandrumą” Hitle
ginklų ir karinės medžiagos.
ris gen. Ramcke Berlyne at liama aikštėn, kad ateinan
Karo laivai atlydėjo ame
žymėjo geležinio kryžiaus čiais metais gal bus racijonuojama mėsą.
rikiečių kariuomenę.
vyčių kryžiumi.

Japonu nuostoliai
penkis kartus didesni
V- *'*'*,.
9
•
NEW YORK, gr. 2 —Lai
vyno departamento sekreto
rius Frank Knox čia pareiš
kė, kad japonų nuostoliai
šiame kare, jo nuomone, yra
penkis kartus didesni už
Amerikos nuostolius.
Sekretorius sakė, kad Ame
rika šiandie jau įsiginklavu
si, kad Japonija palyginus
su Amerikos karo gamyba
atrodo lyg nykštukas. Tiesa,
japonai lahai judrūs. Bet
laikui bėgant jie bus visgi

Admirolas Darlan ėmė valdyti
prancūzų kolonijas Afrikoje

LONDONAS, gr. 2. — Iš
Moroko per radiją paskelb
ta, kad prancūzų kolonijų
Afrikoje valdymą paėmė
adm. Jean Darlan. Tas at
likta tuo sumetimu, kad mar
šąląs Petain yra vokiečių
kalinys Vichy mieste ir jis
toliau negali eiti Prancūzi
jos valstybės viršininko pa
reigų.
Adm. Darlan gi Afrikoje
suklupdyti.
kooperuoja su sąjunginin
v
kais prieš ašį. Per radiją
tj. X ’
—'■ '> ’ • '
’ BOSTON, Mass. — Cocoa pranešta, kad savo pagalbai
nut Grove klūbo gaisre žu* jis sudarė vadinamą imperivusiųjų skaičius jau padidė jalinę tarybą. Tai padarė pir
miau pasitaręs su Moroko ir
jo iki 490.

Amerikos submarinai penkis
japonų laivus daugiau nuskandino
WASHINGTON, gr. 2. —

Laivyno departamentas .pra
nešė, kad Amerikos subma

rinai

Pacifike

nuskandino

penkis japonų laivus daugiau
ir du kitus laivus sugadino.

Tarp nuskandintųjų yra
vienas naikintuvas ir keturi
dideli prekiniai laivai.

BE 100%
WITH YOUR

IS

Nepasakyta, kokioj vietoj
laivai nuskandinti, Gali būti
kur nors ir arčiau Japonijos.
N©9 pažymima, kad U. S.
submarin&i veikia ne tik Pa
cifike, bet ir Tolimųjų Rytų
vandenyse.
Tuo pačiu komunikatu de
partamentas pažymi, kad
amerikiečiai Guadalcanal sa
loje ir Pietvakariniam Pacifike vis dar laikosi iniciaty
vos ir su artilerija skaldo
japonų pozicijas.
Laivyno depart a m e n t‘o
sekretorius Frank Knox gi
liai įvertina submarinų veik
lą. Sako, submarinai yra
kaip ir dešinėj! ranka la.vynui.

Rusai paėmė kalvu
šalia Stalingrado

Maršalas Petain
naciu saugomas

MASKVA, gr. 2.—Stalin-

WASHINGTON, gr. 2. —
Karo informacijos ofisas pa
skelbė, kad Stokholmo laik
raštis Dahens Nyheter iš
Vichy gavęs savo korespon
dento pranešimą:

‘ ‘Vokiečiams okupavus ne
Vakarų Afrikos prancūzų okupuotą zoną, Hotel du Pa.
re (maršalo Petain reziden
generalgubernatoriais.
cija) prancūzams neprieina
Daily Mail paduoda žinią,
mas, nes jį saugoja eilės ka
ksd generalgubematoriams
ro sargybininkų.”
sutikus tuojau bus sudaryta
300,000 vyrų prancūzų armi
WASHINGTON. — Kon
ja su sąjungininkais kovoti
greso žemesniuose rūmuose
prieš ašį.
iškeltas sumanymas rengti
Per U. S. ekspedicijos vy federalinę loteriją ir laimė
riausiąjį vadą Įeit. gen. Wei- tojams išmokėti karo bosenhower adm. Darlan krei
pės Washingtonan prašyda
NEW YORK. —45 metus
mas paraginti kovojančiųjų
kalėti
teismo nuteistas A.
prancūzų vadą gen. de Gaul
le, ked ir jia prisijungtų prie Cramer, 42 m. amž., kurs
Afrikos prancūzų kovoti gelbėjo vokiečiams sabotaž
ninkams.
prieš ašį.

*

Ik

grado gynėjai iš vokiečių at
siėmė Južnaja kalvą miesto
pietiniam šone, kur vokiečiai
buvo įsitaisę stiprius įsitvir
tinimus, praneša laikraštis
Krasnaja Zviezda. Iš ten ru
sai vokiečius per keletą mai
lių atbloškė.
Maskvos fronte, anot pra
nešimų, ofensyva ir toliau
vykdoma.
Visur kitur vokiečių kon
tratakos atmušamos.

Mažai mėsos, daug

krautuvių bus uždaryta

LONDONAS, gr. 2. —Ži
niomis iš Šiaurinės Afrikos,
sąjungininkų pajėgos Tuni
sijoje pagaliau visiškai per
kirto ašiai sausžemiu susi
siekimą tarp Bizerte ir Tu
nis bazių. Dabar ašis abejo
se bazėse turės atskirai vei
kti.

Japonu karo
laivai bando
gelbėti saviškiems
SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Australijoje, gr. 2. —
Australai su amerikiečiais
Naujojoj Gvinėjoj kaskart
vis griežčiau veržia ringę
aplink japonų bazę Buna ir
podraug budi, kad jąponai
negautų jokios iš niekur pa
galbos.
Patirta, kad keturi japonų
naikintuvai sukinėjasi pak
raščių apylinkėse. Regis, jie
bando kokiu nors būdu išlai
pinti daugiau kariuomenės.
Prieš tuos laivus tuojau
pasiųsti bombonešiai.

Vichy nuginčija
darbininku riaušes

Prezidentas kalbės
per radiju - WASHINGTON, gr. 2. —
Spaudos konferencijoje pre
zidentas Rooseveltas prane
šė, kad šį mėnesį kurią nors
dieną jis planuoja kalbėti
per radiją. Sako, išaiškins
pajamoms apriboti priemo
nių pritaikymą.
Metinių algų didumas pavieniems asmenims apribo
tas iki 25,000 dol. Preziden
tas tikisi, kad kongresas iki
tos sumos apribos metines
pajamas ir už investmentus.
Tada nebus priekaištų, kad
investorių didelės pajamos
įstatymais nevaržomos.

LONDONAS, gr. 2.—Gau
ta žinių, kad Toulone darbi
ninkai sukėlė riaušes, kai
vokiečiai pareikalavo
ten
atidaryti laivyno arsenalą,
kurjs uidaryta8
po laivų su
naikinimo prieplaukoje.
Darbininkai pasiprie š i n o
atidarymui ir sukėlė riau
47 amerikiečiai
šes.
Iš Vichy per radiją “ofi ašies nelaisvėje
cialiai’’ pranešta, kad Tou
AVASHINGTON, gr. 2. —
lone neįvykę jokių riaušių,
kad tai esą vien priešo pro Karo departamentas paskel
paganda, kad darbininkai ir bė 47 amerikiečių kareivių,
jūrininkų ir prekinių laivų
gyventojai ramiai laikosi.
įgulų narių pavardes, kurie
yra ašies—japonų, vokiečių
Kainu administratorius ir italų, karo nelaisvėse.
Tarp jų yra: 12 armijos
Henderson atsiprašo
karininkų ir 5 eiliniai karei
AVASHINGTON, gr. 2. — viai, 1 laivyno karininkas ir
Kainų administratorius Leon 1 jūrininkas, 24 nariai iš
Henderson prieš keletą die prekinio laivyno ir 4 ambunų per radiją kalbėdamas lansų vežėjai. Iš jų du yra
pavadino “ignorantais” ir iš Illinois. Kiti ii kitų 18-os
“išdavikais” visus tuos, ku valstybių ir Portoriko.
rie priešinosi gazolino racijontvlmui.
' Dabar Henderson paskelbė Britai numušė tris
atsiprašymą visų tų, kurie
vokiečiu lėktuvus
jautėsi įžeisti tais neapdai
LONDONAS, gr. 2.—Bri
riai pareikštais žodžiais. Sa
kosi jis tuos žodžius taikęs tų lakūnai atakavo Olandi
tik į organizuotas grupes, jos pakrantes, pranešė ad
miralitetas. Trys vokiečių
kurios publiką klaidina.
lėktuvai numušti. Vienas

NEW YORK gr. 2.—Mė
sos kiekis čia jau žymiai su
mažėjo ir po Naujų Metų
apie 50 nuošimčių bus ma
žiau, negu normaliai būta.
Tad kalbama, ksd mieste
apie 1,500 mėsos krautuvių
SKELBKITfiS
bus uždaryta.

''•J&JrK

Ypač Bizerte bazėje ašiai
stovis žymiai pasunkėjo. Te
nai vokiečiai su italais visu
sausžemiu aplinkui apsiausti
taip, kad jiems pabėgimas iŠ
bazės yra tik atvira jūra.
Sąjungininkai rengiasi šią
bazę šturmuoti.
Didieji Amerikos bombo
nešiai ten daužo ašies pozi
cijas ir įsitvirtinimus. Nete
kusi airporto ten ašis jau
neįstengia toliau atkakliai
gintis iš padangių. Ji airportus turi dar Tunis apylinkė
se. Iš tenai retkarčiais išky
la padangėsna vokiečių ir
italų lakūnai.
Čia aiškinama, kad Bizer
te ir Tunise veikiai bus ap
sidirbta su ašimi.
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MAINOS SL ŽALOJO MIESTU

tė, gyv.

LABDARYBĖ

lei,

Jonas Dimša,

cevičiūtė,

pranciškietė vie

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN
dėl
19 4 3

nuolė, bolševikų buvo išvež

finansų

ta į Rusiją.

Į raštininkas.
> i

i

J.

m

» U11 ' "

Labdarių setai
prisiminus

..... 1"r"

'1

Vienuolė Paul,ė

11

Brighton Parke Sv. Panelės
Nekalto Prasidėjimo parapi

Prieš

pora savaičių

o dabar randasi Rusijoje.

šv.

Kryiiaus parap. salėj buvo

DR. SELMA SODEIKA

Labdarių Sąjungos direkto
rių susirinkimas.

O

Pirminin

jos salėj. Seimas buvo gau kavo Al. Dargis, sekretoria
singas delegatais, kurių su
vo Z. Gedvilas. Dalyvavo ir
važiavo virš 400. Aukų su
dvasios vadas kun. A. Lin
rinko netoli pusketvirto tuk 4
kis.
tančio dolerių.
#
Perskaičius praėjusio su-1
Leonardas Šimutis, dienr.
“Draugo” redaktorius gerą sirinkimo protokolą, paste

editorijalą parašė “Drauge’.* bėta, kad labdarių ūky esantį
lapkr. 21 d. šitame redakci tvenkinį reikia vadinti ne

AKIS

jungai užbaigti senelių prie

dalyvavo

p.

glaudos namą. Jo šauksmas Roeder, Joyce Kilmer Playnepaliko tyruose šaukiantis ere vadas, kuris ragino, kad
balsas, bet sutraukė pilną | labdariai plačiai paskleistų
svetainę delegatų ir svečių,| tikietus jų statomam Civic
už ką reikia gėrėtis ir jam teatre veikalui, Jcurio visas
didelis kreditas priklauso už pelnas skiriamas senelių prie
gerą pasidarbavimą.
glaudai. Nutarta pasidarbuo

SUPREME
SAVINGS and LOAN
ASSOCIATION

PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisym*
metodų įrengimai akims, ku
donos akinių pagelba neužtenka

uruugMS

amus Miupouu*

Čia matome vieną sužalotą namą, iš 275 sužalotų namų Pittstone, Penna., kada ne

Raudonąjį Kryžių,

pereitą

savaitę Virginija Berteškai-

ne-

vieningumo naudojasi ir tąją nevienybę

naudoja savo

DR. G. SERNER
LIETUVIS. AKIŲ OYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 182$
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akie
Ištaiso.

reikalams.

j
i
!

va kąrata

1751 W. 47th Street

187 No. Marion Street
O&b Park, Illinois

(Prie kampo Lake SL)

ADVOKATA8

WHITNEY E. IARUTIS
ADVOKATAS

Katalikų Bažnyčios grįžti į jg.
kad naciai ukrainiečių

RATA

Iš Lietuvon, per Amerikos

Arkivyskupas prašo atskilusius nuo

Iš Londono/ gauta žinia,
ti ir padėkota p. Roederiui
Gausk* aukos
kad arkivyskupas
Count
Lietuviai yra duosnūs žmo už didelį lietuviams palan
Szeptycki,
graikų
apeigų
nūs ir supranta labdarybės kumą ir rūpestingumą.
metropolitas Lenkijoje, krei
darbą ir šimtus dolerių klo
Kun. A. Linkus pranešė, pės raštu į Ukrainos schiaja senelių pąpĮųi užbaigti. kad su a. a.. A. Nausėdos
matikus (atskilusius nuo ka
Tos aukos' aukoja tie vyrai žmona susitarta dėl atmokėtalikų Bažnyčios), kad jie
įr moterys, kurie susipratę jimo Labdarių Sąjungai sko grįitų prie Katalikų Bažnyir gerai apsiskaitę. Jeigu at los. Labdarių ūkyje pada
čios ir pripažintų popiežių,
sirastų daugiau tokių gera ryta nemažai pagerinimų. šventą sostą. Arkivyskupas

DIVIDENTŲ

Telepbone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —
441 So. 60th Ave^ Cioero, IR
TeL: Cicero 7081

Vienuolė ištremta
į Rusiją

Nebuvimas vienybės su popiežiumi trukdo tautai progresuoti

DABARTINE

VALANDOS:
Vuo 10 lkl 0 vai kas diena
Antradienio ir ketvirtadienio

-

Susirinkime

D

IftTIRINftJA

AKINIUS

vartojamos mainos įkrito po miestu. Pittstono mieste kai kur įdubimų mieste atsirado
jos straipsny šaukė lietuvių prūdu, bet ežeru, nes jis onuo 5 iki 15 pėdų, todėl miestas buvo gero kai apžalotas.
visuomenę gausingai suva ficialiai yra vadinamas Cra-

liuoti ir padėti Labdarių Są dale Lake.

