».. “and that government of

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Vieton mielo sveikinimo
iš mylimų žmonių neviena
mūsų krašto šeima, gaus
liūdną telegramą, kad —
sūnus, brolis, vyras žuvo
nuo'japonų bombų. Neuž
mirškime tų šeimų skaus
mo. Iki šiol dalinomės džiau
gsmais, dabar
padėkime
kits kitam gyvenimo kryžių
nešti, tokią šeimą dažniau
aplankydami, paguosdami,
suramindami.
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Gali Registruoti 18-65 Metų Vyrus
Palies ir nepiliečių
registraciją

Karo deklaracija ašiai

JAPONAI NEDRĮSTA KOVOTI
PRIEŠ AMERIKOS
LAIVYNĄ
I

Washingtonas, gruodžio 12
d. — Speakeris Reyburn
Skaitlingi japonų orlaivių būriai
šiandie pareiškė, jog Kon
gresas skubiai pradės svars
bombarduoja Filipinų salas
tyti aktą, pagal kurį būtų
suregistruoti visi Jungtinių
Valstybių vyrai tarp 19 ir
Manila, gruodžio 12 d. — be kovos skubiai pabėgo.
65 metų. Vyrai tarp 19 ir 45
Pranešama, jog tamsumo
Šiandie Jungtinių Valstybių
metų būtų skiriami aktyviai
laivynas pirmą kartą buvo je Amerikos laivai negalėjo
karo tarnybai.
susitikęs atviroj kovoj su pagauti bebėgančių japonų,
Manoma, jog šis proponuo
japonų laivynų, bet japonai kai tuo pačiu laiku japonai
jamas aktas bus skubiai pri
pravedė atnaujintas žemyno
imtas. Priimtasis aktas teįir orlaivių atakas Filipinuo
AŠAROMIS NUO JAPONŲ galins imti kariuomenėn tik
se.
NEATSIPRAŠYSI
vyrus tarp 19 ir 45 metų.
Suskambėjus karo trimi
Šį įstatymą pravedus au
Nuostoliai
tams daugelis energingų vy tomatiškai pasinaikintų ank
Jungtinių Valstybių Azi
rų savanoriais veržiasi j stesnis aktas, kuris draudžia
jos
laivyno vadas adm.
frontą, tačiau atsiranda ne imti kariuomenėn vyrus vy
Thomas C. Hart pažymė
maža ir tokių, ypač iš mo resnius negu 28 metų am- Į
jo, j°8 japonų aviacija pa
terų, kurios tik verkšlena žiaus.
Washingtonas, gruodžio 12 dariusi nuostolių laivyno
rankas nuleidusios. Ašaro
Kongreso sluogsniai įsiti
d. — Kap. Colin Purdie Ke dirbtuvėms Cavite, netoli
mis nuo japonų neatsiprašy kinę, jog pirmiausia bus pa
lly
išmainė savo gyvybę į Manilos ir jog ten esą nema
(“Draugas” Acme telepnoto*
si. Reikia čia veikti. Visų šaukti karo tarnybai visi
Prezidentas Rooseveltas laiko pasirašyta s karo dekliaracijas Vokietijai ir Italijai. Japonijos karo laivą. Tai
pirma, neapsileiskime savo jaunesnieji suregistruoti vy Šias kongreso pravestas karo rezoliucijas prezidentas po keturių valandų pasirašė, pirmasis Amerikos didvyris žas skaičius žuvusių.
Jo pareiškimu viena japo
pareigose. Karo metu Vals rai, nežiūrint, kad jie būtų
šiam kare.
kai
jam
jos
prisiųstos
iš
kongreso
rūmų.
nų
bombą pataikiusi į laivy
tybės mašina turi ypatingai suregistruoti vėliau.
Šiandie kariuomenė patvir no ligoninę Cavite ir ten žu
tiksliai dirbti, o to bus at
Įstatyme taip pat nurodo
tino, jog Japonijos karo lai vę visi gydytojai, slaugės ir
Maskva, gruodžio 12 d. —
siekta, jei kiekvienas jos ma, jog visi neutraliųjų vals
vą Haruna nuskandino kap.1 ligoniai. Jų skaičius nežino
Rusija šiandie paskelbė pla
ratelis atliks savo darbą.
tybių piliečiai gali paduoti
Kelly.
Kartu taip pat pat mas.
čius laimėjimus Maskvos
Toliau — kiekvienas teat prašymus, kad būtų paliuovirtinta, jog kovoje kap.
Tačiau tuo pačiu laiku
fronte, kur esą nukauta 85,lieka
kuorūpestingiausiai suoti nuo karo tarnybos, bet
Kelly
orlaivį
japonai
pašovė
admirolas pažymi, jog japo
000 vokiečių ir sunaikinta
naujas uždedamas apsigyni jei jie tokius prašymus pa
ir
jis
kartu
su
orlaiviu
žuvo.
nai
kol kas nebombarduoja
mo pareigas: ar tai ruoštis duotų, jie niekados nebega Washingtonas, gruodžio 12 . lusis komunikatas pareiš- 20 divizijų.
ligoninių
ir ši buvusi apsup
teikti pirmą pagalbą nuken lėtų tapti Amerikos pilie d. — Karo departamentas kia, jog . “pranešama apie
Rusai taip pat atsiėmę Gen. MacArthur
ta karinių taikinių.
šiandie paskelbė, jog japo priešo koneentraaijos prie svarbias strategines pozici
tėjusiems nuo dujų, ar tai čiais.
gesinti gaisrą, ar tai vikriai
Įstatymo projektą skubiai nai atakuoja Luzon salą iš Legaspi ir netoli vakarinio jas šiaurės ir pietų frontuo pareiškimas
Tolimųjų Rytų kariuome 113 bombanešių
pajūrio nuo Zambales. Prie se.
nurinkti užmestas padega pradės svarstyti atstovų rū įvairių pusių.
nės
vadas Įeit. gen. Mac
Karo departamento oficia- šas didina savo pajėgas prie
mų karo komisija.
mąsias bombas ir t. t.
Tolimųjų Rytų karo va*
•
Arthur savo komunikate pa dovybė pareiškia, jog Japo
Aparri ir Vigan”.
Havvaii salose, pasak ka
Londonas, gruodžio 12 d. žymėjo, jog “generolas Mac nijos bombanešiai pravedė
KODĖL GI RUSAI
ro departamento, “nepraneš — Admiralitetas paskelbė, Arthur skaudžiai apgailes plačias atakas Filipinų salo
Amerika paėmė
NESKUBA MUMS PADĖTI
Rusai nedarys
ta apie jokius veiksmus”.
jog manoma, kad Vidurže tauja mirtį kap. Colin P. se ir jog prie Legaspi, 250
Jungt. Amerikos Valsty Normadie laivę
Vakarų pajūryj, departa mio jūroje torpedos nuskan Kelly, Jr., kuris taip pasi mylių į pietryčius nuo Ma
paskyros taikos
bės pagelbėjo Rusijai ir ka
žymėjo tris kartus pataiky nilos, japonai išlaipinę ma
mento pareiškimu, “situaci dino vieną italų kruzerį.
ro mašinomis, ir bilijonais Washingtonas gruodžio 12
damas į Japonijos svarbiau žą skaičių kariuomenės.
ja nepasikeitė”.
dolerių. Kuo kitu daugiau d. — Valstybės departamen-'
si karo laivą Haruna, palik
Leit. gen. Mac Arthur
nė negalėjo padėti dėl per- tas šiandie paskelbė, jog iš Kuibiševas, gruodžio 12 d Wake tebesilaiko
damas
jį
liepsnose
”
.
Nevv
Yorkas,
gruodžio
12
štabo
pranešimu, ryti
didelio nuotolio. Dabar, kai visų Prancūzijos laivų Jung- Į ~ ^ia gaunami pranešimai
Tuo
pačiu
laiku
gen.
Mac
d.
—
Anglijos
radio
paskel

