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1. Kalėdos ir Nauji 1943 
Metai jau čia pat. Lietuvos

to; ji tai aktingai, tai pa
singai, bet nuolat priešina-

atstovas, įgaliotas minist- į si pavergėjams ir todėl už- 
ras, P. žadeikis, Lietuvos tarnautai tikis', kad karo
konsulai ir pasiuntinybės 
bendradarbiai siunčia vokie
čių okupacijoj kentantiems 
Lietuvos žmonėms, skaitlin
giems Lietuvos tremtiniams 
Siberijoje, išbarstytiems po 
visą platųjį pasaulį Lietu
vos piliečiams ir geriesiems 
Lietuvos draugams — Ame
rikos lietuviams nuoširdžius 
linkėjimus, kad ateinančių 
metų viltys įsikūnytų, kad 
Amerikos tautos kilnus ryž
tingumas apsivainikuotų lai 
mėjimais, ir kad mūsų bran
giai Lietuvai vėl prašvistų 
laisvės saulutė.

Šios sezoninės šventės su
puola su pasaulinio karo į- 
vykiais. Didžio usios pasau
lio galybės, imperialistiškos 
ašies valstybės: Vokietija. 
Japonija ir Italija iš vienos 
pusės, o iš antros pusės A- 
merika, Didžioji Britanija. 
Kinija ir Sovietų Sąjunga — 
noroms-nenoron.s turėjo pa
aukoti ramųjį kultūrinį gy
venimą karo dievaičio Mar
so užgaidoms.

Klaikus tornado palietė ne 
tik didžiausias tautas, bet 
ir mažasias. ne tik šarvo
tas milijonines armijas, bet 
ir civilius gyventojus, neiš
skiriant moterų ir dargi vai

pasėkoje pilna politinė tau 
tos nepriklausomybė bus at- 
steigta ir ji vė! įkvėps jos 
vaikus prie kūrybinio dar
bo, užgydys žaizdas, sukurs 
gerovę, pražydins kultūrą. 
Nėra tai tik naujametinė 
svajonė. Lietuvos viltys kaip 
ir viltys jos kaimynų, ei
nant Atlantiko Deklaracija, 
turės įsikūnyti. Lietuvos di
dieji kaimynai yra pasiža
dėję nesiekti teritorialių į 

priedų mažesnių tautų gy
vybės sąskaiton. Sovietų 
1940 metais deklaruota Lie
tuvos aneksija kaipo prie

šinga Atlanto čarterio dva-; 
šiai savaime atpuola, nes 
lietuvių tauta nėra atsisa
kiusi nuo savo nepriklauso
mybės ir atsisakyti neketi
na. Taikos atėjimo pagrei
tinimui tuo tarpu visoms 
Susivienijusioms Tautoms ir 
jų simpatikėms, kaip Lie
tuvai, tenka įtempti visas 
savo pajėgas. Didžiai Ger
biamas p. Cordell Hull š. 
m. gruodžio 17 d. šitaip pa
tarė visiems: “centrinis ir 
pirmiausias rūpesnis visų 
pritarėjų Susivienijusių Tau 
tų tikslams, kad kaip atski
ros ypatos taip ir žmonių 
grupės jungtų savo pastan-

, m . ..... gas vieninteliam tikslui, kadkų. Tarytum visi vulkanai , , ’
, .... ... Alijantų k3nskos pastangosbutų atsivėrę ir savo naiki-) «... . ... ,,

MERGAITES PUOŠIA KALĖDŲ EGLUTĘ
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Chicagos mergaitės puošia Kalėdų eglutę, 176 W. Washington St., Service men's 
centre. Šiame centre kariai, marinai ir jūreiviai gaus Kalėdų dovanas. Panašus ruoši
masis eina ir kituose dviejuose Service męn’s centruose: Auditorium Hotel, Michigan 
blvd., at Congress St., ir service men’s centre number 3 at 50 E. 49th St.

NUOTAIKA ŠEIMOJE
Žmogaus gyvenimo laimė Charakterio tvarkymas 

palaiko gerą nuotaiką

nimo energija būtų apsupę 
visus kontinentus, — tary-

užsibaigtų Laimėjimu.’

Lietuviškasis elementas
tum vargų ir prakaito, skaus Amerikoje, vykdydamas są
rą būtų išsiliejusi. Kokia gi vo amerikonišką patrijotinę 
mų ir ašarų pati gilioji jū- pareigą, tuo pačiu gelbsti ir 
tos titaniškos kovos pras-1 lietuvių tautai Šia krypti- 
mė? — klausia žmonija, mi eidami, jei sušauktų sa- 
Koks rytojus mūs laukia?! vo skaitlingų -organizacijų
— klausia pavergtos mažo
sios tautos, jų tarpe Lietu
va. Tautų žymiausieji auto
ritetai yra daug dėl tų da
lykų galvoję ir yra daug 
jau pasisakę, nors ir nega
lutinai. Ašies valstybių ka
ro tikslų sąraše šalę kovos 
su bolševizmu kyšo kūrimas 
naujų imperijų, paremtų ant 
rasinės nelygybės ir mažųjų 
tautų pavergimo. Laisvę my

atstovų konferenciją, kaip 
tai yra darę praeito karo 
metu, tai dar daugiau ir 
reikšmingiau pata r n a u t ų 
Dėdei Šamui, o per tai ir 
Lietuvai ateinančiais Lietu
vos nepriklausomybės 25 
metų sukakties metais.

Šiuo tarpu mums lietu
viams aktualiausias reika
las yra Lietuvos tremtinių

linčių tautų fronte, kurį at- Probl<“raa Lengva suprasti,
stovauja Susijungusios Tau- kad « Padstia yra nePaken- 
tos (United National, ma- «’ma Amerikos R. Kryžius, 
tome lyg neregėtą aušrą pa-'be ab«j0' tremtinius sušelp- 

tekant, — matome pažadą
naujos, teisingesnės, laimin
gesnės ir žmoniškesnės san
tvarkos, kurioje turės vieš
patauti Keturios Laisvės, 
santvarka, kurią pramato 
Atlantic Charter, — tas ma-- 
žųjų tautų troškinių inka
ras; santvarka, kurioje ne
turėtų būti vietos jokios 
spalvos diktatūroms Prezi 
dentas Roosevelt yra pareiš
kęs. kad “mes laimėsim ka
rą ir mes laimėsim taiką”.

tų, Amerikos lietuviams ko
operuojant. Bet kadangi tuo 
tarpu vien tik pavardės trem 
tinių težinomos (ir tai dar 
ne visos), o jų ištrėmimo 
adresų visai, mažai teturi
ma, tai didesnis organizuo
tas šalpos darbas dar vis 
negalimas.

Per pustrečių metų Lietu
vos okupacijos, Amerikos 
lietuviai kaipo giminingi ir 
tradiciniai draugingi Lietu
vos geradariai yra parodę

O toji taika sulig Preziden- daug užuojautos, materija- 
to žodžių būsianti tokia: : lės paramos ir susirūpini- 
kad “pergalė nereikš kerš- mo Lietuvos išlaisvinimu ir 
to, bet reikš sudarymą to-! jos ateitimi. Visi šios kate- 

kios tarptautinės santvar- gorijos veiksmai yra lais- 
kos, kurioje Kristaus dva- vos ir- grynos širdies dova- 
eia viešpataus žmonių ir tau- na Lietuvai. Toji dovana 
tų širdyse.” prie tobulesnės organizaci-

2. Lietuva, dviejų invazi- jos atrodo galėtų būti pa
jų nuteriotą, priguli prie didinta laisva iniciatyva ir 
laisvę mylinčių tautų fron , laisvai pasirinktais būdais.

šeimoje priklauso nuo nuo
taikos. Kas nori būti laimin
gas ir kitus laimingais pa
daryti, tas turi mokėti tvar
kyti savo nuotaiką. Mat, ga
li būti žmogus ir sveikas ir 
turtingas, bet jeigu jis nuo
lat bus suniuręs, nepaten
kintas, piktas, šiurkštus — 
toks žmogus niekada laimin
gas nebus. Ir priešingai, ne
retai sutinkame tokių šei- 
mų, kurios jokiais turtais 
pasidžiaugti negali, tačiau 
jų namuose giedra, malonu.
Jie moka tarpusavy pasikal
bėti, pajuokauti, padainuoti 
ir pan. Tokiuose namuose 
net ir sunkus darbas leng
vesnis atrodo, nes liuoslai-!
kio valandėlėmis linksmai ' Saunama- 

nusiteikęs žmogus įgauna 
vėl kažkokios jėgos, vėl no
ris dirbti, gyventi ir vis ti
kėtis dar geresnio rytojaus.
Be to, gera nuotaika palai
ko žmogaus sveikatą. Pik
čiurnos, surūgėliai, savanau
džiai geros sveikatos ir lai
mingos senatvės niekada ne
turės, nors jie ir geriausiai 
būtų aprūpinti. Linksmas, 
gero būdo žmogus visada y- 
ra sveikesnis, jis lengviau 
perneša ne tik ligas, bet ir 
visokias nelaimes.