Elzbieta

dirbo prie vaikų auklėjimo,

i Direktoriai tarėsi

Seimas buvo Iapkr. 22 d.

Nuo to laiko, kai naciai
įveržė į Lenkiją,
nebuvo

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve
8401 SO. HALSTED ST.
kampas Mth SL

8ted4ti apie
arkivyskupą
Szeptycki, bet dabar iš jo

Centrinis Ofisas:
LIETUVIS DAKTARAS

8133 8.

OPTOMJCTRlttTAS

134 N.

JOS F. BUDRIK

3241 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS

Telefonas:

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO
PAAAUKCIMž
YARIMI I4M8

Room 1230
Ofise Tel. Centrai 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet.
' Kitomis valandomis pagal sutartį

Dr. John J. Smetana

000, ir yra atsitikimų, kad
pastato paminklą už $5,000.

Aš joms bandau išaiškinti,
‘ kad tą sumą paaukotų lab

darybės arba mokslo įstai
goms ir būtų daug geresnis
paminklas, negu didelis ak
muo ant kapo.

Nutarta, kad tomis dieno
mis, kuojnet labdarių cent

1801

nyčią.
Iš Lisabonos

pranešama,

So.

Ashland

Aveno*

fetefoMSi

ras daro pikniką savo ūky

p- as

•» ’

je, kad, daugiau kitų draugi

p- m

Slė vienam vortam ligoniui ne
ini* atMtunita, dėl štoko* pinigų,
gertanatas gydymą, ir priežiūra.
Kas link mokesčių, nuMtantme.
kad bfttų Jums ko patnatausta.

KALBAM LIETUVIŠKAI

jų piknikų nebūtų toje pa

DR. VAITUSH, OPT.

čioje vietoje.

Šiame

direktorių susirįn-

Oflao tai

VlRglnia

Vienas amerikonas mirda- riai: kun. A. Linkus, A. Darpaliko šimtus tftkstan- į gis, Z. Gedvilas, A. Bacevi
čių dolerių, o jo šeima pa , čius, Juozas Motekaitįs, Pr

•YDYTOJAS B OKBVMAA

statė jam paminklą už $200, Vaičekauskas, Jonas Dimša.

4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 1—8 ir 6—8:30 P. B
eeti priežastimi galvas
□ta<
•vaigimo, akių aptemimo, nervno
tuma, skaudamų akių karžtį, atitai- •' '
■
imu1'1’■ 'ISI i
Centro susirinkimai
ao tnunparagystg Ir
toliregyatg. Bes. 6958 S. Talman Ave.
Prirengia teisingai akinius. Visuo Bes. Tel. GBOvehill 0617
Ceptrp susirinkimas buvo se atsitikimuose egzaminavimas da Office TsL ULEMieck 4848
lapkričio 16 į. Jame plačiai romas au elektra parodančia ma.
iiausias klaidas. Speciali atyda at
aptarta seimo reikalai ir vai- kreipiama į mokyklos valkus.
| TAiInTOS: Ifu7 &Uqrto“iW I %
•YDYTOJAg ĮB ORIBUROAfi
dinimaa Civic teatrą,
rak.
Seredomis
nuo
pistų,
•
No.
...
VaL: 2-4 ir 7-f vųk.
Po*1®““9 auairinkimas J,
Ketvirtad. Ir NedSliomis sasiUr*

Lietuvių Labdarių Sąjun
ga Jau JaiaiSbavo ir dirba'

gerus darbus ir nėra abejo-'

nės, kad greitai uibaiga ae*
nelių namų, kuria duos lietų.

viima garbės ir taa namaa'
au gm^u ūkiu Hūdy. per ii-

OR. J. J. SIMONAITIS

26 <>•

Bia metus m»aų <Juoanumų, 8yU ,e“n0 r8portų’ tpUrU

antri

2423 West Marąuette Rd.

471| South Ashland Av. TgL YARda 8961.

4645 So. Ashland Avenue

OYDYTOJAS H 0TOUR0A8

2201 West Cermak Bd.

•YDYTOJAS B CHIRURGAS

BBHDSNGUAi

K«i«p. 15109 rat. Ir 4Uth Ct

66th Plane

TaL W«Mis 7999
1

"11

■

n .

».

j

TaL OANal 007

•ia
DR.

6757 So. Weatarn Ave.
OFISO VALANDOS:
Popiat nuo 1 UU I vaL Vak. 7049
NadBiomla pagal šutanti
i.iij
> i>w i i»s i"
T4 fitoare 1494

DR. S. R. PALUTSIS

karais ofisas uždažytas.

8241 Wcct

taL: PROsraet 9699

P, Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS B 0TOUR0A8

1921 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS:
7 tai 9 vakara
ir sagai antartį.

a iki 4 popiat

Rę$. 1625 So. 50th Avenue
«. Otaate 104

PR. EMILY V, KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Oflao Tel. LAFayetto 8810
Ras.: KBNveed 6107.
Phone: YAKDS 1178
Rea Tel. LAFayetto 0004
BcddsncUa: 9900 Se. Artaslss Ara
Jaunuoliai, kurie nepriimami į
Jeigu Neatsiliepia —
tekę turė, Šiltų ir patogi*
karo aviacijos ukyriug i* priežas
truk KEDsie 2668
vietą gražiai užbaigti arti
Tikimės, kad netrukus jay ties spalvų neregėjimo — (color
VALANDOS:
bhndneaa), kreipkitės prie nutnųa.
•YDYTOJAS
OBIBflriAM
T* Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.
žiu.
.‘a j galėsime paskelbti labdarių Apsiimu išgydyti.
Ofise vaL t aaa 1-8; nae 9t9O4«0
Psakt, kaštad. 8:30 UU 0:80 rak.
BKAITVK1TB “DRAUGI"
Jbnas A. VUklšhta seimo protokolą.
Bakmad. Pp*tf tadartau
756 Weat Sffth Street

O seneliai ton pastogėn pa- kurie ”ikaU1 »*«■»*•* *

DU A. J. BERTASH
B

DAKTARAI
TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR OHIRUROAS
IB AKINIUS PBRAIKO

744 Wėet 85th Street
Valaadoe: 11-12; 2-4 ir 8:30-8:30
Plrmadisntaia tik 2-4
Sventadieniąia 11-12.
Oflao TaL

.............

VKftnte

1884

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IB GHIBUBGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Knadien nuo 3:00 iki 8:00 va).
TnOatL ir Sekmad tik auaitariua

DR. GHARUS SEGA1
GYDYTOJAS IB CHIRURGA8i

4729 So. Ashland Ave.

aru 49tt atrast
(2-troa lubos)
Chicago, III
rsL: ano 9 vaLryto db8 vaL vak Tel- MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Bradoj pagal setartį.
Nuo 10 įki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
Tb|h/odaa4 z H£lDo<ik 6S40
vai. popiet ir and 7 Ud 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta
jpa'gįj i.". .1
<B CU1BUBGA8

DR. S. BIEŽIS

o kitą didelę sumą pinigų iš Ant. Bartkus.
dalino labdarybės ir mokslo1

jstaigoms.

DONTJinas

Tai OANal 810

DR, T. ŪUNDIRIS

mos

v OR. C. VEZEUS

" tAuu

f

DR. PETER I. BRAZIS

4MSRZK08 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS M

kime dalyvavo šie direkto

Tel. STAte 757J

kkautuvime

01. P. ATKOČIŪNAS

meotas daktarams lr pacientams.

LA SALLE ST.

Onom 2014

DR. STRIKOL’IS

kiams grįžti į Katalikų ^Baž

HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
Pritaikina akiniu* VALANDOS: Nuo 1-moe iki 8-tos
valandos vakare.
atsako mingai u*
Telefonas
CALomet C877
prieinama kahra

Valandos nuo 10 Uri 4, ųųo 0 iki 8
darių, tai galėtų dar dau Padaryta išlaidų, tačiau be pabrėžė, kad venybė su po- pareiškimų atrodo, kad yra Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj
giau nuveikti gerų darbų ne tų pataisymų ir naujų pa
. 11 *3*
piežiumi ukrainiečių tautai «yvaa * peikia. Tenka matik labdarybės dirvoj,
bet gerinimų nebuvo galima ap turėtų didelės reikšmės, nes nyti’ kad j*8 yra naciU griež
LIETUVIAI
ir mokslo įstaigoms: šv. Ka sieiti. Pažymėtina, kad vie
N E W VICTORY
toj
kontrolėje.
nebuvimas vienybės su Šv.
zimiero vienuolynui, Tėvų nas jaunuolių klūbas iš Town
HOSPITAL
sostu trukdo
progresuoti
Marijonų seminarijai Hins of Lake už medžiojimo pri
PHYSIOIAN AND SURGEON
Po nauja vadovyste.
tautai.
dale, Iii. ir kolegijai Thomp vilegiją labdarių ežere už
MAKE
4645 So. Ashland Avenye
828 W. 3§th PLACE
į šį arkivyskupo Szeptyc
son, Conn. Minėtos trys moks mokėjo labdariams $100.00.
EVEBY
OFISO VALANDOS:
Phone: YAKds 2330
lo ir lietuvybės palaikymui Netrukus numatoma sureng- ki raštą atsakė ortodoksų
PAY DAY
Nao ž iki 4 u nao D iki 8 vaL rak.
Nedėliomis pagal autartį.
arkivyskupas
įstaigos šioje šalyje yna bū-1 ti žymesnį parengimą prie- (provoslavų)
24 vol. patarnavimas
BOND
DAY
Office
tel YARda 4787
tinai remtinos, nes iš šių j glaudai didžiojoj Sakalų są Palladius ir pareiškė norą
Namų tel PROapect 1990
Būnunt namie ar darbe galite
VVS.
kad būtų panaikintos kata
gauti gydymo patarnavimą lank
mokslo įstaigų išeina išmoks lėj.
ant m (įsų ligoninės kliniką. Klilikų graikų apeigos ir ukrai
linti jauni vyrai ir mergai
nlko valandos nuo 2 vai. popiet
Antanas Bacevičius pra niečiai prisijungtų prie orto
Iki 8 vai. vak. šis patarnavimą^
tės, tai yra lietuvių ateities
telkiamas nužemintomis kainomis.
Sukit
Malonūs
DaraSTOfi
nešė, kai Šv. Kazimiero Se;
doksų
(provoslavų)
tikybos,
runai
įrengtas
Mediko*
Departvaikėjai-jos.
1446
So,
4Vth Court, Cicero
SAVO AKIMS!
mentaa gydimui visokių ligų —
serys turi mažą altorėlį, ku
girdi, tada būsianti vienybė
smarkių lr liglaikinlų.
Tik? viena pora aklų visam ry
Aatradiatuaia, Kstvutadimuau
Yra ir nesusipratusių
venlmul
Ha u grokite jas. Isisdam
ris galima būtų įtaisyti ma
u- Psuktadteiuaia
Pilnai
(rengtas
dUrurgijos
De'Aegaaminuoti jas moderailkiaosta
Po šio provoslavų arkivys
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. R,
partmentas, kur svarbias lr ma
Yra lietuvių dar nesusi žosios prieglaudos viename
metodą, kuria regėjimo mokslą
žesnes operacijas atlieka atsako
•SU suteikti.
JI4Z b. Halsted St, Chicago
mingi CUirurgal-Duktural.
pratusių ir dainai tenka mah kambary. Kun. Linkus pa kupo PalLadiaus pareiškimo,
K METAI PATYRIMO
Ptrmadtsatau, Trečiadjaouua
prlriuklme tainiij. kurie pašaliu.
Pilnai (rengta PliystoUivrąpy Ueau jais pasikalbėti. Dalykas žadėjo pasirūpinti kunigą, arkivyskupas Szeptycki pa
ir SeAtsdientais
visa aklų įtempimą. ..
partmeiitas priskaitant
UiatherValandos ; 8 — 8 popiet,
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
toks: kada miršta pasiturin kad nors vieną kortą savai rašė laišką Ukrainos inteli
ir kitus moderuUkua m*etodus
TeL YARda 2246
gydymo.
tis vyras ir gerą a pdraudą tėję būtų atlaikytos šv. Mi gentams kad jie paruoštų
<*•
*•
kelią ir padėtų
klaidšiatirunai (rengta* X-IU; Uvpartturėjęs, tai jo žmona atatę šios.

* jam paminklą už $2,000, $3,

Gricevičiūtė,

Elzbietai

ša, kad Paulė, Elzbieta Gri-

KotrUia Sriubienč ir J. Motekaitis, vice

j, s

prašo pagelbėti seselei Pau

Laišką rašo
Margarita
.
Smailytė U Kauno ir prane- Įeaanilal Ru8‘J°Je-

Bt., Chicago. IU.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
raštininkė;

Sesuo Margarita Smailytė

Mass.,

gavo laišką.

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood

Ona Jasparienč,

Worcęster,

DR. A. JENKINS
(lietuvis)
•YDYTOJAS IB OBIRUROAB

25Q0 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuo 7-r-0 vata™
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia
pagal sutartį
Ofise telefonas PROapect (T737
Namų tolefaaaa VIBgiala 2421

i

DRAUGAS

Ketvirtad., gruodžio 4, 1942

PENKI FRONTAI

Karo cenzūra reikalinga išsaugojimui
gyvybės amerikiečių

I RUSSIAN ATTACK$

IfSrONM'

Pabaigoje pirmų metų an siųstas žinias; ir mes žino
dyti tokius smulkius

Price, cenzūros direktorius,

5

pagyrė laikraščių koopei*aci- kus, kaip laikraščių iškar
ją su jo ofiso išleistais pat pas, iš kurių jis pagaliau su

»moscow

(bond) ir juos
nupirkimui

vietos

naujam

karo airportui, kuris bus ne

SOVIET

“Mes žinome iš

aiškino, kad nors leidėjai ir
redaktoriai žino, kodėl

formacijos

jis'kur bus siųsti

sulaikytos,

gal nesugeba tai

nota ?

savo skaitytojams.