Nuotaika šeimoje be abe
jojimo priklauso nuo tėvų. 
Tačiau, jeigu tėvas ir turi 
blogą charakterį arba yra 
paniuręs, tai vis dėlto daug 
dar čia gali padaryti ryž
tinga ir energinga motina. 
Tiesa, jai bus nelengva, bet 
pasiryžusi ji savo tikslą tik
rai pasieks.. Aišku, kad sun
ku jai bus parodyti giedrą 
veidą tada, kai ji bus užgau
liojama ar trukdoma darbe, 
tačiau kas yra sunku, tai 
dar nėra negalima. Priešin
gai, juo sunkiau kas iško
vota ir laimėta, tuo daugiau 
džiaugsmo ir naudos iš to

Gyvenimo pavyzdžiai ro
do, kad ko mūsų moterys 
panori, tą jos visada pasie
kia. Ar lengva, sakysime, 
našlei ūkininkei ar darbi
ninkei likusiai su keliais ma
žais vaikais — juos visus 
pastatyti ant kojų? Ar leng
va per dienas triūsti prie 
darbo, per naktis — prie 
lopšio ir viską suspėti, ran
kų niekur nenuleisti?

Gera nuotaika ypatingai 
veikia į vaikus. Jei vaikai 
auga tokioje šeimoje, kur 
žmonės paniurę, barasi, tai 
jie išauga neatviri, nepasi- 
tikį nei kitais, nei savimi, 
neturi energijos nei gyveni
mo džiaugsmo. Yra net pa
stebėta, kad tokie žmonės 
daugiau linkę į blogą, daug 
sunkiau auklėjami ir, iš vi
so, gyvenimas jiems yra sun
kesnis.

Tačiau tai yra pačių gera
darių rūpesnis.

Už buvusią ir būsimą Lie
tuvai moralinę ir materia
linę paramą Lietuvos Pa
siuntinybė Jums brangūs A- 
merikiečiai ir Jūsų garbin
gai vyriausybei čia pakar
toja savo nuoširdų ačiū.

šie ir panašūs dalykai y 
ra be galo sunkūs, bet ar 
mūsų moterys jiems pasi
duoda? Dažniausia jos išei
na nugalėtojomis. Taip yra 
ir nuotaikos tvardyme. Kas 
tikrai panorės nepykti, ne
būti šiurkštus, susiraukęs — 
tas savo pasieks, tik, žino
ma, ne per dieną, ir ne per 
mėnesį. Čia reikia ne tik 
tvirto pasiryžimo, bet ir il
gos ištvermės. Sakysime, pa- 
siryžome nepykti, neaibarti, 
nebumbėti. Bet žiūrėk, vie
ną gražią dieną išvedė kas 
iš kantrybės — supykome. 
Argi čia dabar reikėtų moti 
ranka į pasiryžimą, teisi
nantis, kad nepajėgiame su
sivaldyti ir vėl toliau bar
niais ir piktumu plūsti. Aiš
ku, kad ne. Pasiryžimą vėl 
reikia stipriai sau įsikalti į 
galvą, ne tik pirmą, bet ant-

*trą. trečią ir dešimtą kartą,

kol pagaliau pačios pama 
tysime, kad mūsų nekantry 
bė nėra jau tokia didelė, kad 
jau išmokom mažiau pykti, 
mažiau bartis, o daugiau ge
ruoju kitus paveikti.

Kiekvienas žmogus turi 
progos įsitikinti, kad pasta
ba padaryta supykus nieką 
da nepasiekia, tikslo. Prie 
šingai, jei tą pačią pastabą 
mes padarome tada, kai pyk
tis praeina, rezultatai esti 
daug geresni.

Taip išmokstama valdyti 
savo būdo išsišokimus ir taip 
pataisomas net ir blogiau
sias žmogaus charakteris 
O mokant tvardyti charaK- 
terį, bus visai nesunku būti 
linksmam, gerai nusiteiku
siam, mandagiam, pasiruo
šusiam padėti kitiem?.

Nusiminęs nieko

nepasieksi

Panašiai yra ir su visais 
kitais dalykais. Pvz. ištiko 
žmogų nelaimė. Ar bus ge
riau, jei aimanuosime, ar 
jei, sukaupusios visą savo 
kantrybę, stengsimės dar ką 
galime pataisyti, o jeigu jau 
nieko negalime pagelbėti, tai 
energingai pradėti, jeigu rei
kia, ir iš naujo, gyventi.

Gerai pažįstu vieną šeimą 
kuriai gyvenimas, toli gra
žu, nesišypso. Ir sunkios li
gos ir keletos vaikų mirtis 
ir turto netekimas net per 
keletą kartų taip prislėgė, 
kad motinai teko parduoti 
paskutinę savo kraičio pa
galvę. Bet tie žmonės rankų 
niekada nenuleido. Kaip į 
manydami savo darbštumu 
ir sumanumu pasiekė to. kaa 
mirdami* vaikams palike 
stambų ūkį ir patys turėjo 
laimingą senatvę.

Kas nuoširdžiai imasi dar
bo, kas nenusimena sutikęs 
sunkias kliūtis, kas eina tei
singu keliu, to Dievas nie
kada neapleidžia

Atsiminkime, kad vargai 
ir nepasisekimai tai nėra

(Nukelta į 2 pusi.)

Jei Pažaislio pušys prakalbėtų
1940 metų prisiminimai.

Nutilo audra gailiai ver-| — Kur buvai Kalėdų die- 
kusi per visą šventą kūčių ną, nedirbai? — pirmas pra- 
dieną, pailso vėjas besisup- bilo pažįstamasis, 
damas medžių šakose, sus- — Mama sirgo, turėjau ją 
tojo vaikai klykavę Nemu- prižiūrėti — teisinosi Aliutė, 
no pakrančių ledynuose, — Nemeluok, mačiau kur 
Kaunas apsigaubęs nakties buvai. Esi liaudies priešas 
sparnais, laukė Šventos Mis —širsdamas rėkė pažįstama 
terijos — gimimo To Kuris! sis- Maisto fabrike darbinin 
kitiems gyvastį duoda. Tik kU trūksta, kariuomenėj 
kur nekur grįždami iš girty maisto trūksta pridėjo an- 
bės vietų girti komunistai t-rasis-
ardė šventą nakties ramu-) Dievulėliau tu mano de 
mą | javo užsikosėjus Mitrišienė

štai 12 valandą suskamlė . Puolėsi maldauti pasigai- 
jo bažnyčių, vafpai pranešda) ^jimo.

mi gandą, kad gimė žmoni- Dievas jūsų neišgelbės,
jos Išgelbėtojas ir sniegu aPsivilk’ eisime pažiūrėti 
spinduliuojančiomis gatvė-' kas šalirni Sovietų tvarkoje 
mis pylėsi jauni ir seni baž- — ParaSino tretysis, 
nyčion, kiekvienas čia nri. - Neimkite, paleiskite, jiprie

, v .. ..mano paskutinė viltis šiojeKūdikėlio lopšelio norėjo įs r J
, i žemėje, — klykė Mitrišienėverkti sunkią savo ir tevy-i J J

, .. . , . . , • bėgdama paskui su kudlium.
nes dalį. Šventoriuje sukinę .. . _ .

i \ ionaa įocfumo iq aferai 1
josi ir įsigėrusių komun stų. 
jie juk dabar drąsūs ir skel
bia kovą tam kuris numylė 
jo žmoniją, :
mirties kryžiaus

Aliutė vienintelė Mitrišie- 
nės duktė, rūpestingai ap- 
klosčius gripo kamuojamą 
mamytę, pritraukė kėdę prie 
lovos, padėjo drungno atvi- 
rinto, vandens ir rožančių 
prisukusi silpną švieselę,

grytelę ir pagrasino nušau
siąs. Aliutę gi pastūmėjo į

... vežimą, kur jau sėdėjo du gi 
kumyleu .į.r . , , .„ J °i mnazistai, ir pritvirtinę prie 

jų nudūmė.

Išblyškusi žiemos saulė 
karstėsi stogais barstyaa- 
ma nuo jų ledines žvakes. 
Mitrišienė susivyniojusi duo 
nos ir rūkytos dešros, sukau 
pusi paskutines spėkas, išė
jo į tą pusę kur nuvažiavo 
žmonių medžioklės vežimas^ 
Apėjo įstaigas kur manė ga 
Įėjo rastis nelaimingieji. Bet 
nieko nesužinojo. Iš kiekvie
nos užklaustos burnos gau
davo atsakymą: nieko neži
nome. Pasuko pro maisto fa 
briką ir sutiko pažįstamą

pagiasino pirštu, ku.L.ir 
— saugok, pati išskubėjo 
bažnyčion ir žingsniai vie
nas kitą tik vijo, tik vijo 
mat ji gyvena miesto pa
krašty ir jai kelias ilgas.

Prie šventoriaus vartelių, 
grupėje stumdėsi Stepas
Rimelis, komunistas, kuris . _
dabar ėjo Čekisto tarnybą. | Jurgienę, kuri pasakė jog 
Jo ilgi juodi plaukai ant gal darbininkai kalbėję, kad šia 
vos stati ly.-; to mirštančio nakU Pažaislio pušyne gir- 
turtuolio, ku • Aliutė maty-j dėjosi šaudimai, motorų duz 
davo ant paveikslo bobutės gimai ’r protarpiais klyks- 
seklyčioje, atlapa apikaklė, mai- Mitrišienė pasileido į 
ant veido didokas randas, pušyną. Veltui ji braidžioja, 
kurį jis buvo įsigijęs Jurbar'nes saulutės spindulių su
kę nuo žydelkos už barankų gautas sniegas tirpo ir nai- 
vogimą, jo nuo alkoholiaus kino visus pėdsakus. Apka- 
apsunkintos akys įsmigo į binus žalių žiemos rūbų pa-

Aliutę ir jis ironiškai pra
sijuokė parodydamas savo 
didelius nuo tabako ir svai
galų parudavusius dantis. 
Aliutė įsispraudė bažnyčion.

sipuošusią pušaitę sudejavo, 
— prakalbėk žalioji pušaitė 
ir pasakyk kurioje vietelėje 
žuvo mano paskutinė viltis 
šioje žem?\ Užsik.Hė'o,

iš kurios pro atviras duris apalpo Mitrišienė ir pasipy- 
jau liejosi garsai, “Greitai[lė kraujas per burną,

ringkitės ir bčgkit j Betlie-| Tajp užgęao dvj žvakeUs,
jų paskubėkit”.

Senoje Mitrišienės pirke
lėje, sieninis laikrodis sku
biai vijo valandas vieną po 
kitos į amžinybę ir atskubę 
jęs lig dvyliktos bamptelė- 
jo duodamas ženklą, kad Ka

kurios švietė gimusiam Kū
dikėliui Kalėdų naktį ir pa
tręšę kankinių krauju tėvy
nės žemę, kad ji išduotu 
skaistų Laisvės žiedą.

Laisvu te
I VILNIŲ GRĄŽINTA

'Mu antroji diena jau užsi-, SVABIŲ
b„ge. Tuo tarpu kudl.us gu DOKlJM 
ledamas po loveles suurzgė,
ir ausis pastatęs pribėgo Aštuoniolika vagonų ar- 
prie durų. Pasigirdo arte )chyvo medžiagos, kuri 1939
janti žingsniai, Aliutė net 
kvapą sulaikė, manydama 
kasgi čia gilioje naktyje ga
lėtų ateiti. Bet tuojau pasi
girdo ir stiprus smūgiai j 
silpnas dureles ir jai pa
žįstamas juodplaukis su ran 
du ant veido įsibriovė vidun 
su dviem kitais. Kud- 
lius pirmasis pasitiko nepra 
šytus svečius. Juodplaukis 
spyrė koja ir kudlius apsi-

metais buvo išgabenta į 
Minską, dabar vėl sugrąžin
ta į Vilnių.

NACIŲ TEISMAI VEIKIA

Vokiečių teismas, kaip 
praneša “Tbe Polish Re- 
view” Nr. 43 uteisė mirtį 
Romaną Kardą, 29 m., už 
nelegalų ginklų laikymą. IŠ
pavardės galima spėti, kad 

vertęs kelis kartus palindo tas nacių nužudytasai jau- 
po lovos. i nuolis galėjo būti lietuvis.

f
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Nuotaika šeimoje
(Atkelta iš 1 pusi.)

tos priežastys, dėl kurių mes i 
turėtume būti paniurę, nusi- j 
minę, šiurkštūs.

Jei nori būti linksma, 

daugiau rūpinkis 

kitiems padėti

I
Juo žmogus daugiau turi. 

tuo jis daugiau turėti nori 
— sako žmonių patinimas. 
Šita taisyklė taikoma netik
tai turtui, bet ir visiems 
žmogaus palinkimams. Vadi
nasi, jeigu žmogus yra sa-' 
vanaudis, jeigu jis nuolat 
tik apie save galvoja, tai į 
nors ir geriausiai būtų ap ' 
sir jpinęs, vis dar jam atro-' 
do maža, vis dar negera, vis 
nepatogu. Ir priešingai, jei
gu žmogus pagalvoja ap e 
kitus, jei pasirūpina kitiems 
padėti, tada jis pamato, kad 
kitiems yra daug blogiau. 
Tokiu būdu savo dalia jis 
esti labiau patenkintas. Tik
rai nelaimingas tas žmogus, 
kuris tik sau gyvena, nes 
kiekvienas geras darbas pa
darytas kitam žmogui duo
da daug daugiau džiaugsmo 
ir malonumo negu tai būtų 
sau pačiam padaryta. Tik 
tuo ir galima išaiškinti mo
tinų patvarumą, kad jos be 
veik visus savo darbus pa
skiria ne sau, bet kitiems. 
Patsai gero padarymas ki
tam žmogui duoda energi
jos dar didesniems darbams 
įveikti. Iš kitos pusės, jei 
visi žmonės daugiau rūpin
tųsi kitiems padėti, argi že
mėje nebūtų rojus?

Tačiau darant gera ki
tiems negalima apsiriboti 
vien savo šeima. Ta motina, 
kuri viską atiduoda savo 
vaikams, bet visai nemato, 
jei greta jos yra našlaitis 
ar vargo prislėgtas vaikutis, 
negali turėti džiaugsmo iš 
savo darbų, kuriuos ji pa
daro savo vaikams. Jeigu 
mes rūpinamės tik savo šei
ma, tai vistiek esame savy- 
meiliai. Reikia, kad kiekvie
nas žmogus savo veikimo 
sriiį išplėstų ir už šeimos 

ribų, kad padėtų ir sveti
miems, kad mažintų vargą 
pasaulyje. Ir šv. Tėvas Pi
jus XII ragina moteris ge
rais darbais apaštalauti nr 
tik savo šeimoje, bet ir už 
šeimos ribų. žinoma, mūsų 
pirmutinė pareiga pasirūpin
ti tais, kuriuos Dievas mums 
tiesioginiai į rankas atida 
vė bet tuo pačiu kiekviena
me žingsnyje mes turime 

‘pasirūpnti visais tais. ku
riems flk kuo nors galime 
padėti, jų vargą ir skausmą 
sumažinti.

tiek mūsų pareiga ir toliau 
stengtis kuo tik galime jam 
padėti, švelnus žodis, gra
žus, mandagus pasielgimas, 
pagalba turi lydėti kiekvie- j 
ną mūsų žingsnį nors tuo i 
pačiu ir nebūtų mums atsi
lyginama. Mes negalime tei-, 
sintis tuo, kad kiti žmonės 
blogi, bet patys pirmiausia Į 
turime būti gerais. Jei netu
rime gerų pavyzdžių, tai bū
kime pačios, tais pavyzdžiais 
kitiems. Ar gi mums kas ga
li uždrausti būti malonia, 
linksma, kantria? Ar gi 
mums ką kliudo atjausti ir 
kuo galime pagelbėti ligo
niui, seneliui, seniems savo 
vyro tėvams r Ar gi kas ne
leidžia tą, ką mes matome 
blogo pasakyti ramiai be 
triukšmo ir barnių? Sakysi
te, tai nieko nepadeda. Bet 
ar daugiau padeda barimas, 
pyktis, koliojimasis? Juk tik 
rai ne.

Susivaldymui ir kantrybei 
labai daug padeda ieškoji
mas kituose žmonėse gero, 
nes kiekvienas ir blogas žmo 
gus turi daug gero. Tad rei
kia tą gerą pamatyti, o ne 
vien galvoti apie tai kas 
bloga, kas atrodo nepataiso
ma. Pagaliau, jei norime ką 
paveikti ar pataisyti, tai pa
daryti galėsime tiktai kant-
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Byron H. Webb (centre), 23 m., aklas nuo pat gimimo, rodo Corp. Peter Miller (kai
rėje) ir P. F. C. Edvvard Mosebach kaip pataisyti radiją tamsoje, naudojant ausis ir 
pirštus vietoje akių. Toji painoka vyksta U. S. Army Signal Corps school, Chicagoje.

Lietuvių Balsas iš Tolimos P. Amerikos
Iš tolimos Brazilijos sese- dačių priėmimas į vienoly- ; mo mišiolo, būtų reikalinga 

rys pranc'škietės atsiuntė no naujokyną. Ceremonijas įr mon3trancija 
D. G. Prel. M. L. Krušui lai- atlieka patsai' arkivyskupas.
šką, kuriame su nepaprastu Seselės dėkoja už auką ir 

nuoširdumu dėkoja už pa- Elz5ietai Sereikaitei. I jos 
aukotus ir jų šelpimui šukei užklausimą. ko reikėtų, 
tus pinigus, iš savo pusės joms įtaisyti, praneša, kad 
reikšdamos pasiryžimą mal būtų reikalinga koplyčioje 
da Prelatui ir kitiems auko- tur©ti Šv. Pranciškaus arba 
tojams atsiteisti. Toliau ra-; _____ _ _______

i Šv. Jėzaus širdies stovyla
neturi koplyčioje ne tinka-

Por Victory...
Bn
U. Š. DEFENSE

BONDS
STAMPS

so, kad lapkričio 29 dieną1 

iškilmingai baigti mokslo i

rumu,' gerumu. Tiesa, <.i&: ''Diplomu*, .išdalinti

kiant gero, mes negalime bū
ti visur nuolaidžios, pv., nie
kas negali musų priversti 
blogai pasielgti, pagaliau 
niekas negali mūsų be rei

buvo atvykęs valdiškas ins
pektorius. Savo kalboje pa
brėžė, kad yra labai paten
kintas mokytojų darbu, ku
rį pažįsta, nes mokykla kas

kalo žeminti, bet mūsų gink- mėnesį valdžios atstovų lan 

las prieš tas blogybes kaip 
tiktai yra susivaldymas, kan 
trumas, geri darbai ir links

mas veidas, šiuo keliu eida

mos visada laimėsime.

koma. Mokyklą šiemet baigė 
dvidešimts šeši mokiniai, vi 
si aukštais laipsniais.