A.

Nagi

iš

laikraščių

JOSEPHINE ZALECKIENE:
(po tėvais Stankiūtė)

vykimai”.

pagal Price, turėtų būti vi
Tai

mūsų 'karo

žymėta laivyno karininkų iš

aiškus, ir,

sų suprantamas.

t

“Society page”, kur yra pa

Cenzūros tikslas karo me

tu yra savaimi

Vienų Metų Mirties Sukaktis

laivai ir kaip tai buvo suži

išaiškinti

Dažnai Price sako, įvyks

yra,

žy

kad nei vienas iš mūsų ne

ta svarbus

suteiktų priešui jokių infor

gis, kuris yra žinomas tūks

militarinis

("•Draugas” Aciue leiepootot

saugumo tančiams, ir išplatintas tūk

macijų. Taigi dėl

laikinai stančiams daugiau persaky

Penki frontai, kur rusų jėgos spaudžia vokiečių kariuo

tu žodžiu. Bet, jeigu šis įvy

menę. Kritiškiausia nacių padėtis prie Rzhev. Rzhev yra

“Jokis redaktorius”, sakė kis nepateks į spaudą prie

širdis susisiekimo tarp šiaurės ii» Stalingrad, čia rusai na

žinių

sulaikymas

yra reikalingas.
Price, “neturėtų įsivaizduoti

šas negali būti tikras,

mūsų priešus kaipo

tai

dievus,

tikra

kad

cius uždarė į žnyples.

Byron

atsitiko.

dacious nuskendo iki apie 4 kad jis dėl neužtenkamų
metus po karo.
įrodymų Leiner kaltės, pa

kurie viską mato ir žino. Jo

Price aiškina sekamą įvykį:

kis leidėjas neturėtų sudary

“Spalio mėn. 1914 metais

nuomonę,

britų karo laivas Audaciuos

Amerikos lėktuvnešis Le-

kad Berlynas ir Tokyjo turi

įplaukė į miną ir nuskendo

xington, nuskendo pietų Pa

kiekviena

netoli Airijos šiaurės kran

cifike gegužės 8 d., 1942 m.

skaitytojams

paslėptas vielas

me kambaryje arba agentus to. Tūkstančiai žinojo

apie

kiekviename kampe. Propa

tai, ir matė išgelbėtus kada

gandistai tuomi didžiuojasi,

jie

bet visa tai netiesa”.

Kiek vėliau

buvo atvežti

į

krantą.

ji ir

tūkstančiai

vyko į San Diego birželio 2

penktos

kolumnos apsuptas slaptumu ir abėjp-

Amerikoje; bet faktinai jis nėmis ir

visvien

d.

Laikraščiai

įstaty

Įsakyta Leinerį internuo
koncentracijos

Jau sukako 1 metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą moterį ir
motiną, Josephine Zaleckie
nę. Netekome savo mylimos
lapkr. 30 d., 1941 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingasis Dievas
suteikia jai amžiną atilsi.
Mes, atmindami jos liūdną
prasišaiinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme gedulingas šv. Mišiąs (su egzekvijomis) už jos
sielą šeštad., gruod. 5 d., šv.
Antano par. bažnyčioje, 7:30
vai. ryte.
Kviečiame visus gimines,
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kar
tu su mumis pasimelsti už
a. a. Josephine Zaleckienės
sielą, o po pamaldų kviečia
me j namus po num. 5421 W.
Washington 'Blvd.
Nuliūdę:— Vyras, Sūnus,
Motina, Brolis ir Giminės.

nei

žodžio

apie tai nepranešė pakol ofi

NULIŪDIMO

VALANDOJE

vokiečių

cialiai pranešta apie tai bir
aukštąsis štabas, savo pri- želio 12 d. ir sulaikymas tų
Mums teko matyti šnipų per pažinimu, netikėjo, kad Au- informacijų padėjo
ameri

gaudo smulkiausias

Kreipkitės į -

kiečiams Midway kovoje.

NACIU SABOTAŽININKU
DRAUGAS ĮTEISINTAS

Eksprezidentas Her bert vos likimu ir tiekimu pagal
Hoover, buvęs Amerikos Sal bos. Kuomet keli dideli prie
New Yorke buvo ' spren
džios maisto pagalbos tieki šai graso Lietuvai pavergi- džiama byla Helmut Leiner,
mo administratorius po pe mu 4r mirtimi, mes turime 32 m.. Jis buvo kaltinamas,
pagelbėjo
Edward
reito karo, parašė straipsnį, rimčiau imtis oiganizatyvio1 kad
kuris tilpo Collier’s žurnalo darbo, nes Amerikos lietu
lapkr. 28 d. ir gruodžio 5 d.
viai tai vienatinė užsienio
laidose. Jis apnašo savo pa
lietuvių kolonija, kurių bal
tyrimus ir darbą maisto tie
kimo įvairiose Europos val sas- galės turėti lemiamos

nacių šnipui,

John Kerling,

kuris buvo su kitais
šnipais —

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago

nacių

Telefonas Grovehill 0142

sabotažininkais

atgabentas iš Vokietijos sub

marinu Amerikon.
Kerling
savo buvo- nuteistas mirti ir pa
padėtis tautą ir Lietuvą nuo pražū sodintas į elektros kėdę.

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

stybėse. Jo manymu, ir po reikšmės. Gelbėkime

karo

šio

paliaubų,

bus lygiai bloga. Norvegijoj, ties!
Olandijoj, Belgijoj, Prancū

J. Kripas

Teisėjas Clancy pareiškė,

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

dar didesnis, negu po perei

8535 W. 47th Street
LTCKN8ED ENGINEER reikalingas
veikti taipgi kaipo Apsaugotojas —■
watchman. Meti, ištisus darbus. Ra
šykite sekančiai: Bos 0-07U.
T.ITHVANIAN-DRAUG AS
127 No. Dmrliorn St., Chicago
VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės
darluj. Patyrimas nereikalinga. lai
bai įdomus darbas. Diena ir naktj
skiltai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas Isidirbimas.
PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sliernuin eit.

REIKA DINGI BENCH ir MACHINE
MOLDERIAI prie breso. Taipgi Ir
Grinders. Atsišaukite J —•
DELTA ST.AR ELECTRIC CO.
' 2701 W. Eulton St.

PARDAVIMUI KRAUTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley
Park. Labai gert Įrengimai. Pardavl.
mo priežastis — ilga. KrelpkltBg prie:
Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th St.
Chicago. RI.. tel. LAFayette 0008.

real

PARSIDUODA — 6 kambarių mūr,
bungalow; garadžius. beismentas tr
furniso Šiluma. Kaina $3.500. Tiktai
reikia $1,000 Jneštt. Kreipkitės prie
Satin'nkn sekančiai i1HI0 SO. SPRINGFIELD AVĖ.
Sykite sekančiai; Box 0-070,
AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir
išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai geras At
sišaukite J “DRAUGO” RAŠTINE
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III.’

CAR UNLOADERS — nuolatiniai
darbai; patyrimas nereikalinga. At
sišaukite J —
HIBBARD SPENCER BARTI.ETT
211 E. North Water St.
VYRAI

and

REIKALINGI

Išmėsinėti jautienų tr veršienų. Pa
togios darbo sųlygos. labai šviesia
me, švariame, grindinio aukšto šal-dytuve. Nuolatini darbai, su geriau
siu užmokesčiu. Lengvas privažiaviryas gatvekaru ar busu.

į»>?
'•'"ii'—”

MT

PHONE: 9000

620 WEST 15TH AVENUE

VYRAI ar MOTERYS reikalingi —
pr’e abelnų dirbtinės darbų. Gerą
užmokestis, nuolatini darbai.
I’. and\s. HAIR DRAU’ING CO.

WOODWORKERS — patyrę su Jrankiais, prie lengvu assembly dar
bų. Taipgi reikalingi vyrai, kurie yra patyrę prie Ripsaw, Bandsaw Ir
kitu mašinų. Taipgi Pakeris. Atdara
šeštadieni.
THE HARMONY COMPANY
3033 So. Raeine
LUMBER

HANDLERS

TALLY VYRAI
Laikas ir pusė mokama po 40 va
landų. Specialis aprokavimas pa
Būk darbštus, gyvenk su
171 uoicuia vyrams.
vyrama.
ia
e
tyrusioms
EDWARD HINES LUMBER CO.
S&VO PaJamV- Bet SVMbiausiai tai galvok.
2431 So. Wolcott Avenue
REIKIA VYRŲ
Aleksandras Didys * pa
Mes išmokinsim jus gerai apmo
kamam darbui. Alga mokama ir klaustai, kur yra jo bran
laike mokinimo.
.
genybės, atsakė — “drau
100 NUOŠ. KARO DARBAI
guose
”.
2743 W. 36TH PLACE

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

NARIAI

Chicagos
Lietuvių

to atsargomis ir transporto'

PAMINKLAI

PASKUTINIS

galimybėmis, bet kad Suvie

MAUZOLEJAI

PAGERBIMAS

Tautos

svarstyti

jau

taikos

prądėtų

planus

ŽENKLAI

ir,,

de facto pripažinimą kai ku-i
rių valdžių, kad paliauboms ;!

Pasitikėjimo

įvykus, taika ir tvarka kuo
greičiausiai būtų įvykinta, I

Rekordas —

Maisto

pagalba

Asociacijos.

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ.

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

. Kl Firma Virš 50 Metų
Ton Pačios Seimo*
Rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

I.

badaujantiems, jis mano, tu
Memorials

rės įtekmės ir. greitesnės tai
kos įvykinime, nes įvairiems

maištininkams ir išdavikams;

bus

mažiau

progos

Workmanship

Erected

and

and Obtainable

Anyvrhere

Material

[JOHN F. EUDEIKIS

Unezcelled —

at Loweet

Prices.

Laidotuvių Direktorius

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVING!

sybė jau paskyrė buvusį New
Yorko gubernatorių, Herbert

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

* KRB1PB1TM PRIE LIETUVIO

H. Lehman, maisto išdalini

mo direktorium,

JOHN W. PACHANKIS

lygiai to

kiam pat darbui kaip kad
buvo po pereito karo H. Hoo-'

MODERNI IlvidlnS PARODA:!
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Mea,

turime
mėti
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Amerikos

greičiausiai
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lietuviai,

susido

savo tautos ir Lietu
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stybėse maisto trūkumas bus
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SHERMAN KLOVE CO.
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goslavijoj
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kurie matė laivą skęstant at

buvo

ir

mais randa jį nekaltu.

ir ti ir laikyti
apie tai nežinojo. Išgelbėto stovykloje.

tai

ba apie plačiai pasklydusią šalies. Bet šis įvykis

gal konstitucija

nematė

Bet japonai to

“Mūsų priešas gal ir kai- pranešta spaudoje neutralės

buvo apie
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liais sunkumais. Jos gyven

go keliai”:

tojai pasijuto esą tarp kūjo

“Jeigu visa eilė Europos valstybių pažįsta vieną sve
timą okupaciją, tai Lietuva šio karo metu turi pakelti

jau antrą okupaciją. Pirmaisiais dabartinio karo me

tais atėjo Sovietų Rusijos okupacija, kuri, prasidėjus
Vokietijos karui prieš Sovietų Sąjungą, buvo pakeista

* Bendradarbiams ir korespondentams raitų negratiaatne, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito Ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač kosespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
žinėk), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

vokiečių okupacija.

Entered as second-Class Matter Mareli 31, 1016 St Chicago- Ui.
Under the Act of March 3, 1879.

linga žemė yra beveik vienintelis šaltini®, iš kurio min

■M
a

k..

ir priekalo.
Jie, aišku, norėtų tuojau

Ansevičius yra politiniai la

Po svietą pasidairius

nusikratyti fašistų ir jų va

do Mussolinio, tačiau jų nu

t

vonai.

Viena lietuviška laisvama

nes visą kraštą aacių gele

BalŠavikams matyt labai
apgarsino, kadz» patinka lavom ški perfiumai,
gimė Voltaire, garsus Pran
kad ne tik save, ale ir savo

žinė letena prispaudė.

cūzijos

vertimas nieko nebereiškia,

nių gazieta

bedievis, tai dakta

taiką su santarvininkais, bet

vens tik kelias dienas, o bet

dabar, jau ne be jų valia.

gi mirė

Norint su Italija taikos,
pirmiausia reikia išvalyti tą
visą kraštą ir nuo fašistų ir
nuo nacių.

amžiaus. Vadinas, pranašys

Ancevičiaus,

tė neišsipildė.

anoj mįslėj kur buvęs-nebu-

tino, bet neretai buvo ir jų nelaimė, nes pritraukė ki

tas, galingesnes tautas. Savaime ne per daugiausia der
ta lietuvių tauta. Ūkininkai sudaro gausiausią Lietu-,

sulaukęs 84 metų

Kai Amerike
pizmas,

gy

tai

gimė šliu-

nio karo radikalinę žemės reformą, krašte pasiliko dau

pranašavo, kad neužilgo lie

giausia smulkūs ir vidutiniai ūkininkai, kurie verčiasi

tuviškos bažnyčios

bus pa

šiuo žvilgsnio taika nega

kalbėti daug apie tai netenka. Tauta pateko į tokias

minius, sviestą ir kiaušinius. Javų išvežama nedaug, tuo

lima. o čia industriniai ita

karti

pinkles, iš kurių nelengva bus išsipainioti.

tarpu linai sudaro svarbų eksporto produktą. Koope

lų centrai iš oro jau daužo

mo

Bet negeresnė yra ir Vokietijos visuomenės nuotaika.

racija Lietuvoje yra plačiai išbujojusi. Prieš karą ji

mi ir tenka

nėra, o bažnyčios stovi kaip

Reikia neužmiršti, kad karas eina jau ketvirti me

buvo svarbiausias eksportininkas. Pavyzdingasis Dani

nuostoliai pakelti.