Dabar Brazilijoje labai 
karšta. Seserys rašo, kad

1 vanduo šulnyje nuo kaitros 
E. Starkienė .

, išdžiuvęs ir jos turi nema
žai vargo nešti iš kaimyni-

Gyvenimo taurė taptų 

karti iki aitrumo, jai į ją 

neįkristų keletas karčių aša 

rų. (Pitagoras).

Jr

Geras darbas už
atlyginimą

Neretai sakoma, kad kaip 
aš padėsiu tam žmogui, jei-, 
gu jis man tuo pačiu neat-! 

lygina Neužmirškime, kad ; 
Dievo ir žmonių akyse tas 
darbas yra tikrai vertingas, 
už kurį nelaukiama atpildo. 
Kristus mums paliko geriau
sią pavyzdį kaip reikia my
lėti ne tik draugus, bet ir 
savo presus, net budelius. 
Dėl to, jei ravas ar svetimas 
žmogus nemato to, ką mes 
jam esame padariusios, vis-

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų!,
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS!

RICHARD J. DALEY
SENATORIUS 9-to SENATORIAL DISTRIKTO
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MARRY XMAS 
and a

HAPPY NEW YEAR 
to all our Customerš and Friends 

*
BOSTON SHOE STORE

3435 So. Halsted Street
HARRY POTICHA, Prop.

Yards 5384

į nių šulinių, esančių labiau ,JS <v „ 5vii.«.v m la.m.ncv na.mv metu

KTI J *' -----------------pakalnę. 
Gruodžio 11 d. — kandi-

PLATLSKITE “DRAUGI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
Linki savo giminėms, draugams, kaimynams 

ir kostumeriams

MIDWEST STORE
SALOMĖJA IR ALEKSANDRAS CIBULSKIAI 

836 W. 33 PI. Chicago, Illinois

Jr
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
SUKYS-DOODY ANTONISEN, 

INC.
★

3252 South Halsted St. Chicago, Illinois
Calumet 2520

........... ............----------- --------------------- ------------- ------------------------------
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GENERAL

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GEORGE M. IR JUZEFINA 
CHERNAUSKAI

NOTARY PUBLIC
1990 So. Union Avė. Chicago, Illinois

Tel. Canal 2183

J

LINKIMU VISIEMS SAVO KOKTI MERIA.MS IM DRACOAMS

Silvestras ir Stanislova Mieliniai
UHOSERNft IR BtOERNF; 

S10-4 So. Union Avė. Yurils 0507
A

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Jaukime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MYKOLAS IR ONA KIRAI
REAL ESTATE ir APDRAUDA 

3262 S. Halsted St. Chicago, III.
Telefonas VICtory 0399

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 
Linkime Visiems Mūsų Kostumerims ir Visiems 

Lietuviams!

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENčfŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUOZAS PUCKORIUS
UŽEIGA

4502 S. Aermitage Avė. Yards 3292 

—fcr-7grrtozxZ
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UNKSME hV K VDP.OV AVKNCIV IR LAIMINGI: METŲ

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAM*

Kasparavičių Užeiga
4433 fto Donore St. ’ Zfc,I°A Tel. tuf. 0474

F
HILITAimKIV IR WALSKIV ŠEIMOM 
SvcihiilA tis y m švenAhj Proga

Užeiga ir Restaranas
1001 S. Marsh fleld Avė. Vlrglala !M)5S

STANLEY I.rrWINAS, vedėjas

CARR MOODY LUMBER Co
3039 So. Halsted Street Tel. VICTORY 1272
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Ketvlrta3., gruod. 24, 1942
Kai jiems buvo 50 metų

JIE DAR BUVO

NEŽINOMI:

Kristupas Kolumbas —

bedamas penkiasdešimt me
tų, buvo labai nusivylęs at
radimų galimumais, nes 
kaip tik tada prieš jo tezes 
buvo kilusi nepasitenkini
mo audra. Jau šešeri metai 
jis maldavo Elzbietą trijų 
laivų, kad jais galėtų iš
plaukti pro Vakarus ieškoti 
Indijos. Tik po dvejų metų, 
t. y. 1492 m., jam pasisekė 
išplaukti ir atrasti Ameri
ką, kurią jis manė esant ry 
tinę Azijos dalimi. Mirė 
1506 metais net negavęs pa
sidžiaugti savo garbe.

, riauti Alžirą, tačiau jau bu- 
i vo visiškai pavargęs, todėl 
pasitraukė j vienuolyną 

galingą armiją prieš kata- į Yuse ir ten mirė. 
likus. Bet oficialiai dar ne-

M ar ši das Fošas — Kai 
jam buvo 50 metų, t. y. 1901 
metais, dar buvo visiškai 
nežymus prancūzų armijos 
pulkininkas leitenantas, ku
ris, pavėlavęs į 1870 metų 
karą, pasitraukė iš karo 
mokyklos ir atostogavo 
Ploujeano pily Bretonijoje. 
1914 m. jam jau buvo 63 
metai. Jo vardas iškilo 
68 amžiaus metais.

tik

buvo pavadintas valstybės 
valdovu, bet jau buvo vadi
namas lordu protektorium 

I ir faktinai buvo absoliutas 
i valdovas.
Į -------------

Disraelis — nors jau bu
vo žinomas, kaip didelis po 
litikos veikėjas, tačiau žy
mesnės vietos dar neužėmė, 
nes dar niekada nebuvo bu
vęs ministerių pirmininku, 
dar nebuvo kalbėjęssis su 
karaliene Viktorija, Angli
jai dar nebuvo davęs Kipro 
ir nebuvo pasiuntęs ekspe
dicijų j rytų Afriką.

Washingtonas — jau bu
vo apsivainikavęs pergalės 
vainiku ties Yorktownu. Jis 
jau buvo inžinierius, (pul
kininko laipsnį buvo gavęs 
būdamas 28 metų) ir vy
riausias sukilėlių armijos 
prieš anglus vadas, tačiau 
dar nebuvo paskelbęs Jung
tinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybės ir dar ne 
buvo tų valstybių preziden
tas.

Fridrikas Didysis — jau 
I būvo laimėjęs Molvvitzo kau \ 
tynęs, paėmęs Sileziją ir ru 
mušęs prancūzus prie Ros- 

j bacho. Tačiau Silezija dar 
nebuvo nukariauta galuti
nai; taip pat nebuvo su
draskęs Lenkijos, paglem- 
žęs Pamarį ir kitas vietas.

Edisonas — būdamas 50 
metų jau seniai buvo nuste
binęs visą pasaulį savo gau 
siais ir vertingais išradi
mais: mikrotelefonu,
grafu, elektros lempa ir ki
tais. Jis jau buvo užpaten
tavęs apie pusantro šimto 
išradimų.

Pasteutfas — nors būda
mas 50 metų jau buvo žino
mas mokslininkas, bet savo 
garsiųjų išradimų, kaip 
skiepai prieš pasiutimą, ir 
kitų dar nebuvo išradęs.

Neviltis Chamberlaims — 
būdamas 50 metų, buvo dar 
tik vieneri metai parlamen
to narys. Į politinį gyveni
mą jis įžengė pro “užpaka
lines duris” — higieną ir 
urbanistiką. Tėvas norėjo, 
kad sūnus valdytų jo žemes 
Bahamase. Ligi to laiko jis 
dar net nebuvo buvęs minis 
teriu. Pirmą kartą ministe- 
riu buvo pakviestas jau bū
damas 53 metų amžiaus.

Mussolinis — tų metų su
laukęs jau buvęs politinis 
emigrantas, besaljerų pul
ko puskarininkis, mokyto
jas, marksistas, laikraščio 
redaktorius, fašistų parti
jos įkūrėjas ir vadas, jau 
buvo įvykdęs žygį į Romą 
ir buvo ministeris pirminin- 
jkas. Bet jis dar nebuvo ma- 
i tęsis su Hitleriu, realizavęs 
Italijos susiartinimo su Vo
kietija. Jis svajojo tuo laiku 
apie Etiopiją...

WWASTt§ T£tAWS» __________ ' « _ -__ _
a

Bet jis dar nebuvo nuterio- 
jęs Pado slėnio. Mirė Pani- 
joje po vienos nakties orgi
jos, dar tebesvajodamas 
apie naujus žygius.

Napoleonas — 50 metų 
jau merdėjo po pilku šven
tos Elenos salos dangum. 
Jis dar buvo tik 46 metų, 
kai anglų generolas jam pa 
skelbė savo žiaurų sprendi
mą Watero kautynėse. Per 
tuos ketverius metus jis 
jau buvo pasenėjęs dvidešim 
čia metų. Po dvejų metų iš 
jo liko tiktai legenda.

Alekshndras Didysis — 
fono- jau buvo miręs prieš septy

niolika metų: mirė 33 me
tų.