tai. žmonių laisvė suvaržyta. Gyvenimo reikmenų trū

jos žemes ūkis buvo idealas, kurio lietuvių ūkininkas

kumai didžiausi, šimtai tūkstančių vyrų žūsta frontuo
se. Sužeistųjų ne tik ligoninės pripildyto®, bet jau įsa

siekė su dėmesio vertu pasisekimu.

koma ir privatinius butus paruošti sužeistųjų prieglau

DIDELIŲ

ISTORINIŲ TRADICIJŲ TAUTA

kutintuosius viduramžių šimtmečius į galingiausią val

stybę Rytų Europoje. Dabartinė Gudija daugiau kaip

pusę tūkstančio metų įėjo į Didžiosios Lietuvos Kuni

eigos įvairiuose frontuose.
/•Hitleris jau “nebedžiugina” vokiečių ir pažadais, kiu

gaikštystės ribas; taip pat dideli Ukrainos ir Rusijos
plotai buvo valdomi jos didžiųjų kunigaikščių, kurie •

save vadino ne tik Lietuvos, bet ir “multorum rUthenorum” kunigaikščiais. Bet lietuviai

rių jis dar prieš keletą mėnesių paskleidė. Paskiausiai

nėra

slavai, be to,

tikyba juos skiria nuo Rytų slavų, kurie daugumoje

buvo žadėjęs bent Stalingradą paimti, bet vokiečiai mato, kad ir šis pažadas neįvykdomas. Ir ne tik neįvyk

domas, bet jo armijai tenka su didžiausiais nuostoliais
trauktis atgal.
Tokie įvykiai, numanu, dar labiau nupuldo vokiečiu,
if civilinių žmonių ir karių, nuotaiką.

nais, kurie trylikto šimtmečio pradžioje įsitvirtino da

bartinėje Latvijoje ir Estijoje; tačiau germanai niekuo
met nepajėgė pašalinti kylio, kuris juos skyrė nuo liku
sio vokiečių reicho. Pagaliau ši kova pasibaigė germa

atsiminti, čia

toja ir nežymiai,

vienas Džimis matytų, rodo

Ir vis tai dėl to, kad fa

piratu į save,

šistų vadas Mussolinis, pats

duodama su

prasti, kad monkė yra pana

siekęs kitus pavergti, nu
skriausti, savo asznŠninę gar

4J-

ši į žmogų.

— Monkė panaši į mūsų

bę iškelti, Italiją netiesiogi

tyčerką! — nušvitusiu vei

niu būdų pardavė Hitleriui.
•

du atsakė Džinais.
(Iš “Draugo”, 1917 metų

ir daugybė

kariuo

gruodžio 3 d.)
Kazokai paėmę Rostovą...

Donu ir maršuoja Maskvon...

menės.

nacių-fašistų

Trockis

įsakė jieišleisti

frontas bijo santarvininkų

Rusijos

nė

invazijos.

piliečio.

Išrodo, kad

vieno

iš

Anglijos

Bet tai nieko nebepadės.

Vieną frontą sustiprins, ki

Baisūs mūšiai... Prancūzi

Kaip senovėj būta
ĖrciokljHi’e jautienos, kiaulienės ir aviehos mėsos kai
noms begalo pakilus, tūks
tančiai gyventojų pradėjo
ožių ir ožkų mėsą maitintis
Apskaityta, kad visam mies
te gyventojai kas savaitę iš
perka 20,000 svarų ožienos.
Ši mėsa 'parduodama 5-6
centais pigiau ant svaro, ne
gu aviena. (Ž., 1909).

sijos. ši okupacija truko iki pirmojo pasaulinio karo.

keli.

vokiečiais.

glosto. (Ciceronas).

t

Laimė ne tik akla, bet ji
lr

tuos,

kuriuos

'

OKUPACIJA PO OKUPACIJOS

the rebirth of the League of Nations, with authority

r-

Pirmojo pasaulinio karo metu Lietuva vėl atstatė sa
vo valstybinę nepriklausomybę. Antrasis pasaulinis ka

ras atnešė vieną svetimą okupaciją j>o kitos. Pirmiau

sia kraštą 1940 m. vasarą okupavo rusai, kurie savo

PA

draugiškumo su Vokietija metais pagriebė visą Pabal
tijį. Kaip jau sakyta, Maskva neieškojo Lietuvoje gam
tos turtų Gryniausias imperializmas buvo ta priežastis,

I

į?

£

kuri Sovietų Rusiją paskatino pastūmėti aavo Vakarų
Biebas. Jeigu Maskva, okupavusi kraštą, suruošė “rin
kimus”, tai jie tebuvo paprasta komedija. Išstačius vie

ną vienlntėlį kandidatų sąrašą ir nesant jokiai rinkimų

kontrolei, rezultatai jau iš anksto buvo Žinomi. Bent
lietuvių tautos piilžiniška dauguma tuose “rinkimuose”

>v

&

iš viso nedalyvavo.

&

Kaip šešioliktoji Sovietų Sąjungos valstybė Lietuva
egzistavo vienerius metus. Viso Lietuvos gyvenimo bol-

I

Kai kraite neramu, tai ir apie jo vadus daug gandų

ševiiacija buvo vykdoma didžiausiu skubotumu. Ta pa

pasklinda. Italija sunkioj padėty, dėl to ir apie Musso-

ti tvarka, kuri du dešimtmečias įvesta. Sovietų Rusijoje,

linį visaip kalbama. Vieni skelbia, kad jis serga, kiti

buvo vykdoma ir čia. Tai reiškė visišką lūžį su ta san

— frontan išvažiavęs, treti — jo vietai užimti įpėdinio

tvarka, kuri buvo savita lietuvių tautai. Jeigu bolševiz

Ieškoma. Kaip ten nebūtų — Mussolinio dienos kaipo

mas, matomai, tinka kitoms tautoms, tai jis nieku bū

diktatoriaus jau yra suskaitytos.

du netinka lietuvių tautai. Lietuviai žino, kad jų nusi
statymas bolševizmo viešpatavimo atžvilgiu neatitinka

•

Rašytojas A.

X
Vaičiulaitis “Studentų žodyje’’ davė

stiprų, bet labai teisingą straipsnį apie lietuvių tautos
šiandieninius reikalus. Daug karčios tiesos pasako. Pla

čiau apie tą straipsnį vėliau parašysime.

/

tų sąvokų, kurias kai kas yra susidaręs apie gyvenimą
Sovietų Rusijoje. Lietuviai

nė

nenori toms sąvokoms

,

daryti Jtakoa.”
>

*T*""*' 1

(Bus daugiau).

>
■■• '•

•• *

w
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/

>■ —— vi

tik

Italų padėtis tikrai sunki.

apakdo

Tautų Sąjungos atgaivinimą, nes savo rašinį kaip tik

jam

kad

zų ir anglų karo jėgos su

svetimą valdymą.

giau paramos jam suteiksime,* juo daugiau knygų galė
\
sime išleisti.
1? •
\ '

negali

susirėmė gausingos prancū

dienraščiui, matyt, patiko A. Simučio stovėjimas už

titutą ir prašo, kad visuomenė jį remtų, nes juo dau

Džimis mistija, mislija ir

tebuvo, šiandien jų jau yra

tus, lietuvių tauta niekuomet nepaliovė kovojusi prieš

Dėl to tai Federacija įsteigi Lietuvių Kultūrinį Ins

kytoja į vieną mokinį, — pa

buvo išstumiami, kol 1795 m. Lietuva buvo užimta Ru

gą “The Economic Reconstruction of Lithuania”. Tam

Lietuvą anglų kalba.

— Džinai, — kreipiasi mo

Bepig Hitleriui buvo švais

persekiojimų iš caristinių vyriausybių pusės; antra ver

kaip yra svarbu lietuviams turėti daugiau leidinių apie

Aną dien užėjau į vieną
mokyklą. Mokytoja
nori
man parodyti, kokie smart
jos vaikai.

lytis, kai tik vienas frontas

tuvos generalinio konsulato New Yorke att&che, kny

kaip

vęs čiupt už bambos.

Stiprėjant moskovitų valstybei, lietuviai vis Labiau

pacijos laikotarpio. Jis buvo pilnas tautinių ir religinių

Sį faktą mes čia konstatuojame dėl to, kad parodyti,

lygiai

joj, Cambrai apylinkėj,.eina
baisūs, kruvini mūšiai. Ten

New York Sun” labai plačiai cituoja A. Simučio, Lie

ir politiniu gyvenimu.

italų tautai.

ti susilpnės.

---i

už

buvę-nebuvę čiupt

ateina į pagelbą patį moky

ševikų miestą Rostovą ties

Lietuvių tauta turi blogiausius atsiminimus iš ano oku

tyva supažindina skaitytojus su Lietuvos ekonominiu,

bus užduoti

000 kazokų, paėmė nuo bol

m lapkričio 27 d. laidoje didysis dienraštis “The

bai svaibu, kad pati laikmečio redakcija savo iaicia

ir

nicijos

r

plačiai ir nuosekliai atpasakojama Lietuvos ekonominė
pažanga nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu. Tai la

kad Krebs

milžiniški kiekiai karo amu

,

su vokiečiais pasiliko nepasikeitusi.

New York Sun paduoda ir tos knygos vietas, kuriose

zietos rašo,

ga-

Gen. Kaledinas, turįs 100,-

taiinėn Europon nacių siautimui padarys greitą galą.

;i!C to exert force when necessary, is the only hope for
small nations.”

Lietuviškų balšavikų

mo, priemonėmis gabenama
per Italiją Viduržemių link

nų pralaimėjimu, ir 500 metų lietuvių valstybinė siena

ir pradeda su tuo klausimu; “Victory of democracy and

smūgiai

kur

monkė?

kybą reformacijos kovų metu. Tad jau vien dėl savo
tikybos lietuviai orientuojasi į Vakarų Europą.

Du Šimtmečius truko lietuvių tautos kova su germa-

Plačiai pagarsino Liehivą

kokie

Balšavikai

apie juos rašo.

sakyk man į ką yra panaši

nas, pranašystė neišsipildė.

nių, kad visomis susisieki

jėgis, nes santarvininkų karo jėgų invazija konttnen-

8.

Netrukus bus dar didesni

talikai; tik maža jų dalis protestantai, pakeitę savo ti

Atsakymas į tai visiems, berods, yra aiškus.

nacių pavergtų tautų žmonės. Hitleris mėgins neramu
mus ma1 sinti kardu ir ugnimi. Bet greit pasidarys be

jau nei dūko

Amerike

Per Šveicariją ateina ži

Kas iš tos susidariusios padėties pasidarys?

Pirmiausiai visu smarkumu sukils

Šliupiz-

yra stačiatikiai. Tuo tarpu kone visi lietuviai yra ka

ŠIMTMEČIŲ KOVA SU VOKIEČIAIS

Visuomenės nuotaika kas kart smuks žemyn. Pra

varpnyčiose.

stovėjo, kunigai gyvi. Vadi

tada sunku net įsivaizduoti

rios pasiliko gyvos. Lietuvos valstybė išaugo per pas

rių jėgos visais atžvilgiais štiprėja. Tai aišku iš karo

verstos šiovais, o kunigai ii

visų pramonės ir net kultū

Lietuvių tauta turi dideles istorines tradicijas, ku

spruko iš nacių rankų. Ją perėmė santarvininkai, ku

sidės neramumai.

dideli

ros centrų bombardavimai ir

dienos jau užsibaigė. Net ofensyvos iniciatyva jau iš

•ifi

kraštui

na, tai yra apie juos šneka,

laisvamaniai

žemės ūkiu ir gyvulininkyste. Lietuva išveža mėsos ga

-Kol nacių vadai “džiugino” Vokietijos visuomenę
blitzkriegais, tai dar buvo pakenkiama. Bet blitzkriegų

gazietas nuolatos juo krapi

žie, angįys ar žibalas, kurie kai kurias tautas pratur

rai pranašavo, kad jis

Kad kalij aje visuomenės nuotaika yra bloga, tai It

To viso žmonių nervai pradeda nebeišlaikyti.

h

Jie norėtų daryti atskirą

dai ir gydymui. Ir karo galo vis dar nesimato.

l

y*

Lietuva neturi jokių gamtos turtų, kaip antai gele

vos gyventojų sluoksnį. Įvykdžius po pirmojo pasauli

Vokiečiu visuomenės nuolaika

1 ■-<

susiduria su dide

Italija

Ciuriche, paskelbė šį straipsnį, pavadintą “Lietuvos <ar

. -ri.
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ANYKŠČIŲ PlfMENELIO KELIAS J VYSKUPUS
IR RAŠYTOJUS
.j

IS KELIONES EGIPTAN
Prof. K. Pakštas

•

- 40 mėty nuo roirtits vysk. Ant. Baranausko.