Atila — “Dievo rykštė” 
būdamas 50 metų buvo įsi
kurdinęs paliai Dunojų. 451 
metais jis jau buvo perėjęs 
Reiną, atlikęs žygį prieš 
Galiją, grąsinęs Paryžiui, 
sukišęs į maišą Orleaną. Ne 
paisant nepasisekimo Kata- 
launijos laukuose, jis vis te
bebuvo Europos pabaisa.

P

barzdas. Jis jau buvo sumu
šęs turkus, įkūręs Petrapi
lį, nugalėjęs Švedijos kara
lių Karolį XII prie Polta
vos, pavergęs Estiją Kareli 

.. i
ją, Livoniją ir Suomiją. Bet prieš 14 metų 

dar nebuvo pagrobęs Kam- 1

čatkos. Po trejų metų jis 
mirė.

Kafaelis — jau buvo mi
ręs prieš 13 metų.

Mozartas — buvo miręs

Y'ra slankiotojų |x> amži
nybę, kurių luotelis plaukia 
ir plaukia pirmyn, Ih*( nie
kados neprisiartina prie uos
to — pastovios minties ir 
kūrybos. (Byronas).

K. Žilius SKAITYKITE “DRAUGĄ’

<F

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS LIETUVIAMS

Leninas — būdamas 50 
metų (tai buvo 1920 me
tais) galvojo apie marksis
tinės sistemos pakeitimą. 
Tuo laiku jis dar svajojo 
apie pasaulinę revoliuciją, 
tačiau savo svajonės neįvyk 
dęs po ketverių metų mirė.

Petras Didysis — būda
mas 50 metų privertė visus 
Rusijos didikus nusiskusti

T O W N OF LAKE

* ♦ \ j

UNIVERSAL
GROCERY COMPANY

5039-41-43 So. Kedzie Avė. Tel. Prospect 2261-2-3

VISIEMS LIETUVIAMS

Nuoširdžiai Linkime Jums Sulaukti

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Cezaris — buvo Galijos 
valdovas, bet kaip tik tuo 
laiku Romos senatas buvo 
juo labai nepatenkintas ir 

— grasino pašalinsiąs. Senatui 
Z jis dar nebuvo įteikęs savo 
~ ultimatumo, tačiau peržen- 
2 gė Rubikoną ir patraukė 

link Romos. Tuo laiku jis 
~ dar taip pat nebuvo nuver- 
-- tęs nuo sosto Kleopatrą, nu 
~ galėjęs Egiptą, Aziją, Ispa- 

niją ir nebuvę pasiskelbęs
diktatorium.

Karolis Didysis — jau 
buvo pasiekęs savo garbės 
apogėjų, Būdamas Prancū
zijos karalius, jis buvo ir 
Europos viešpats. Jis jau 
buvo atlikęs 52 sėkmingus 
žygius, pavergęs bavarus, 
saksus (4,500 saksų Ver
dene buvo nukirstos gal
vos), arabus. Bet visko dar 
nebuvo pasekęs. Tada jis 
organizavo 53 čią žygį prieš 
slavus ir dar nebuvo vaini- 
kavęsis Vakarų imperato
rium.

Mahometas — būdamas 
50 metų dar tik dėjo pas- 
tangas realizuoti savo idėją 

- — sujungti į vieną visus 
arabus skyrusias religijas, 

‘-f Buvusis kupranagarininkas, 
" jis vedė turtingą našlę iš 
' Mekos ir trejus metus slap 

tai skelbė savo mokslą. Arą 
.7 biją jau buvo jam benusi- 

lenkianti, bet... jis dar ne- 
buvo pavergęs savo mokslu 
Egipto, Persijos ir Graiki
jos...

Vilius Nukariautojas — 
būdamas 50 metų kovojo su 
Prancūzijos karalium Pily
pu I. Popiežius Aleksandras 
II jam buvo atsiuntęs vė
liavą ir vieną Švento Petro 
plauką.

Karolis Penktasis — bū
damas 50 metų kūrė impe
riją, kurioje “saulė nenusi
leidžia”. Jis valde Ispaniją. 
Austriją, Vokietiią, Italiją 
Bet jis dar ruošėsi nuka-

Cromvellis — būdamaR 50 
metų, jau buvo pirmasis 
moderniųjų laikų diktato
rius ir savo globoje lai
kė karalių Karolį, I ku
rį jis paskiau pasmerkė 
mirti. Buvęs parlamento na
rys, dabar kavalerijos ka-

Mažas meilės laSelIs reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

Nėra garbė turtingam 
mirti. (Carnegie).

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendrė. (Ttha- 
mer Toth).

Kiekviena tauta tur savo 
gelmėse šventąją vietą,, kur 
dega jos amžinoji ugnis, 

j (“ Romuva”).

Jr

Šių Švenčių proga sveikinu 
visus parapijiečius ir visus ma
no draugus.

Su Dievo pagelba linkiu vi
siems visokių pasisekimų ir 
laimės gyvenime.

Kun. A. M. Linkus
Šv. Kryžiaus Parap. Klebonas

GENERAL
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Linksmų Kalėdų 
Ir Geresnių 
Naujų Metų!

Al Valtis
č

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

JONAS IR JULĖ GRIŠKĖNAI
UŽEIGA

★

739 E. 92nd Place Chicago, Illinois

Tel. STEWART 0284

Pirkite
Novak Krautuvėje, 

kuri artimiausiai 
jūsų namų.

NOVAK’S
STOCK YARD

MARKETS
Mėsos Krautuvės 

randasi 
visose dalyse 

Chicagos miesto.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Lietuviams, Draugams 
Ir Pažįstamiems

FRANK V. ZINTAK
DEMOCRATIC COMMITTEEMAN

* 12TH WARD



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtad., gruod 24 19-i2

KAIP KOMUNISTAI SUARDĖ L.J.K. RATELĮ
Neseniai "Drauge” ture- ręs: "Kas gi čia tokio, kad listams nariams, choristams, 

jome straipsnį, apie tai, kaip ratelis išnyks, ogi mes su kurie su pasisekimu pasta- 
komunistai stengiasi įsibrau likusiais pinigais prisirašy-;tė‘‘Lietuvos Daineles”,‘Ka
ti į lietuvių bepartyviškas Į sime prie kitos organizaci-! da Kaimas Nemiega’ ir ki- 
ir ekonomines organizacijas, jos ir liksime "garbės na- tus veikalus, kuiie savo pa- 
jas sugriauti visai, ar kiek'riais”. Jau “geras liunsany- aukotu laiku ir energija ra

jau buvo nutarę, netikėtai teko pakelti daug koliojimu. I 
pašauktam komunistų lydė- Daugiausia išdurninimų te- 
riukui į armiją kokią dešim-1 ko A. Jakučiui nuo to "man
kę ir dar būtu likę dėl pa-' driojo Marcinkonių raudo-
baliavo-jimo Kultūros Rate
lio likviduotojams.

Rugpiūčio m'mesio susi-

nugario”, kitus narius iš
vadino “f-oreigueriais”. Ži
noma toms mandrioms mo-

rinkime buvo didžiausias ig- buvo paprastu da-

galima pasinaudoti jų tur
tu. Trumpai buvo paminė
ta ir Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelis. Chicagos lie
tuvių bolševikėhų organui 
tas straipsnis labai nepati
ko, todėl ir autorių ir net 
patį laikraštį iškoliojo jų 
priprastu žodynu. "Vilniai’’, 
žiūrint per jos raudonus a- 
kinius, visi, kas tik negar
bina Stalino, būtinai turi bū 
ti fašistais. Ji taip ir tvir
tina, bet visi gerai žinome, 
kad jie buvo fašistų talki
ninkais. Šiandien talpiname 
straipsnį, kuriame nušvie
čiama, kaip komunistai iš 
anksto kėsinosi Į ratelio tur
tą. kaip jie nutarė likviduoti 
ratelį ir kaip tai įvykdė. 
Straipsnio autorius yra bu
vęs ratelio choristu nuo pat 
jo įsistegimo.

mas” buvo jų galvelėse anks teliui uždirbo tuos $500.00. 
čiau, ką pirmai progai pa
sitaikius stengėsi įvykdyti.

Nereikia kaltinti, kad ra-
telis jau nebegalėjo veikti, 
nes daugumas vedė, kiti tar
nauja pas Dėdę Šamą, treti 
įstojo į kitas organizacijas. 
Tas nėra kliūtimi organiza
cijai egzistuoti ir net veik
ti. Daug yra vedusių žmo
nių, veikiančių organizacijo
se, o kurie į kariuomenę iš
ėjo, tai jie sugrįžtų ir vėl 
veiktų. Dabar sugrįžę t a i 
keiks tuos ‘trockiaskvernius’ 
už ratelio išdra^kymą ir ap
vogimą.