(Ištraukos iš prof. K. Pakšto knygų “Aplink Afriką
antras tomas, 138-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

- Žemaitijos mergaitė poeto ragina stot
seminorijon. - Kaip Baranauskui atėjo mintis
sukurt "Anykščio Šilelį". - Kodėl vyskupas

(Tęsinys)

kokį daiktelį, Vos pavyko ;
Štai ir mano jaunystes dviem nešėjais apsiriboti. iŠ į
laivo nuneša bagažą į mažą
svajonės jau išsipildė, IŠ ne
tikėto^ pusės, iŠ tolimų dau i valtį, į kurią visi susėdam ir
sų kraštų, didž.ųjų Indijos plaukiam į tolimą muitinę.
vandenų platybėmis laivas , Priplaukus pr.e muitinės,
užnešė mane į nusvilintą i valties savininkas užsiprašo
Arabiją, į Nilo slėnį, Į ak*- į bem! dvigubai, negu papras
menuotą Judėją... Iš toli*- | ta kaina. Bina smarkios de- |
mos šalies, iš gintarinės , rybos. NurileidŽią, sumoku,
Lietuvos, šalieti dainų ir pa- i ir kraustomas į muitinę. Čia
sakų, žaliųjų rūtų ir ošian- , ilga procedūra: reikia “už
Čių girių, kurių smalingi sa pildyti” muitinės blanką, pa
WHAT YOU SHOULD DOs
Yhn man b not dssd. He Is just
If you are , , .
kai ir kvapai nenuleidžia rodyti bagažą, km į smul
sleepiag. And sleepiag a little more
1. Already investing 10% of your pay in
soundly, perhaps, becguse there are štili
Rytų smilkalams... Iš amžių , kiai ir įkyriai apžiūrinėja,
War Bonds through the Payroll Savings
many Americans who are sof potting
viskuo
interesuojasi,
prie
Plan—Ex>ost that 10% if you can.
snūdurio pakilusios tautos,
2.
Worltiag
in a plant where the Plan is inM
least
10%
of
their
pay
into
Wat
stalled, būt haven’t aigned up yet—sign
kurios įtempti muskulai ren Į visko kimba. Užtiko mano
Bonds oa a regular Payroll Savings
up tomorrow.
Plan. How about you joining a lot of
giasi skelti ugnį, kurios jau- I nuotraukų iš tolimų Afrikos
3. Worfcing in a plant wherc the Payroll
Savings Plan hasn’t been installed, (alk
other felloevs in giving the little papernieji auga į milžinus ir ren kraštų, papras .ų fotografi
to your union head, foreman, or plant
banger a rude aavakening? How about
manager—and see if it can’t be installed
gia pasauliui naują, puikią jų, bet ir apie jas pradėjo
right away. The local bank will be gUd
you
signing
up
with
a
Payroll
Savings
pasikalbėjimą,
visi
to help.
dvasios puotą... į šalis, kur visą
Plan today ... to the tune of not 6%,
4. Unable to get in on the Payroll Savings
Plan for *ny reason, go to ycmr local bank,
brendo žmonijos civilizacija kvailą ir betikslį. Tač*au vis .
or 7%, or 1%, būt 10% and taort if
or vvherever Bonds are sold. They will
dėlto nieko nesudaro, o už i
you
can?
LfiT
’
S
TOP
THAT
10%
ankstyvosios istorijos auš
be giad to help you start a Plan of your
own.
ką
galėtų
paimti
muitą.
Rei

BY NEW YtAR’S.
...........
roje. Iš šalies, kuri šimtine-;
ėiais išlaikė svetimųjų ir1 kia paleisti nešėjus ir jiems
svetimiesiems sučiauptas lū sumokėti. Vėl dvigubai už
pas ir surauktą kaktą ir ku siprašo, vėl įkyrios derybos
BUY U. S. WAR BONDS
ir stambios nuolaidos. Iš į
BY
ri dar netarė žmonijai savo
THROUGH THE
jo žodžio. | spalvingas šalis, muitinės į čia pat stovintį
PAYROLL SAVINGS PLAN
kurios maudosi šviesos jūro automobilį daiktus turi įdė
je, kur viskas marga ir mir ti būtinai jau kiti nešėjai,
ga. Iš šalieš. kur padangių nes pirmieji pasitraukia uždebesys ir istorijos migi a eisdaml progą ir kitiems už'
pridengia ir užtušuoja spal dirbti! Su tais kitais irgi
tos pačios derybų istorijos.
vų ir charakterių aštrumus...
O be pasamdytų nešėjų prie
Kova su nešėjais
bagažo lenda pašaliniai žiop į
Daug dalykų turi po dvi sotojai ar driskiai, stengia- j Ženevos <
puses. Taip ir Rytų. šalys. si kaip nors prie bagažo 1 bune de Gen
Vienaip jos atrodo pasakoje bent kiek prisiliesti, kad tu- lių 3 d. pašto
reikalauti litikos reda
ir poezijoje, kitaip realybė rėtų pagrinde
je. Poetas gali kad ir pap “bakšišo”. Automobilis nu- Du Bochet v
rasčiausią ąpmelę puikiai ap vežęs į stotį irgi išreikalavo snį, pavadint
dainuoti, ir menininkasl dai dvigubą porciją, negu iš vie- ir priekalo”,
torių žmonių imama. Su ne- žia, kad šio
liomis spalvomis nupiešti.
šėjais iš automobilio* į vago baltojo valatj
Rytai turi savy daug įvai
ną va taa pats. O čia vago- ypatinga. Pr
rumo ir nepaprastų kontras
ne iš kažin kur atsirado nau- j tos Sovietų 1
tų. Iškilmingai prisiartinus
jas padėjėjas, kuris suskum- . bau pateko i
prie svajotų vaitų, atverki
ba pačiupti vieną valizą ir Tačiau visos
me juos ir pažvelkime, kas
nuo grindų užkelti ją ant tai sutvirtini
už jų dedasi. Pažvelkime pa
lentynos; už tai įkyriausiu vių ir estų t
prastomis lietuvio keleivio
būdu reikalauja bakšišo; žiorą gyvent
akimis... kaip atrodo Egip
nors vieną piastrą (pusę U- mai.
to, šio amžių burtininko,
kasdieninis veidas, jo gyve to). Visa rita ceremonija j
uuo laivo, iki vagono, kuri Nripvyko rl
nimas.
Kaune arba Virbaly man
*■*»
štai jau Port Baide. Rei
kaštuotų apie 7-9 litus, Čia
Maskvos v
kia palikti laivą ir keliauti j
kaštavo 32 Htus, o Jei neripabfc]
Egipto sostinę Kairą, ara
biškai BĮ Kahirą. Aštuonias
sunkesnės dėžes begalo pa
leidau tuo pačiu laivu **Usaramo” tiesiai į Hamburgą,
bet ir pas mane kko dar
tiek, kad man vienam pa
nešti jokių būdu neįmano
(Bus daugiau)
ma: reikia bent pusantro ne
sėjo. Čia tuojau pasirišto vi
sa minia apdriekusių nešė
jų. Visi jie šaukia, lenda,
kalba, griebia bagažą, kiekviehaa nori nešti nors vieną

‘•TOP THAT 10%
• NEW YEAR’S" -

%

vargu poetas. * Kailiniuoti kaimiečiai
mato kailius po vyskupo stalu...
Kaip atsirado didysis

Ii ją, Belgiją. Grįžęs liko pro

Baranausko kūrinys f

fesoriumi Kauno seminarijo

Jia liek'

Kartą seminarijoje per

pamoką

kalbos

Ketu.

profesorius! vių kalba ir kuvo toks j"

ėmė Kirti lenką kalbą. Gir-1 žinovaa’ tad Prie Jo kreIpSs'

di, lietuviškoji tetinkanti tik!taia relka!ais ir

uni'

bernams kalbėti. Lietuviškai versitet° Profesorius Geitlegražesnio
kad

daikto,

lenkiškai

kaip

ir *"»«“««» “iv.

va

Mickevičius Prof Kuršaitis, ir Kazaniaus

grybus aprašė, nebūtų gali- univ- praf B^^jin de Coui
ma parašyti. Baranauską tas

Jis P*Se”’«i° »vya-

uždegė ir jisai parvažiavęs

“vo talentus ir mūsų

atostogų 1858 m. parašė sa- «ar8iam ^Kininkui Jauniui,
vo nuostabiai puikų eiliuotą ■ ^abus- darbštus, maldingas

kūrinį

•‘Anykščių • Šilelis”.! kunigas-rašytojss gartėjo vi

Parašė tik pirmąją pusę, oj aame kra4te ir 1882 “ Iš
sekančią vasarą pabaigė. <ia Piežius Le““ XIII jį pa-

Baranauakas taip meistriš-l rinko

diecezijos pa

kai pavaizduoja miško gy- ’Y^upiu, gi po pokerių me

taa Pats i»Pieii“ ii P»-

vūnua, augmenis, visą Lie-

tuvos miško nuotaiką ir ms akyrė Selnl* vyskupu. Būdatokia skambia, vaizdinga po- Im! vyskuPu Parodė neI“-

ezija.

Net

svetimų

tJutų Prastą darbštumą: vadovau-

mokslo vyrai negalėjo atsi- dav° kunigų rekolekcijoms,
gerėti

to kūrinio grasomu coliai lankydavo parapijas,

auteikdaTO su-

ir vokiečių mokslininkai k'lr dažnai
Geitleris ir Vėberis išleido tvirtinimo

sakramentą 7-8

ii užsieniuose net du kartu, tūkstančiams

(per

žmonių

1858 metai Baranaųtkui bu- visa “TO vyskupavimą ”pavo gausūs kūryba - rude- dirmavojo” apie 150,000 žmo

ui, bevažiuodamas j Peter- “*»>•

pulki,

Baranauskas

burgą mokytis ir beketiau- P®4*“0 tarmes ir parapijų,
damas arkliais jisai savo j- Sakydamas pamokslus stelspūdžius surašė ksturiolikokalbėti taip, kaip t.moje dainų — “Kelionė į Pe- "ės toj apylinkėj kalha. Nors

terhurgą”. Čia spindi tokia tr įvargęs vakarais dažnai
meilė Lietuvos ir liūdėsys i kurdavo tikybines giesmes,
dėl jos nelaimių:
! Rūpindamasis žmonių Svie-

- Anei rašto, anei druko. «mu gimtojoje kliboje vysk.

..
_
Tegu,

B&ranauskas išvertė į lietu-

, - ,

,
,
T . ,
„ vių kalbą katekizmą ir kieksako, bus Lietuva
/

. ’
. . . . .
ir tamsi ir juoda.

Leono

,

,

X(U

Į vyskupus

1862
kunigu

vienas klebonas
. . -

metais

.

.
•

įšventintas

Baranauskas,

turėjo sau

j persirašyti.

pakeltas

1

jį

(Bus daugiau).

___________________ ____________ __

Mano garbė yra uuuo gy

kaipo vcnimas; šie du dalykai se

gabus vyras, buvo dvasinės atskirami.

vyresnybės pasiųstas pagi-

garbę,

Atimkite

mai

ir aš neteksiu gyv©

tinti mokslą j Vokietiją, Ita- nimo. (Šekspyras).

"DRAUGAS
šiuomi Laiku Turi Labai
LIETUVIŠKŲ - KATAUKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

1943 M. KALENDORIŲ
Dabar laikas įsigyti artistiškų kortelių
-KALĖDOMS. ■
-‘1

(OW LONQ wiu_ THBV'

Skaitytojui iauMte dienraščio “Draugu”
1913 m. Kalendoriaus! Stųakito užsaky

/war.
'ambrj

JTow

much OO
THEV COST T
Acambl

7ME RI

mus į “Draage” raštinę.

HOUy, woįio oie am
JIMUUC APptAftCO IM
MOVŲ? IN
V4HICH HB
HAO TO

A

Wlt_L 3BLL

ht A fcECUN-t INMBNTO

BXHIBIT1ON IM UONOON

hbaos

norėjo steigt dzūkišką laikraštį? - Lietuvos

•wa«-h shoott
SUEOVBUTHC

LT Lr\
.

ęy- orneias at Public swowfi/

Kalėdtaės kor

telės kainuos 61.90 |až 21 kortrię (14 1 to
torišką lr Y aagliJtką). Vienas 1943 m.
kalendorius bus siunčiamai kiekvienam
skaitytojui dykai!

tik

Neskaityto jas moka

■

i
Visos Kaiėdinlą Sveikintinų Kortelės yra skirtingos
tr gražesnės negu pr&citšis metais. Kalendorius irgi

visiškai naujas!
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CHICAGOIF IR APYIINKESF
Plevėsuoja vėliava
Prie Lituanikos garsios,
pas bažnyčią lietuvių,
ir garbinga ir laisva
plevėsuoja vėliava
dėl kovotojų jaunų
už liuosybę pavergtų.

Po tos vėliavos gražios,
po daugybę jos žvaigždžių
yra sąrašas vardų;
o kai juos skaitai, skaitai
skamba lietuvių vardai
iš tėvynės pavergtos,
iš Amerikos laisvos.

SPARČIAI RUOŠIAMASI PRIE TĖVŲ MARIJONŲ
BENDRADARBIU VAKARIENES

VALO VOKIEČIUS 16 STALINGRADO

’š Federacijos skyriaus
reikimo
j
Cicero. — Federacijos sky!
iaus susirinkime lapkričio
19 d- pirmiausiai padaryta
pranešimas iš Federacijos
7hicago apskrities konferen
cijos. Pranešta, kad konfe-|
encijoj padaryta gerų nu-j
tarimų, ypatingai suorgani
zuoti Chieagoj lietuvių ko
mitetą U. S. Karo Bonams
pardavinėti, taip pat visu
rimtumu ruoštis prie Lietu-'
vos Nepriklausomybės 25,
metų sukakties paminėjimo. į
Priimta keletas rezoliucijų 1
ir kitais klausimais.

Kai išaušta rytmetys,
prie to sąrašo vardų
Drauguo'* Acine telephoto*
Rusų
kareiviai
apžiūri
Stalingrado
griuvėsius
ir pasirengę kovai, didelei žiemos olankos sesės ir tėvai,
fensyvai, buria naciai varomi atgal ir jiems daroma dideli nuostoliai.
čia jie šnekasi laisvai;
Sekantis pranešimas buvo
sako — žemė pavergtų,
iš Labd. Sąjungos seimo, iš
per narsumą šių jaunų,
Įdomi filmą
kurio sužinota, kad šis sei- Aušros Vartų parap.
Penki broliai
bus kaip buvo vėl Laisva | maa parodė dideli lietuvių ,
,
O nulinks “ašies” galva; doenuma labdarybei, nes au- jaunųjų moterų
USA armijoje
I. Kaip atrodo kraštai, kur
po nudžiūvusios pušies
kų sukelta netoli pusketvir- r»
Bridgeport _ Retai kuri mūs**
kov°ja PamatVbunco party"
žemėn kasti ją galės,
to tūkstančio dolerių. Sei
šeima gali padaryti tokią di® d.,^8 vai. va
kurs atskirtas buvo jos
mas buvo gausus atstovais,
VVest Side. — Ateinant
karą,
atėję
į
Šv.
Jurgio sve
dėlę auką demokratijų lai
nuo liuosybės jam saldžios.
ir nutarimais, ypatingai prie- gekmadienį, gruodžio' 6 d., mėjimui, kaip tas atsitiko su tainę, kur Spaudos Dienos
Eglės Šaka
glaudos reikalais.
septintą valandą vakare lietuvių Muralių šeima, gy proga, be kitų programos
Pranešimais kaip iš Fe- Aušros Vartų parapijos sa venančia 937 VVest 33rd PL: punktų, bus rodomi paveiks
deracijos konferencijos, taip lėj įvyks tokia “bunco par visi penki sūnūs yra akty lai ekrane. Įėjimas visiems
Padėkos Dienos
ir iš Labd. Sąjungos seimo ty”, kokios dar visoj Chicr- vioje USA armijos tarny nemokamai.
atgarsiai
susirinkimias džiaugėsi, nes goj nėra buvę. šią “bunco” boje. Vyriausia — Antanas
Bridgeport. — Paskutinė tas rodo mūsų, katalikų, vie rengia West Side jaunosios Muralis, 36 metų, yra Fort
ee tos dienos Mišiose šv., ningumą ir sutartiną veiki- moterys. Supraskime, kar Leonard, Missouri, antras — Moterų apaštalavimas
.r
*
kurias laikė prelatas M. Kru mą. Laikydamies tokio vie- j tos jaunosios moterys yra Povilas, 33 m. yra Camp
Moterų
apaštalavimo
dar

Šas, pasakė dienai pritaikin ningumo mes išlaikysime vi-, —. tai mūsų dukterys ir dar- Wallace, Texas; trečias —
tą reikšmingą pamokslą, ku sas mūs mokslo, švietimo ir gi lietuvaitės. Užtat, mes, Kazimieras, 31 m., yra Fort bas gražiai plečiamas Chi
riame plačiai apibudino už kultūrines įstaigas, visas senesnieji — motinos ir te Sheridan (netoli Čikagos); cago arkidiecezijoje. Steigia
ką mes turime gyvendami mūs organizacijas ir savąją vai ir podraug jaunimas tu- ketvirtas — Brtmislovas, 25 si jų naujos grupės. Vysku
Amerikoje Dievui dėkoti. A- | spaudą.
1 rime didžiuotis ir džiaugtis, m., yra Islandijoje, o jau- po paraginimu, moterų apaš
not pamokslininko, Dievas
Po pranešimų daug buvo ir kuo sfc>ltUngiau»iai euei- niausis — Juozapas. 22 m., talavimo narės ir kito3 ka
j«inaikino Sodomos miestą kalb6ta apie paties 12 sky- "nktI S’’uod21° 6 * i Plra‘ yra Monroe kariuomenės sto talikės moterys sekmadienį,
t dėl to, kad jame nerado nei riaiM fhoStamą vakarą, ku- piį°3 salę lr
kaip- vykioje, Virginijoje. Iš jų gruodžio 6 d., gausiau ei?
penkių teisingų. Mes tuuipe ris įvyks sekmadienį, gruo- mu8ų JaunoJ' karta darbuo- tik Povilas yra vedęs, kiti prie šv. Komunijos, prašy
Dievui dėkoti, kad pas mus džio 27 d. Bus gražus vai- jksi, padėti joms, kad jųjų nevedę. Visiems penkiems damos Dangaus palaimos sa
vis dar teberanda teisingų dinimas, kurį atliks Vsna- rengiamoji pramoga duotų broliams išvykus į kariuo- vo apaštalystės darbui.

ir dėl to nebaudžia taip kaip
Europą, nors didelė didžiu
ma ir Amerikoj nepripažįs
ta Dievo ir nemato reikalo
Jam dėkoti. Visi turim su
klaupę ir rankas iškėlę dėkoti Dievui už tai, kad iki
šiol čia esam sotūs, kad ant
mūs^ galvų bombos naikindamos viską nekrinta. Tai
nepaprastos Dievo malonės
ir už jas turime dėkoti Die
vui.
Parapijonai sykiu taipgi
dėkojo Dievui, kad jų klebo
nas jau tiek sustiprėjęs.

FaraF'jai kuo daugiausia
naudo8- Patinti tas j su
na5iaa moterėles, kad ši prsm»ga nebūtų paskutinė, kad
J09 surengtų ką naujesnio ir
ateityje. Prisiminkime vasarinį metinį parapijos pikni
ką ką tos jaunos moterys
padarė. Panašiai bus ir sek
A. Valančius
madienį, gruodžio 6 d., jei
tik mes joms ateisime į tal
ką.
BUY
Taipgi kviečiami ir gerie
OMITED STATES
DEFENSE
ji prieteliai ir draugai iš ki
• ONDS
AMD
tų kolonijų atvykti į Weat
STAMPS
Side ir pasisvečiuoti.

gaičio artistų grupė. Skyrius prašo visų draugijų paremti tą vakarą, kad jo peinu vėliau galima būtu drau-'
gijoms padėti viena, kita pro
ga, vienam ar kitam reiks,
Įe Tikietų galima į8igytį iš
anksto. Tikietų kaina 40c. 1

J. 6.
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THAT LITTLE GAME
O'ilH.StE \F ThE PoT’S
““
I %EUBVE \ FoRX30T TO
KlCH IN UJITK A 'RED
ONE TO'STAN* *<00 P»nos
To SEOyE
’ ANtir—

HoStuED (HE
ThC TiOAuJ

Ioter-natU Carteoa Co., K.K-By B. Link

F»he “Time- -to
THiHK

of vt,-

AFTCR. TOO’VE
T>QAU>N CAflrjS
And UAMPeo
'BM.-

^oo '*FiuuEt>“
"THMT'S A CiSCH-

XBAH.-

ma jūs pagelbstate finansuo
ti vieno klieriko išėjimą į
mokslus, kuris išėjęs vėliau
pasišvęs jūsų labui.
Taip pat teko girdėti, kad
yra ruošiama graži progra
ma palinksminti atsilankusius. Skambės ne viena lie
tuviška dainelė.
Šeimininkės matyti smar
kiai ruošiasi. Bus gera lie
tuviška vakarienė.
Garbė Tėvų Marijonų Ben
dradarbiams, kurie taip
kruopščiai rūpinasi vakarie
nės pasisekimu.
*

Pasidarbuotojų nuotaik:
yra pakilusi šimtu nuošim
čių. Pasitarimai su dvasio
vadu, kun. J. Dambrausku
MIC., matyti gan dažnai ei
na su įvairiais skyrių asme
n i mis. • Iš to susilaukiama
daug vaisingų pasekmių, ne
kaip pastebima tikietų pla
tinimas vakarienei, kuri į
vyks gruodžio 13 d., laba:
sparčiai vyksta. Jei toliu
tempu bendradarbiai eis, iš
tikrųjų vakarienė sulauk:
darnaus pasisekimo.

ujaY
> TO -pvAY,-

IF HE HADM’r
*BE~TTER.EO"
HEd a cAuuRO
HtS -DRAVW Ą
POST MORTEM
ANO^BCM (K
A TiTHET- >

Teko sužinoti, kad vaka
rienės metu bus dalinami gra
žūs a. a. kun. Jono Navicko
Fondo diplomai, kuriuos di
džiai gerb. kun. dr. K. Rėk
laitis, MIC., Tėvų Marijonų
provincijolas, asmeniškai jcommon offenders
teiks tiems skyriams ir na
riams, kurie išpildė savo pa
skirtą kvotą, t. y. įnešė
$100.00, tuomi tapdami to;
fondo garbės nariai. Diplo
mai yra tikrai gražūs. Jie
yra paveikslinės nuotraukos.
Juos puošia a. a. kun. dr.
Jono Navicko paveikslas. Šo
nus puošia gražūs lietuviš
ko pobūdžio braižiniai, ku
riuos pagamino žinomas mū
sų lietuvis artistas Jonas
If you’re past 40, the chances are
your breath will be offensive
Pilipauskas. Aukotojų arba that
oftener than that of a young person.
skyriaus vardai bus įrašyti Fennentation of tiny food particles
caught by partial platės and dendiplomuose.
y
tures freųuently cause this condition
Kurie dar nesudarėte sa vrhich you yourself mav not detect
būt wbich is so offensive to others.
vo kvotos, pasiskubinkite,
Why not take the easy, pleasant precaation
so many fastidious peojei ne vakarienei, tai tikrai pŪ ūse that
to halt this fermentation—
ateinančiam seimui, ją su Listerlne Antiseptie employed as a
mouth rinse. It immediately makes
daryti. Atsiminkite, kad tap the breath sweeter, purer, less likely
Pbarmacal Co.,
dami a. a. kun. dr. Jono Na St
vicko Seminarijos Fondo na
Boforo Any Data U*«
riais, jūs paremiate tikrai LISTERINE ANTISEPTIC
idealų tikslą. Ta savo para
To Moka Your Braath Suntitr

PEOPLE

are

menę, Čikagoje' liko tik tė-

vai ir sesuo Pranciška. Jų
tėvas Stanislovas Muralis
dirbo prie gelžkelio — Santa
Fe Railroad. Bebūdamas dar
be š. m. lapkr. 18 d. gavo,
širdies ataką ir mirė turė
damas 62 metus. Į laidotuves atvyko keturi sūnūs ka
reiviai' penktasis iš Islan
dijos negalėjo taip greit at
vykti. Munaliai yra Sv. Jur,gio parapijonys. šeima ne
tik pasirūpino gražiomis ka
talikiškomis tėvo laidotuvė
mis, bet dar sūnūs atskirai
J. K kiekvienas nuo savęs užpra
šė šv. Mišias UŽ savo tėveli.
Jų tėvas Stanislovas Mūre
lis buvo kilęs iš Vabalninku
, parapijos, Panevėžio apskri
ties.
'
LKFSB

SIŲSKITE

UŽSAKYMUS!

LIETUVIŠKOS-KATALIKISKOS
KALĖDINĖS

KORTELES

DABAR PARDUODAMOS

visiškai skirtingos nuo praeitų metų

Seserų Pranciškiečių

rėmėjų vakaras

vers makb
IT A RuuE
TO LIVE
UITE OP
up

TO ThERouBS,

COT OOT
TH« LooSE
■PUASIH* OP< l OplT-

ONuT Tm»n& '
That sonpRisec

ME IS THAT
HE MENTION<D
The SHOOTA6E

Bridgeport. — Sv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyno
Rėmėjų 1 skyr. rengia vaĮ ja.ua vakarienę su gražia pro
grama gruodžio 6 d., 6 vai.
vakaro, Sv. Jurgio parapijos
salėje. Kviečiami visi sese
lių prieteliai Šios ir iŠ kitų

kolonijų. .

KORTELĖ

UŽ

$1.00

Rėmėja
. -

ACHING-8T1FF
SORE MUSCLES
Muup

For PR0MPT relief—rub oa lfaetoralel
srith ttab woc<Jerfal
"OOVNTHkOUUTAMT" eetuaily bringa
freeh w«na blood bo aebing musele*
to help break na oolmil locol oong»*tion. Retur then an oid-taoMonod
muotard plooteri In otrongiha.

i

HUSTĘROĮI
t
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(14 LIETUVIŠKŲ IR 7 ANGLIŠKOS)

Lietuviškiausios visų spausdinamų Katalikiškų Kalėdinių Kortelių visoje
Amerikoje.
Ą
,
“Draugo” spaustuvė yra pirma visoj Amerikoj, kuri spausdina Lietuviškas
Kalėdines Korteles.
SKUBIAI

SIŲSKITE

//i

UŽSAKYMUS:

i/f

DRAUGAS'

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

jmiMUn

Q

n

p

* r n a s

______

K.tv.rtad,,

» —e

PRANCŪZŲ PASIDIDŽIAVIMAS

1000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ BUS GAUTA BRIGHTON
PARKE

KARO BONAMS PARDAVINĖTI KOMITETO
STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS
Penktadienį, gruodžio 4 d.
7:30 vai. vakare Dariaus-Gi
rėno salėn šaukiamas Chi
cago Lietuvių Karo Bonams
Pardavinėti Komiteto stei
giamasis susirinkimas. Susi
rink i man yra laiškais pa
kviesti visų Chicago lietu
vių patriotinių grupių vadai
ir veikėjai, Lietuviu Preky
bos Buto ir Taupymo bei
Skolinimo bendrovių atsto-

Per "Draugo" vaju, kuris vakar prasidėjo
.

mblia meta.
s.

• < - L

*

Šioje Chicago lietuvių ko- tuvio namus atlankys šio
lonijoj dabar eina dvasiniai vajaus vedėjas A. Daugiratsinaujinimas — misijos, daa, uolusis katalikiškos
kurias veda tėvas Vaikys, spaudos darbininkas. Jo vei
OFM. Sykiu su misijomis kimas kitose Chicago lietu
prasidėjo ir katalikiškos viu kolonijose davė nepa
spaudos^ “Draugo” vajus, prastai gražių rezultatų. Jį*
per kurį tikimos* gauti 1000 tikisi, kad Brighton Parį
naujų skaitytojų skaičiui,
naujų skaitytojų.
“Draugo” vajaus prMŠU pralenks visas kitas koloni
Brighton P^rkę prasidėję va jas

“Draugo”

l ■

bendradarbis.

JQ

žodis taip pat daug reiškia
to vajaus reikale.