Komunistų logika

Dėl L. J. K. R. kasos ir 
jos išdalinimo visai kitaip 
išėjo, negu komunistai bu
vo sugalvoję ir nusprendę. 
Kada liepos mėnesį susišau
kė savo įpėdinius komunis
tus ir vieningai nubalsavus 
(tas jau nutarta namuose 
esant), kad ratelis yra lik
viduotas, o jo pinigai turi 
būti išdalinti; tada kilo klau 
simas kaip tuos pinigus gau
ti iš banao. Taigi susirinki 
me pranešė, kad pinigai tu
ri būti panaudoti sušelpiami

Dabar noriu valdybos pa- vargstančių brolių komunis- 
klausti, ar jus darėte, kaip tų “mat.uškoje Rosijoje”, o 
konstitucija sako? Aišku, | dėl mados ir lengvumo iš- 

kaip diena, kad ne. Konsti-į gauti pinigus dar pridėjo, 
tucijoje sako, iei narys per'kad kiek nors reiks duoti 
šešis mėnesius neužsimoka | i1 ŪSO ir Red Cross, bet po

Praslinkus kelioms savai-! mokesčių, tai finansų seRre- kiek raporte visai nepažy- 
tėms po tos dienos, kuomet I torius, turi pasiųsti pa r ag i-1 mėjo. Mat manė, kad visas 
buvo teismo sprendžiama L. nimą, bet tas niekados ne-' ją planas taip sklandžiai

noravimas senesnių ratelio 
narių veikėjų, nes jie atvy
ko nekviesti. Pradėjo klau
sinėti “kas jie per vieni” ir 
kas juos čia kvietė? Pirma 
kai nekviesti visi sueidavo, 
tai buvo gerai, kol pusę tūks 
tantinės uždirbome, bet nu

sigando, kai pamatė dabar, 

kada jau jie turėjo suplana
vę praryti tuos pinigus. Tai
gi tą dieną jau buvome ne

lyku liežuvį parodyti, kai į 
kuris nors prašė balso. Gra 
šiaušia ir įdomiausia buvo, 
kai toji moterėli, silpno pro
to. kurios vyrelis kariuome

nėje, vis gaudavo balsą ir 

rėkė, kaip kazokas, kad ji 
yra išrinkta protokolų raš

tininke, ir tegu anoji, kaip 

jie vadina "naujienietėa- 

tiduoda jai protokolų kny

gą. Prieš mėnesį laiko jie

kančiame susirinkime v ė 1 
renka naujus valdybos na
rius — o tai tau komunistų 
logika. Po to kilo klausimas, 
kiek rateliečių yra armijoj, 
tai vietoj šešių, įsikarščia
vusi bobelė išplerpė, kad tik 
vienas jos vyras. Reikia su
prasti, kaip buvo malonu 
klausyti tokių nesąmonių J. 
Sliuožiui, kuris buvo parvy
kęs atostogų ir dalyvavo 
šiame susirinkime.

Tame susirinkime buvo 
duotas rimtas įnešimas, ar 
visi sutiktų atiduoti pinigus 
Raudonajam Kiyžiui. Bet 
“raudonarmiečiai” į tai ne- 

i atkreipė jokio dėmesio. Jų 
j tik vienas atsakymas būda

vo “jūs neturite balso, jūs
draugai, ,bet 'priešai-, ir | jau likvidavo rateli, ir ae-]nesate narlaig- vienu io.

BRIGHTON PARK i džiu visų kitų jie nepažįsta

l-r;

J. K. R. byla, visi buvusieji 
ratelio komunistai ir "Vil
nies” redaktorius skelbia di
delį laimėjimo džiaugsmą.

buvo daroma. Svarbiausia, praeis, kaip jie lengvai jį 
kad daug choristų gražiai sugalvojo. Tačiau kasininkas 
darbavosi ir tik pradžioje A. Jakutis atsisakė pasira-Į
temokėjo duokles, o vėliai 
visada dalyva,ucavo susirin-Komunistai gyrės, kad A. !

Jakutis ‘turės visas teismo Simuose ir balsuodavo, bet 
išlaidas apmokėti, Ui gry- duoklhi nemokėdavo. Ar tas 
nas melas. Tikrenybėje kiek buvo vykdoma teisėtai? O 
viena pusė apmokėjo savo Paoabau, kai kurie norėjo 
advokatui ir viskas. Daug sumokėti duokles, bet jau 
ko norėjote laimėti, bet nie- nepriėmė. Kokį pagrindą tu
ko nepešėte. Vienas karštas nėjote nepriimti duoklių? 
komunistas skelbė, kad jam, Toks konstitucijos pritaiky- 
kaštuotų ir šimtinė, bet jis | mas Pirma ir Paskutiniu me-
stengsis A. Jakutį pasodinti Į tu- kai j‘9U slaPtai vieni ko’ 
į šaltąją. Tas pats buvo ir klimatai buvo nuUrę rate- 
laike teismo, komunistų ad likviduoti, yra ne kas ki-

šyti ir išduoti pinigus, jis 
kaip ir dauguma narių, ku
rie į šį susirinkimą nebuvo 
pakviesti, buvo priešingas 
ratelio likvidavimui ir ka
sos išdalinimui. Jei Jakutis 
būtų išdavęs tiems komunis
tėliams visus pinigus, tuo 
met jie būtų buvę "ponai’ 
ant jų ir kur jie būtų norė
ję. ten būtų atidavę, žino
ma, pirmiausia būtų tekę 
vaitojančiai, ubaginei Vil
niai, kaip “alužna”, pasku:

vokalas maldavo, kad A. Ja- ta kaiP apgavimas buvusių “darbininkų rojui” — “Ro-

kutį nuteistų, bet viskas bu
vo be rezultatų -— Jakutis 
buvo išteisintas. Tad ar ži
note kiek kuriems kaštavo 
ir kas pralaimėio?

narių. Tokią šunystę iškrė 
tė komunistai, ratelio idea-

sijėlei”, na dar būtų išmetę 
kaip viename susirinkime

BRIGHTON PARK

Komunistai troško

pinigų ir garbės
t L JKR savo veiklumu tu

rėjo išsidirbęs gerą vardą, 
bet tas buvo neilgai, nes ko
munistams nepalikdavo, kuc 
met reikėdavo pildyti prog 
ramas katalikams ar nau- 
jieniečiams. Tuomet jie or
ganizuotai įsiviržia į rate
lio vadovybę, net nusamdo 
komunistą choro mokytoją, 
ir viską darė. kaip komu V: 
nistai norėjo. Valdyba nu- r. 
slėpdavo ir neduodavo skai
tyti susirinkimuose užkvie- 
timus dalyvauti kitų orga
nizacijų parengimuose. Ai 
tas derinosi su įatelio kons 
titucija? Konstitucijoje bu 
vo pasakyta, kad ratelis y , 
ra bepartyviška organizaci 
ja. Ir jeigu jums svarbu bu 
vo ratelio palaikymas, ko 
dėl nedarėte pastangų jį su
stiprinti ! Kodėl neraginote 
sumokėti mokesčiusKitos 
organizacijos tuoj pasiunčia 
atvirutes, pranešdami, kiek 
yra atsilikta duoklėse? O ką 
jūs darėte? Aišku, kad tas 
jums nerūpėjo. Jūs seniai 
laukėte, troškote, kad kiti 
nesilankytų į susirinkimus, 
nes tuomet jūs "ponai” ant 
pinigų. Dar anksčiau vienas 
iš tų mandriųjų režtsorius- 
poetaa, kuris taip trokšta 
"Stalino rojaus" yra išeita-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUUA’S RESTAURANT
Tarnauja Lietuviams Per 10 Metų 

ST. ir J. POCIAI, Savininkai

4656 S. Westem Avė. Tel. LAF. 2879
CHICAGO, ILLINOIB

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ!>

Linkiu Visiems Savo K igiluinrriums ir Draugams

BRUNO SHUKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

Stuto iiuiuus ir pertaiso senus namus

4131 S. Francisco Avė. Chicago, III.
Phone LAFayettc 5824

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PETRAS GRYBAS
Dohoraluriub, Malavojiinu Kontraktorlus .

&

4446 So. Fairfield Avė. Chioago, Illinois

Tel. lialuyelU* 41U8

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų tfauįų Metų
štai atėjo vėl Kalėdos!

T-eišoykata visos -bėdos,
Lai pražūna skurdo baimė 

Ir visiems ateina laimė.

DARIUS-GIRENAS 
American Legion

POST No. 271

4416-20 So. VVestern Avė.
Tel. Lafayette 8484 

JOSEPH A. KIBORT, COMMANDER

ROSELAND, ILL.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. A. W. JACOBS
DENyiST

10758 S. Michigan Avė. Chicago, I1L
Phone Pullman 7235 

Kės. Pullman 0263

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GEDMIN’S TAVERN

FELIX IR MORTA GEDMINAI, Sav.

»-•

38 East 108th St. Pullman 7231

LINKSMI. ftV. KAIJ.OY AVENCH Ilt LAJAU NUI, KAbJŲ Mfcil V 
LJLMMMfc VlhlDMS SAVO KOSTVMMUAMK Ut JAKAI UAMb

Jonas ir Ona Wisockiai
KEPYKLA

1UMI2 fcuulli UhiltlKiMi ▲««

; nu

T«4«(o.mv. Pūtimai -MM

ir neturi nieke bendro. Po 
to susirinkime jie griebėsi 
dalyką sutvarkyti teismo ke
liu, ypač pinigus atgauti į 
savo rankas. Bet manydami, 
kad pinigus nebus taip leng
vai atgauti, kaip buvo su
galvoję pirma, pakeitė aavo 
nutarimą ir davė teismui į- 
nešimą pinigus išdalinti ly
giomis: Russian War Relief. 
China War Relief, Red 
Cross, U. S. O. ir U. S. A. 
Navy. O taip jų pabaliavoji 
nmi ir tam kureivėliu* nei 
cento ir neteko. Gi savo nar
siam advokatui turėjo sumo
kėti susidėję iš savo kiše 
nės. Tai toks jų "didysis'’ 
laimėjimas. Mažas laimėji
mas sugriauti lietuvišką or
ganizaciją ir savo visiems

(Nukelta į 5 pusi.)