Cicero. — Lapkr. 22 d.
draugystės Dievo Motinos
Sopulingos 30 metų gyvavi
jno bankietas pavyko. Šįuo
draugystė dėkoja klebonui
kun. Albavičiui už visokią
mm. a
BBUKA
pagalbą; kun. E. Abromavi
kar per novenos pamaldas.
čiui už vakaro vedimą; sve
Novenos pamokslai buvo pri
čiui kun. Mozeriui už atsi
taikinti prie katalikiškus
lankymą ir kalbą; kunigams
spaudos reikšmės Amerikos
Griniui ir G&siūnui; darbš
lietuviu gyvenime. Vakare
čiai komisijai: Zakarauskie
Hm gm*ų k reikšmingų pa
nei, Nartonienei ir Jaukšiejuoksiu gpie spaudos reikš nei, kurios per kelias savai
mę ir galybę pasakė Plačiai tes aukojo laiką ir daug dir
žinomas žurnalistas, buvęs
bo įdėjo sutvarkymui progLietuvoje didžiausio savait-j
.
.
. ,
rsttio ir daugiausiai tarSjų-i’’"”“’knygut£s; nuesto val‘
*
Jų dininkams, vietos daktasio skaitytojų “Mūsų Laik
rams. biznieriams ir kitiems
raščio“ radalstoriųs kun. K.
profesionalams už paramą
Barauskas, kurių dabar eina
“Draugo” redakcijos nario skelbimais; už sveikinimps
pareigas. Jo svarūs žodžiai telegrama A. Nausėdienei ir
brightonparkiečių protuose adv. Viterna; už patarnavi merginoms, kurios pasišven
mą savo automobiliais: Pet
ir širdyse pasiliks ilgai, il
kui, Bernadišiųį, J. Daniels, tė atvykti iš Marąuette Par
gai.
ko: solistei A. Pruktenytei,
Per sekančias savaites Nartoniui, Paleckiui, auko C. Simonaitytei, A. Rimkįūtojams Tamaliūnui ir Staly
kiekvieno Brighton Park liegui;. “Draugui”, lietuviškų tei, M. Mondeikaitei už pia
radio valandų leidėjams už nu akompanav;mą. Nuošir
garsinimus;
gaspadinėms: džiai ačiū visiems ir visoms,
Spaudos dienoje
Bružienei, Kairienei, Miliaus kurie pagelbėjo šiame pa
A. J.
dalyvaus du redaktoriai kienei, Paseckienei ir visoms, rengime.
kurios prie stalų patarnavo;
Bridgeport. — gusjorgą- R. Staniulytei už dalyvavi
niiavųsi Apaudos dniųgija mą programoj ir D. Narto- Plunksnų
PADAROME Ik JUSŲ
šv. Jurgio parapijoje gruo- nifitei.
dšio g d. vakapg parapijos
PATALŲ - >
Bet didžiausia padėka pri-i
Kai
perkate
matertolą tt mfisų
salėje ruošia spaudąs dieną klauso svečiui kun. Zaka- į
Mokyklos vaiku#&i seserų rauskui, kuris išlavino gru krautuvė— ui tiktai
jau rengiami pritaikytam pę merginų ir prirengė kon LANGAMS APDENGALAI
vaidinįmuį. Paskaitą apie certą. Ačiū daug kartų kun. Drapes — pritaikomi VELTUI,
spaudą laikys “Laivo” red. Zakarauskui už šį pasidar
Didelis Pasirmkimsa
kun. Sandys, o apie lietuviš bavimą ir -ž daug darbo prie Ferankų, Draperių, Viršutinių
kus laikraščius paaiškinimus SŪtvarkymo programos knyApdengsiu Matgrfolo.

.
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BECK'S DEPT.
STORE, Ine.

1711 W. 47tb Sk

For quick relief from itehing eauaed by edema.

AU

WHOLESALĘ
LIQUOR

įstaiga
ver
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MUTUAL
FEDERAL

1
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nflnal

MSaatUOiS.

fCFANE

COAL

CO.1

-

Ml«

‘6.65
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US2 SO. kONO

4VA

Id. rOKHUUHJIH
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Lietuvių

VIENUOLIKTI

METAI!
Į

SEKMADIENIAIS

mg.

p.

-I
I
I
p.

KITOMIS Dienomis D:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS

Telefonas:

V. v.

7

WHFC-I45O kil.

Canal 8887

I.

'|
1

6765 So. Western Avenne
Pbeae: GROvebili 3243

KAZANAUSKAS
Sekretorius

fl

■ITR

"rsr

$100.000 STOCK UOUIDATIDH PARDAVIMAS
^»k£Eh’. *».

PŲMUTŲRE

Pirkite

dabar

Ir

S22JK1

sutaupykite

pinigų*

BROKER

Parsiduoda

dabar

HO

,

$29.00

ir «*W

I
|mEROAI£IU

M£X AlfJAUSKAS and SONS
6343 South Wostern Avenue, Chicago
Mefonas w 9UBPŲM4Ų Mftl
■Bi

KOTAI lr DBE8RS pfEPAPKASTAI NUZEMIN-

MM

I po

REPRESENTATIVE

z

75

U£|

BSb įtikta?'“*’

—

PACPOBf

<1 A CA

VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS,
I9R.8O vertCe, parsiduoda dabar si >,,<.........
IW

POCAHONTAS
Kol dabartini* stakas dar neišparduo*
tas, įr neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums;
POCAHONTAB,
Mine run >- labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GENUINE POCAHONTAS,
to
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... 7.4V
BBACK BAND ^UMP anglys, labai geri | f?/\
kepimui pečiuose ir ųamų šildytuvam*., 1y,PV
luMnaa perkju>t 4 tomu ar mivtvft*

Vlenlntflls
Vskariaia

2202 W. Cermak
Road

Ben.

|

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI |

Savings gnd Lpgn
Association

WEST VIRGINIA GENtJINE
WE8T

SSv

lURCUIU

WHOLESALE

■ v« ? J M 'U, av I

—» Ty.■"'IWWT

__

A

i

B

NEgICRIN? KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB VAMNfelANT LAUKUOSE
VISA CHICAOO8
APYLINKE » IRTFVIJA R AHDIRN SU ATVDA KLAUSOSI:

or O&ICĄGO

MUTUAL UQ<JOR OO.
4707 Bo. Halsted fe.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak k Duktt, Sav,
HM

Crtaadea ind siaintoį Soothes. eomfort, and
quicldy calpna inteme itehing. 35c trjal bottle
prova 11. ponopey back. Opi
your
druggu' ‘oday for

Visas darbas ir prekės yra
čalma intanar iidjing 35c trial bottla
prove» i t. or monry back. Don’t aufler. Ask your
druoiat tnday (or D. D. O. ntUCM^TKM.

_

____ o etAtn Miiznr V

PEOKfS CLOAK and BRIDAL SHOP

ITCHS"

88214$ S. HAJ£W BT,
Phone! VAKDĮ «7»

..

■ '!■■■■■■ ■

Susirinkni

Padėka

padarys “Draugo” red. fe.
Sakalas. Be to su Šviečia
ntąj a lempą bus parodyti
paveikslai apįe spaudų, ir
vąisdai tų jįlių, kur mūsų
vyrai kąriapja.

Laikinoji

UNiV
PASTOAUDotelT PROGA DAHAK
Trys maldų Jienos, arkiv
goo DAR WKItt*AKDUOTJ
Stritcho paskatinimu, būt
TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI, SAXAPHONB8.
VIZJpravestos
visoje
eilėje
Chi
------ ___
--- -t
l'VrauKM ACIUe uuupj__
langyam Mojimui
Prancūzai didii&voei savo karo laivai Jean Bart, 35,000 tonų. Šis laivas buvo ameri eagos bažnyčių.
KONCERTUI O UTOA RAI, SPAGruodžio
7
d.
kląsunga
ja
kiežių bombų įr kulkų smarkiai sužalotas, kada šio laivo įgula pasipriešino sąjungiponų ataka atnešė karą Anįnkų jėgoms CMablanooje.
ŽKSbJUk
merikai. Dabar šios liūdnos UIS.00 lr 1160.00. BASO
sukaktuvės bus praleistos DENOALAS — Oll.OO SI
Brighton
Park.
—
Lietu

konstitucija narys turės mo
MiM.’Sffiag- nas
rimtyje, susikaupime ir mai
kėti 50c bausmės. Valdyba vių Romos Katalikų Susivie
uymo Amerikoje 1G0 kuopoe doje, kad greičiau ateitų tai
priešmetinis susirinkimas į- ka įr ramybė į pasaulį.
!,’1,1&v,B,.‘MėTL‘^LpsŽ>iJžS
Cicero. — šv. Antanę drau
Cicero. — šį vakarą, gruo
Šv. Jurgio parapijos baž
vyks sekmadieųį, gruodžio b
KSf* •£$?!?%.,ČSS afc
gijos priešmetinis susirinki džio 3 d. parapijos mokyk
d., 1 vai. po pietų parapijos nyčioje per tris dienas — hmm lr
loatrv
pritaikomi Iflsų lūpomi.
mas įvyks sekmadieni, gruo los kambary įvyks Tėvų Ma
pKSPERTVVAe VICTOR IR
mokyklos kambaryje. Bus vakarais gruodžio 6, 7 ir 8
džio 6 d. 1 vai. popiet, pa rijonų Bendradarbių 21 sky renkama valdyba ir aptarti' dienomis 7:30 bus ypatingos PHmVOORAPtf pataisymas.
Atstatymas visu dailu Clarnerapijos mokyklos 8 kamba riaus svarbus susirinkimas. vajaus reikalai. Prašomi na-!
tama
TriOboms.
Sasaphonąa
k«rios« tikintieji
Rmulkoma lr Oultarami
ryje. šiame susirinkime bus Pranešu, kad syarbus, užtat
GOnDRTETN’8 1TU8IO OBOP
riai atsivesti naujų narių ir kviečiami gausiau dalyvauti,
padaryta draugijos metinio malonėkite kreipti dėmesį ir
R.
užsimokėti mokesčius.
veikimo ir gyvavimo peržval į jį kuo skaitlingiausiai su
—
į. K Eusfceris, pirm.
ga, nustatyta planai naujam sirinkti ir jMsi 'ąrti taįs rei
veikimui ir išrinkta valdy kaisis, kurie prieš akįs sto
Gražiausiu Pasirinkimas Jaunavedėms
ba sekantiems metamo.
Be vi. Kviečiu ir laukiu visųKas iš gerų pažadėjimų,
t
to, ruošiamas draugijos me
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
Valdyba jei nėra darbų. (Palau).
tinis vakaras *— bankietas
KAINOMIS
gruodžio 13 d. Reikės ir aBridgeport. — ARD 2 aky.
pie tai svarstyti, kad tas
PASKOLOS
PILNAS PASIRINKIMAS
vakaras visapusiai pavyktų. riaus priešmetinis susirinki
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
Kiekvienas narys ateidamas mas įvyks penktadienį, gruo
DAROMOS
SICTŲ IR KAILIŲ
į susirinkimą turi atsinešti džio 4 dp tuojau po pamal
ANT PIRMŲ MORGIČIU
J^ųnav^ėms šyrai ir Suknelės
savo mokesčių knygutę pa dų, 8 vąį,,vakare, šitųne su
GREITAI IR PIGIAI
tikrinimui. Kitaip einant sirinkimą bus renkama nau
Mūsų Specialybė
MĖNESINIAIS
ja valdyba ir svarstoma svai
ATMOKEJIMAIS
Labai geros riBles moterų kaUlfUal, KalliuR^k< papuoštais Mt*
gutės su savo motinėle K būs reikalai. Visos narės pra
<lot|i kotai parsklaida nulvnilntomls kainomis.
Zakarauskiene. Ačiū visoms šomos atsilankyti. Valdyba
ATR1K1TE m PATYS 1‘A.MATYKITE ALANDIENI

džiai pritaria klebonas kun.
A. Briška. kuris vra
J.— ne tik,
uolus katalikuos spaudos
rėmėjas, bet ir artimas dnr.
Drau.go

B

Susirinkime bus išri
nuolatinė komiteto valdyl

Karo sukaktuvės

nuošir

vajui

I ‘

. ,‘B'

vai. Visi kviečiami ati
kyti, nes tai mūs būtina
reiga Amerikos atžvilgiu.
Federacijęe konfarenuijo
išrinktieji atstovai iš vig
kolonijų būtinai kviečit
dalyvauti. Kitaip pasii
sim nedrausmingais.

ceteausj */•••••••

e e • • e • •

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR

VĮS^ OįW4 ŠBKMĄDIENIAIS

DBAUO AB

SVEIKIAUSI FARMŲ JAUNUOLIAI

DVIEJU SENUKU MEILES ISTORIJA
x

k

Ketvirtad., gruodžio 4, 1942

Kaip ilgai tęsiasi pirmoji meilė.
-Kaip jaunuolis pamilo mergaitę.

Koks yra meilės sekretas.
Rašysiu meilės istoriją.
Juk meilės istorija visiems
patinka. Tik, žinoma, graži
ir kilni meilė.

pasisiūlė palydėti Clarą, 15
m., namo. Jie tada viens ki
tą pamilo. Bet vedybos įvy
ko tik po dviejų metų.

Meilės pradžia

Sesuo laiškanešė

Prieš 68 metus susitiko du
jaunuoliai. Jų širdys pajuto
viens kito artimumą. Jie
viens kitu susižavėjo.' Mer
gaitė tada turėjo 15 metų,
o jaunuolis 18 metų. Jie ve
dė 1876 met. Dabar vienas
jų turi 83 metus, o kitas 86
metus. Jie tebėra judrus,
linksmi, patenkinti gyveni
mu ir dar tebesitęsia jų pir
moji meilė.
Kada du jaunuoliai susiti
ko ir juose kilo pirmoji, jie
pajuto, kad viens kitam pri
klauso. Nutarė vestis, bet tė
vai buvo priešingi jų vedy
boms. Todėl jie apsivedė
slapta, apleidę tėvų namus.

Kada du jaunuoliai pirmą
kartą paspaudė rankas, jie
suprato, kad priklauso viens
kitam ir) kitaip jie negalvo
jo.
Dviejų jaunuolių meilei ir
vedyboms buvo priešingi
Claros tėvai, laimesnioji
Claros sesutė buvo meilės
laiškų išnešiotoją. Ir tų laiš
kų rezultatas buvo — Clara
po dviejų metų apleido tėvų
namus ir apsivedė su savo
mylimuoju Willimu. Vėliau
tėvai atsileido ir buvo pa
tenkinti dukters vedybomis.

Jaunieji ūkininkai (4-H) Chicagoje turi savo suvažiavimą. Jaunųjų ūkininkų orga
nizacija (4-H) turi milijoną ir pusę narių. Suvažiavimo laiku buvo išrinkti šeši svei
kiausi jaunuoliai. Iš kairės į dešinę: Roger Otto, Phillips, Nebr., Norman R. Ramey,
Redvvood Falls, Minn.; Joyce Compton, Nanafalia, Ala; Nancy Kingzett, Perley, Minn.;
Paul W. Tomlinson, Dougherty, OkLa.; ir Dorsey Martin, McBaine, Mo.