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ST. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ 
NALJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saru Draugams ir Pažystamiems

C. & J. AUTO PARTS
NEW and USED

Brake Drums and Valves refaced. Shoe and 

Clutches relined. Bumpers and Brackets, Dif- 

fecentials, Transmissions, NVheels and Shock Ab- 

sorbers.

Laiayette 1090-1091 
3220-40 Archer Avė. Chicago, III.

SVEIKINAM VISUS SERININKUS, RĖMĖJUS, IR 

VISUS LIETUVIUS
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

Midland Savings and Loan Assn.
4038 Archer Avė.

A. SALDUKAS, Secretary

LAI ŠIOS ŠVENTOS KALĖDOS SUTINKA 

SVEIKUS, LINKSMUS IR LAIMINGUS

VISUS MUSŲ KOSTUMERIUS,

PAŽĮSTAMUS IR VISUS LIETUVIUS,
■ <

L 1 N K I —

VILIJA ANGLIŲ KOMPANIJA

3700 So. Spaulding Avė.
LAFAYETTE 2584

J. S. VITKUS IR L. J. PETRULIS, 
Savininkai

Ą,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ LR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

~ 43RD ST. DRUG STORE
Prescription Druggists 

K. S. JONAITIS, R. Ph.

2735 W. 43rd Ht. Virginia
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WEST SIDE

VISIEMS MUSŲ DRAUGAMS IR KAIMYNAMS!

Nuoširdžiai Dėkojam Jums Visiem 
už Jūsų gražią 

paramą ir mūsų viltis yra kad mūsų biznio santikiai 
su Jumis pasiliktų ir ilgus metus ateityje.

Malonėkite Priimti Mūsų. Geriausius Linkėjimus 
Sulaukti

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

PEOPLES FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1700 West 21st Street

VALDYBA IR DIREKTORIAI
V aldyba: Į Direktoriai:

St. W. Ropa, Exec. Vlce-Prea.
Joaeph J. Kare, Vlce-Pres.
Kaaper Ropa, Sec’y. Treas.
Al. C. Ropa, Amt. Sec’y. Mgr.

Alderman J. F. Ropa 
Michael Wlezlen 
Henry Czekajski 
Joseph Jarosz

Č

r

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų

LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS!

ALDERMAN

JOSEPH F. ROPA
oi the

21ST WARD

naus, kurs rytoj turės prie 
Dievo stalo.

— Diktas bernaitis, — ta
rė klebonas.

Žmogus, apie kurj čia pa- kimokas Everas vėl atėjo — Bet aš nieko klebonui 
sakojama, buvo stipriausias pas kleboną. , neduosiu, kolei sužinosiu, ku
ūkininkas Kiršp lio kaime.: — O, gerai išrodai, For-'ri vieta bus jam bažnyčioje 

Jis vadinosi Fordas Everas i dai, — tarė klebonas. paskirta.
Vieną dieną jis užėjo pas sa — Jokių bėdų neturiu, — — Jis turės pirmas būti
vo kleboną. Buvo gerame ū- j atsakė Everas. j — Kadangi tat užgirdau

TĖVAS IR SŪNUS
(Iš norvegų, rašytojo B. Bjorson’o raštų)

Everas išėjo.
* * *

Praėjo dešimts metų. Vie
ną dieną atėjo pas kleboną 
keli vyrai, tarp kurių buvo 
ir Everas. Klebonas tuojau

Jr

pe.
— Man davė Dievas sūnų,

— tarė Everas: — ir noriu 
jj pakrikštyti.

— Kuo vardu nori jį pra-j 
minti?

— Finu, kaip mano tėvas. 
— O kūmai? — paklausė

klebonas.
Ūkininkas pasakė. Jie bu- 

vo iš jo giminės.
— Tai kada atneši krikš- 

tan?
— Bet kurią dieną atei

nančią savaitę.
Į — šitą sekmadienį 12 va

landą, — tarė klebonas: ge- 
rai?

Po valandėlės paklausė 
klebonas:

— Na, kokis reikalas tams 
, tą šiandien atvedė čion va-

— Gerai, klebone.
— Na ką daugiau? — pa

klausė klebonas.
— Daugiau nieko, — at

sakė ūkininkas.
Ūkininkas sukeliojo kepu

rę, ruošdamasis eiti. Klebo
nas pakilo nuo kėdės.

— A, buvau užmiršęs, — 
tarė lebonas, priėjo prie ū-
kininko ir, spausdamas jam Įl!^. 
ranką, tarė: — Duok, Die
ve, kad tavo kūdikis atneš
tų tau palaiminimo!

♦ * *

Praėjo dvylika metų. Ū-

4*

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Iii LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

E. L. HEDSTROM COAL CO.
SORANTON COAL

★
24th Street and Westem Avenue

CANAL 0072 WABASH 7929

Kaip komunistai su
ardė L.J.K. ratelį

(Atkelta iš 4 pusi.)

parodyti esant fanatiškiems, 
komunistams, kurie įstaty
mais draudžiami įleisti į š; 
kraštą ir kurie jei tik pri
sipažintų, nebūtų įsileidžia 
mi į jokį “defense plant”.

Dar čia būtu vietoje pa
stebėti, kad ratelio pinigais 
buvo nupirkta už tris šim
tus dolerių U. S War Bonds. 
bet komunistams tai nebu 
vo svarbu, jie trokšta Ame- 

1 rikos valiutą išsiųsti į ko
munistiško “rojaus” žemę. 
kur darbininkų šalis, kaip 
jie vadina “Rosėja Matus 
ka”. Štai tau ir patrijotiz 
mas, kuriuo jie dabar sten
giasi užsimaskuoti ir taip 
be galo girtis, štai tau jų 
pastangos laimėti šį karą.

Choristas

Jr

Atėjau dėl mano šu

tai šia dešimts talerų ponui 
klebonui.

— Ką daugiau? — paklau 
sė klebonas ir pažiūrėjo j 
Everą.

— Daugiau nieko.

18th STREET

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų
VISIEMS LIETUVIAMS!

PILSEN RECREATION
BOWLING ALLEYS

AIR CONDITIONED

%

1509 W. 18th St. Seeley 9720

12 NEW BRUNSWICK ALLEYS

f
MARQUETTE PARK

LINKSMŲ š V. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

A. SNOREWICZ
\V11OLESALE MEATS & PROVIS10NS

Kez. Tel. HEMIock 6169
Biznio Tel. YAKds 4700 
0322 S. Talman Avė.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
M

MARQUETTE PARK 
HOME BUILDERS, Ine.

7139 S. Mozart St. Phone: HEM. 5526
M. ZIZAS, Manager

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ nt LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

M. Ežerskis Užeiga
2649 W. 47th St. Tel. Lafayette 4615

f
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Telser Jewelry Company
JKWBLEBfl & OPTICIANS

Cash arba Lengvais Išmokėjimais

★
2205 W. Cermak Rd. Tel. Canal 5496

arti Leavitt St.

Sveikinu savo klientus, piliety
bės studentus ir visus lietuvius su 
linksmomis šventomis Kalėdomis ir 
visiems velydamas daug linksmesnių 
1943 metų.

Kiekviepas Amerikos gyvento
jas entuziastiškai laukia greičiausio 
demokratijos priešų sutriuškinimą ir 
greitą pargryžimą tautos sūnų iš ka
rės fronto. Tik tuomet turėsime link
smus ir laimingus 1943 metus. Tą į- 
vykdinti, visi turime pirkti karo bo
nus ir štampas.

ADVOKATAS CHARLES P. KAL
6322 So. Western Avė. Chicago, Illinois

£

pažino Evera 
— Šiandien tamsta atei

su palydovais — tarė 
bonas.

— Atnešiau užsakams, 
(Nukelta į b pusi.)

NORTH SIDE

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS!

JOSEPH P. ROSTENKOWSKI
Aldermannas ir Wardo Komitimam 

32-ro Wardo

NUO

Reguliarės 32 Wardo Demokratų 

Organizacijos

LINKIO VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IR DRAUGAMS 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ UI LAIMINGŲ NAUJŲ METI

lulia Bohenek
CIGARETŲ IR SALDAINIŲ KRAUTUVE 

1853 W. Wabansla Avė. ’ Chicago, Illinois

LINKIO VISIEMS SAVO KOSTI MERI.IMS IR DRAUGAMS 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR l^AIMINGŲ NAUJŲ METŲ

1711 N. Honore St.

John Horowicz
MEAT MARKET

Chicago, Illinois

CICERO, ILLINOIS
Jr

Lietuvių Raudonos Rožės Kliubi
per savo valdybą sveikina savo kliubo narius ir vist 
Lietuvius su Šventomis Kalėdomis ir Naujais metaiaj! 
Linki visiems geros laimės ir užprašo ant savo Kalėdų 
parengimo, Liuosybės svetainėj.

Chester Arashn, Prezidentas 
Mat. Vaitekūnas, Vlce-prez.
K. P. Deveikis, Recording Secy. 
Ben. Tomavich, Financial Secy. 
Anthony Petkus, Treasurer

John Cherneviče, Trustee 
Charles Gasunas, Trustee 
Peter York, Trustee 
Leo Švėgžda, Maršalka

Norbert Tumavick, 
Advokatas

Roy Kričlauskas, Taikos teisėjas

CALUMET CITY, ILLINOIS

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

jį) Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Draugams

%

FRANK'S TAVERN
ALENA KAWALSKIENE, Sav.

45-155th St. Hammond 9729
Calumet City, III.

LAIMINGŲ NAUJŲ io:js METŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J?

CALUMET DAIRY CO.
JOHN MESKIS, Pres., JOHN MESKIS, J R., Mgr. 

AGATHA MESKIS. Sec’y.
“Only Pure Milk is Ilcaltliful”

156th St. Forsythe Avenue
Hammond 7724

Calumet City, III.



G MĖNRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtad., gruod. 24. 1-342

TĖVAS IR SŪNUS

(Atkelta iš 5 pusi.)

tarė ūkininkas Everas: — 
[ano sūnus rengiasi vesti 
ireną Storliden’aitę. Štai

jos tėvas Gudmud’as.
— Tai yra turtingiausia 

įergaitė Kiršpilyje.
— Taip žmonės kalba, —

itsakė ūkininkas ir viena 
inka pabraukė aukštyn

llaukus.
Klebonas, valandėlę, pa- 

ląstęs, užrašė jaunųjų var
is, ir vyrai pasirašę. Eve- 

padėjo tris talerus ant 
talo. *
— Tai man patinka, — 

irė klebonas.
Lf — Žinomas daiktas. Bet 

ii yra vienatinis mano vai- 
ir aš noriu jam gera 

įdaryti, — pasakė ūkinin-

Klebonas paėmė pinigus. 
— Tai trečią kartą čion

ji, Forde, sūnaus reikalais. 
— Bet jau dabar ir ru juo 

lūšiu pabaigęs, — tarė E- 
peras, atsisveikino ir išėjo.

vyrai išėjo su juo.
* * *

Trim savaitėm praslinkus, 
jvas ir sūnus valčia yrėsi 
ir ežerą pas Storlindenus 
jitarti vestuvių reikalais.
ts buvo ramus.

— Negerai guli irklų pu
ikias, — tarė sūnus ir at
istojo pataisyti. Tik tą va

idą išsprunka lenta, ant 
irios jis stovėjo, ir pūkšt
idenin jaunasis Everas.

— Tvęrkis irklo! — šu
to tėvas. Bet sūnus, kolei 

irą pasinėrimų padarė, pa- 
tiro ir nebepajėgė viršum 
likytis. Dar sykį išplaukė 
tvir&iun aukštielninkas, pa
tarėjo į tėvą ir — nusken-

Klebonas suskaitė.
— Tai daug pinigų, — ta

rė klebonas:

— Tai yra pusė to, ką esu 
gavęs už savo ūkį, kurį šian
dien pardaviau.

Ilgai sėdėjo klebonas ty
lėdamas. Pagaliau paklausė 
meilingu balsu.

— Ką gi dabar, Fordai, 
pradėsi ?

— Ką nors geriau!
Vėl valandėlę sėdėjo abu

du tylėdami. Fordas nuleido 
akis žemėn. Klebonas pa
žiūrėjo į jį ir ištyko tarė:

— Dabar, manau, tams

tos sūnus neša pagaliau Amer. Liet. Tarybos ir Lie-'nai. Numatoma, kad suva- 
tamstai palaiminimą! tuvių Tautinės Tarybos. Jei j žiavimuose dalyvaus svar-

— Ir aš dabar taip ma-' tą dieną numatytoji dieno- bieji lietuviškos visuomenės 
vadovaujantieji asmenys ir 
atsakingas pareigas einan
tieji lietuviai.

nau, — tarė Fordas, pakėlė, tvarkė nebus išsemta, gali- 
akis, o dvi ašaros sunkiai mas dalykas, kad posėdis 
nuriedėjo jam per veidą.

Vertė S. T
bus pratęstas ir sausio 9 die

GARY, INDIANA

GARY, INDIANA

M

SAUSIO MEN. 7, K IK 9 D 
SVARBOS PASITARIMAI 
NEW YORKE

Amer. Liet. Katalikų Fe
deracija šaukia savo suva
žiavimą New Yorke š. m. 
sausio 7 d., Sekančią dieną, 
sausio 8 d.,. New Yorke
įvyks Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdis, o vakare 
numatomas bendras posėdis

GARY, INDIANA

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LEADERS

MEAT

GROCERY
and

MARKET
15TH & GRANT ST. GARY 5925

Gary, Ind.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WILLIAMS & BURNS
FUNERAL DIRECTORS

7th Ave. & Adams Gary, Ind.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J?
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Tėvas nenorėjo tikėti, kad 
taip bloga. Jis laikė val-

;į ir žiūrėjo ton vieton, kur 
sūnus nuskendo, kada jis iš
kils. Bet nelaimė! Tik keli 
jurbulai iški’o, paskum dar 
keli, pagaliau dar vienas di
delis — ir ežero paviršius 
vėl pasidarė grynas kaip bu
vęs.

Tris dienas ir tris naktis 
matė žmonės tęvą apie tą 
vietą besiirstantį, alkaną ir 
nemiegojusį: jis graibė kab
liu ir ieškojo sūnaus. Tiktai 
ketvirtos dienos rytą rado 

ftis kenduolį ir parsigabeno 
pas save.

JOS. L. JASKULSKI
Lenkiškas Lietuvis 

1650 Massachussetts St.
%
f

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMIN
GŲ NAUJŲ METŲ!

LINKIME PIRMIAUSIAI “DRAUGO” 
ADMINISTRACIJAI, VISAI DVASIŠ
KU AI, GIMINĖMS? DRAUGAMS IR 
“DRAUGO” (per mane) SKAITYTO
JAMS, GARY, INDIANA HARBOR, 
CHICAGO HEIGHTS, PLAČIOJE CHI
CAGOJE, DETROIT, SPRINGFIELD, 
CALUMET CITY, HAMMOND, ROCK- 
DALE, KANKEKEE IR KITOSE VIE
TOSE.

J. J. AUKŠKALNIS -

"Draugo" Agentas

IR SŪNŪS
J

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KRIEGER'S MARKET
2201 West 15th Ave. Gary, Ind.

Jr

Gary, Ind.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BASSIN BROS.

783 Broadway

JEWELERS 
Established 1912

Gary, Ind.
Gary 6447

J?

LINKSMŲ SF. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SUPERIOR TAILORS
Gary’s Largest Tailors

818 BROADWAY GARY, IND

QUALITY — SERVICE -- SATISFACTION

Jr

INDIANA HARBOR, INDIANA

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių 
IR

Laimingų Naujų Metų
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

★

PRUZIN FUNERAL HOME
AMBULANCE SERVICE

1111-17 Roosevelt St.
GARY, INDIANA

Gary 9000

J

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANLEY'S AUTO REPAIR 
SHOP

STANLEY VITKUS, Sav.

113 West 14th Ave. Gary, Ind.
Jr

Jr
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SOPCAK & COMPANY
FIRE and AUTO INSURANCE

1076 Broadway Gary 2-6969
Gary, Ind.

-ft

Praėjo kokie vieneri me- Jr 
tai nuo tos nelaimingos die
nos.

Vieną vėlų rudens vaka
rą debonas išgirdo kažin ką 
begrabaliojantį durų ranke
nos. Klebonas atidarė duris, 
ir įėjo didelis sulinkęs'vy- 

:ras — sudžiūvęs ir baltutė
liais kaip sniegas plaukais. 
"Klebonas ilgai žiūrėjo į jį, 
kolei pažino. Tai buvo For
das Everas.

— Tai tamsta taip vėlai 
ateini? — tarė klebonas.

— Taip, aš vėlai ateinu.K »
»•— atsakė Fordai ir atsisė
do. Valandėlę abudu tylėjo. 
Pagaliau Fordas tarė:

— Aš atnešiau pinigų varg ' 
Aams ir noriu padaryti už- Į 
rašą vienai giminei, kurs 
nešioja mano sūnaus vardą, 

r Seni8 pakilo, padėjo pini
ngus ant stalo ir vėl atsisėdo.

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PRUSIECKI FUNERAL 
HOME

AMBULANCE SERVICE 

3831 Main St. Ind. Harbor 288
INDIANA HARBOR, IND.

%=

Jr

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

ACE PLUMBING & HEATING 
SUPPLY CO.

1729-33 Broadway Gary 5586
Gary, Ind.

%

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ft

LINKSMŲ .šV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
i NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANLEY AUTO REPAIR 
SHOP

S. VITKUS, Sav.

1428 JEFFERSON ST. GARY, IND.
ft

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
★

GRAND STUDIO
Photograph In All Its Branches 

824 We*t 15th Ave. Gary 2-2338
• Gary, Ind.

SHARKEY'S TAVERN

1138 Grant St. Gary 5991
/

Gary, Ind.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GANZON GAS STATION
STEVE GANZON. Prop.

1900 Madison St. Gary 2-7800
Gary, Ind.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

SUNSET TAVERN
JOHN JAMES, Prop. 

1501 Adams St.

ft

Gary, Ind.
ft

I