Jaunieji ūkininkai su
važiavo į Chicagu
Williamui ir Clarai gimė
aštuoni vaikai, keturis pa- j pasidžiaugti savo
laidojo. Jie turėjo pergyven
darbu vaisiais
ti įvairias ekonomikos dep

. K Buvę aunuoliai. o dabar
senukai, gyvena, 5007 W.
resijas, bet visuomet buvo
Amerikos jaunieji ūkinin
Erie gatvėje. Jų vardai Mr.
patenkinti, nes viens kitą
kai (4-H organizacija) Chi
ir Mrs. William E. Smith. Ji
mylėjo.
’
cagoje turi savo suvažiavi
vadina — “Will”, o ją —
William Smith buvo vis- į mą ir gyvulių parodą. Paro
“Clara“.
kuo: redaktorius, architek- > da buvo atidaryta vakar ry
Pamatė ir pamilo
tas, pardavėjas, skelbimų tą The Chicago Market Fat
Įdomu žinoti kaip tų bu rinkėjas ir tt
Stoek. 300 berniukų mergai
vusių jaunuolių meilė gimė. Koks yra sekretas
čių kovoja už pirmenybę.
William Smith kartą sto
Šioje parodoje išstatyta tū
Koks yra sekretas tokios
vėjo advokatė kambaryje ir
kstančiai gyvulių. Daugiau
gražios ir pastovios meilės.
pro langą pamatė jauną mer
kaip 1000 kiaulių, šimtai
Juk tie du žmones, kurių
gaitę gatvėje. Pamatęs mer
avių ir tt..
vienas turi 86, o kitas 83
jjaįtę, jaunuolis tarė: “šią
metus, dar tebegyvena pir
mergaitę aš vesiu“. Tada ad
mąją meilę, o vakar jau
vokatas tik nusišypsojo ir
šventė savp vedybinio gyve Varžytinėse dalyvavo
gardžiai nusijuokė. Jaunuo
nimo 66 metus. Ir tie du se
lis net laižybų su advokatu
nukai 1951 metais tikisi apie 1000 žmonių
ėjo, kad jis tikrai ją vesiąs.
švęsti deimantinį vedybinio,
Advokatas laižybas pralai
Chicagoje, pereitą antra
gyvenimą jubiliejų (75 me
mėjo ir užfundijo gražų siū
dienį, pašto ofise, Canal ir
tus vedybinio gyvenimo).
tą lr paltą. Jaunuolis advo
Van Buren gatvėse, dėl įvai
Tie du senukai pareiškė, rių pašto siuntinių, kurių
kato užfundyta siutą dėvėjo
i kad jie turi tokį gražų gy niekas neatsiėmė, vyko var
per savo vestuves.
Jaunuolis William, po po venimą ir dar pirmoji meilė žytinės. Antradienį varžyti
ros savaičių kada jis pirmą neužgeso todėl, kad jie viens nėse dalyvavo apie 1000
kartą pamatė mergaitę, nu kitą supranta, viens kitą žmonių. Tose varžytinėse bu
vyko į bažnyčią ir girdėjo myli, viskuo yra patenkinti, vo 1,007 įvairūs siuntiniai.
solo, o mergaitė Clara toje jų namuose nėra vietos pa Tie siuntiniai daugiausia yra
vydui, o svarbiausia — my atėję iš Illinois, Iowa, iš
bažnyčioje vargoninkavo.
li
Dievą.
Jaunuolis William, 18 m.,
Michigan, ir įskaitant De

Naciai skriaudžia lietuvius
Naciai maitinasi pagrobtų kraštų

maistu. Lietuviams maisto porcijos
nepadidintos.
"»i

Spalių mėnesio viduryje
Vokietijoje buvo paskelbta,
kad gyventojams esą padi
dinami maisto produktų kie
kiai, duodami pagal korte
les. Oficialiniame komuni
kate, kuriuo tas padidinimas
buvo praneštas, tarp kita ko
iivadžiojama, kad “mūsųka
reivių pasiaukojimo dėka pa
šalintas gyvenimo ir maisto
erdvės žiaurumas, kuris ke
lis šimtmečius slėgė mūsų
tautą”. Iš “užkariautų der
lingų Rytų plotų“ jau dabar
ateinąs maistas “vokiečių
tėvynei”.

maisto daviniai nebuvo
didinti.

troit pašto įsaigas. Žmonės
gausiai dalyvavo tose varžy
tinėse todėl, kad norėjo lai
mėti tokių dalykų, kurių da
bar dėl karo sunku gauti,
kaip pavyzdžiui, filmos, ka
meros, didinami stiklai žiū
rėti paveikslus ir tt.

pa
SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU**

Naciai iš lietuviu
atima medų

ko

išleido
bičių

kurį

laikytojai šiais metais turi

pristatyti vokiečių

Chicagoje vyksta jaunųjų
ūkininkų (4-H) suvažiavi
mas. Suvažiavimo laiku bu
vo išrinkti šeši sveikiausi
jaunuolai, keturi vyrukai ir
dvi mergaitės.
Jaunuoliai atskleidė svei
katingumo paslaptį. Jie pa
reiškė, kad jiems sveikatą
teikia sunkus darbas ir vaigymas vegetariškų valgių
(daržovių). Tie jaunuoliai
anksti gula ir anksti keliasi.
Jų veiduose spindi grožis ir
sveikata. Mergaičių veidai
ir lūpos raudonos ir be da
žų. Gamta jų veidą papuošė,
o ne teptukas. ’

Cvirka už pinigus
visiems tarnauja
Chicagoje išeina laikraš
tukas “Vilnis“, kuris mėgs
ta kitus su purvais maišyti,
o komunistus į padangę kel
ti. Pastaruoju laiku “Vil
nis” ėmė garbinti is girti P.
Cvirką.
Komunistų
laikraštukas
“Vilnis“ daug visokių nuopel
nį” Cvirkai priskiria, bet
“Vilnis“ sąmon^igai nutyli
kad Cvirka prisidėjo prie
Lietuvos nepriklausomybės
panaikinimo, kad Cvirka už
pinigus visiems tarnavo. Juk
Petras Cvirka rašė į tauti
ninkų laikraštį: “Lietuvos
Aidas“ ir iš tautininkų gau
davo dideles sumas pinigų.
Cvirka “Lietuvos Aide” ra
šydavo ir pasirašydavo sla

pyvarde —Povilonis.

Senyvo amžiaus
žmones, kurie gauna
pensijų, gali
imli darbu •

X P. Ivanauskiene, žino
ma veikėja Dievo Apvaizdos
Chicago mini
parapijoj, šiomis dienomis
gavo net du laiškus iš Lietu
reikšmingu įvykį
vos per Raud. Kryžių. Ra
šoma, kad vienas brolis su
Rytoj Chicaga
švenčia šeima išvaryti į Sibirą, kiti
268-tas metines, kaip į šį
visi namie. Laiškai ėjo sep
miestą atvyko kunigas Mar- tynis mėnesius.
quete. Tai pirmąsis baltas
X Vargšams Kūčios šv.
žmogus, kuris aplankė Chi
cagą. Mayoras Kelly paskel Jurgio parapijos salėj bus
bė penktadienį Marąuette Kūčiose, gruodžio 24 d. Vi
dieną, atminti žymų jėzuitų si vargšai bus įleidžiami ne
mokamai, o šiaip jau no
misijonorių — išradėją.
rintieji su jais suvalgyti tra
Mundelein, St. Xavier ir
dicinę vakarienę turės užsi
Rosary mokslo įstaigų stu
mokėti nedidelę įžangą.
dentai padės vainiką prie
kunigo Marąuette paminklo,
X Eivira Seibutis, Harrikuris randasi prie Michigan son Tech. High Sehool stu
avė. tilto. Ceremonijos įvyks dentė iš Dievo Apvaizdos
pietų laiku. Chicagos salėje parapijos, išrinkta mokyklos
8 vai. vakare įvyks progra studenčių Mergaičių Atleti
ma.
kos Sąjungos (GAA) iždi
Kunigas Marąuette į Chi ninke.
cagą atvyko upe ir 1647 me
X Juozą® Norbuta®, se
tais pasistatė nedidelį name
niau gyvenęs AVest Side, o
lį, prie Michigan avė. tilto.
pastaruoju laiku Bridgepor
te, vakar palaidotas laid. di
rektorių Lechavičių rūpes
Chicagoje dar 5
čiu. Velionis gyvas būdamas
nesirūpino rytojum, dėl to
vokiečiai priešai
reikalingoms palaidoti lė
šoms padengti teko geriems
areštuoti
žmonėms sumesti aukų.

Iš Springfield, III., the division of public assistance
praneša, kad žmones senyvo
amžiaus, kurie gauna pensi
jas iš valdžios, gali imti ka
ro laiku darbą ir jie visam
laikui* nenustos teisės vėl
gauti pensijos. Kai nedirbs,
tai vėl bus mokoma senat
vės pensija.
Wallace W. Clark, acting
superintendent of the division, pasakė gruodžio 1 die
ną. kad moterys ir vyrai, ku
rie dirbs tik laikinai, vieną
kitą dieną, tai jiems bus pri
mokėta iš valdžios tiek, kiek
truks pragyventi.
Darbininkas, senyvo am
žiaus, kuriam mokama se
natvės pensija, jei per mene
sį uždirbs $40 ar daugiau, tai
jam nebus primokama dėl
Chicagoje dar
penkius
pragyvenimo iš pensijos ka
svetimšalius vokiečius prie
sos.
šus areštavo F. B. I. parei
gūnai.
Chicago F.B.I. čia arešta
Karas ir farmų
vo 191 vokietį svetimšalį, po
darbininkai
Pearl Harbor atakų. Dar yra
Selective Service pareigū areštuota 8 japonai ir 6 ita
nai informavo vietinius draf lai svetimšaliai.

to boardus, kad į armiją ar
laivyną nepriimtų savano
riais tų asmenų, kurie yra
labai reikalingi farmose ir
jie dabar yra palikti nuo ka
reiviavimo. Tie vyrai, kurie
yra reikalingi farmose, ne
gali būti priimti į kariuome
nę tol, kol jie neras savo
vietoje kitų asmenų, kurie
juos pavaduotų.

MKt&r

8TATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
9nAu/bc d

Protcction
Jor vour

kariuo

menės reikalams 100

tonų
būti

pristatyta po 3 kg medaus.

Lietuvoje, kur gyvento
Dėl šaltos žiemos ir vėly
jams skiriami maisto pro vo pavasario daugelyje vie
duktų kiekiai yra žymiai ma tų iššalo ištisos bičių šei
ii, nekaip Vokietijoje, mos.

Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PBOGg DABARTINĖMS EEMOMS
NUOŠIMČIO BATOMS.

Ulinois

Bell

Tele

phone oompany tinklą Chi

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jflsų indeliai rūpestingai globo
jami ir Ugi S&MM.M apdrausti par Federal Savings and Loan Insuranoe Corporation. Mokame 8^%. Jflsų pinigai greitai Uhnoka-

cagoje lapkričio mėnesį bu

ml ant pareikalavimo.

kalbėjimų

SENIAUSIA IB 1YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA
— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

skaičiaus 6,853

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Daug apsukrumo tele
foniniame susisiekime
Per

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI t

bičių medaus. Nuo kiekvie
nos bičių šeimos turi

ant Lengvų

Jot. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO..HALSTED ST.

vo 1,050, 015 prašyta pasi
telefonu,

iš

to

iššaukimai

turėjo pirmenybę ir per mė
nesį tik du kartu buvo su

laikyta

pasikalbėjimai dėl

pirmenybės.

X Prof. Kazys Pakštas,
prieš išvykdamas į New Yorką, sutiko skaityti pirmą
paskaitą DKK (Draugo Ko
respondentų Klūbo) kursuo
se, kurie prasidės lapkričio
9 d., “Draugo“ redakcijoj
7:30 vai. vakare. Visi nariai
kviečiami tos paskaitos pa
siklausyti. Norintieji įsira
šyti į klubą taip pat kvie
čiami atsilankyti.
X Bronė Pužamkienė, dos
ni aukotoja katalikiškoms
draugijoms, šiomis dienomis
buvo viešnia pasižymėjusios
smuikininkės Edith Lorand,
kuri dabar griežia Bismark
viešbuty su savo vienų vy
rų orkestru. Ji yra vengrė.
Koncertavusi įvairiose pa
saulio dalyse. J a i pavyko
prieš karą pabėgti iš savo
tėvynės nelaisvės.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU I

Lietuvoje

įsakymą, pagal

Sveikatos grožio
paslaptis

mu

Chippewa Falls, Wis. gy
vena Leslie A. Wilcox, 96
metų amžiaus, civilinio karo
veteranas, kasdien keliauja
X Vakar šaltis Chicagoj
pėsčias nuo 4 iki 6 mailių, buvo rekordinis. Oro biuro
rekordai rodo, kad tokio šal
kad palaikyti sveikatą.
tumo gruodžio 2-ji buvo tik
Šiandien šis civilinio karo
tai 1893 metais. Vakar vie
veteranas turės kitokį pasitomis buvo zero.
vaikčiojimą — jis keliaus
vienu keliu pasiimti sau mo
X Ona Butkienė, 7040 S.
terį už žmoną. Wilcox jau Talman Avė., šiomis dieno
veda ketvitąr kartą ir dabar mis sunkiai serga. Guli na
sau už žmoną ima Mrs. Ma mie dr. Jenkin9 priežiūroj.
rie Buttke, 65 m., ji antrą Ji yra nuolatinė mūs dienraš
kartą veda.
čio skaitytoja.

'

Vokiečių generalinis

misaras

("Drauda**’ Acme telepnocvt

,

Civilinio karo
veteranas, 96 metu,
šiandien vedasi

X Parimskių šeimoj, 4336
S. Artesian Avė., prieš Pa
dėkos Dieną buvo linksma:
išvakarėse duktė Katrytė
šventė gimtadienį, o Padė
kos Dieną tėvai minėjo 23
m. vedybų sukaktį. Abiem
progom turėjo svečių. Toji
smagi nuotaika tačiau pa
sikeitė netikėtai gavus žinią,
kad Sūnus Raymondss šio
mis dienomis turi išeiti į ka
riuomenę. Parimskai seniau
gyveno West Sidėje.