Prezidentas
Rooseveltas
atakose
suskaityta Šimu*
japonai paskelbė karą Jungt. tinių Valstybių uostuose bus jog Berlynas galvoja apie
Arthur
pažymėjo
ir
kitą
bė,
jog
ginkluoti
prancūzai
trylika japonų bombanešių,
pasiūlymą Rusijai taikos, pareiškė, jog nedidelis mari
Amer. Valstybėms, rusai ga pašalinta prancūzų įgula.
nužudė septyniolika vokiečių I amerikietį lakūną, Įeit. Boyd kurių vienuolika sunaikinta.
nų
skaičius
puikiausiai
lai

bet
komunistų
organas
Pralėtų gražiai atsilyginti Dė
sargų okupuotosios ir neoku, D. Wagner, kuris, užpultas
Filipinų pareigūnai prane
dei Šamui, sakysim tuos pa
New Yorkas, gruodžio 12 vda rašo, jog taika su Vo kosi Wake saloje.
puotosios Prancūzijos demar penkių priešo orlaivių, du ša, jog suimta visi vokiečiai
Japonai
pakartotinai
yra
kietija
galima
tik
tada,
jei
čius iš Amerikos gautus d. — Šiandie pajūrio sargy
, pašovė ir kulkosvaidžiu ap ir italai.
užėmę kacijos linijos zonoje.
bombonešius pasiųsdama iš ba paėmė Prancūzijos did būtų pašalintas dabartinis pranešę, kad jie
šaudė dvyliką priešo orlai Tuo tarpu filipinų polici
Pasak radio, tai esąs atsi- 1 vių žemėje, kurių penkis pa
Vladivostoko į japonų sosti žiausį keleivinį laivą Nor nacių režimas ir jei su šia Guam ir Wake salas, bet iš
nę — Tokio.
mandie, kuris buvo Nevv taika sutiktų ir Washingto- Prezidento pareiškimo spau- lyginimas už sušaudyma va degė. Tik pristigęs gasolino ja baigia gaudyti japonus
parašutininkus.
dos atstovams atrodo, kad £ar vienuolikos prancūzų pa
Japonų namai, dėl dažnų Yorko uoste nuo pat karo nas ir Londonas.
grįžo
atgal.
David Zaslavsky Praydo- Wake sala tebėra Jungtinių triotų Breste.
žemės drebėjimų, statomi pradžios.
je
rašo, jog “Hitlerio gauja Valstybių rankose. Tačiau
f
mediniai. Kelios padegamo
Jau
anksčiau
pakartotinai
Britai padegė
sios bombos tiek dūmų pri buvo kalbama, kad Jungti yra pasirengusi bet kurią beveik tuo pačiu laiku Ame
Midway sala
į dieną pasirašyti taiką su rikos Darbo Federacija pra
Nevv
Yorkas,
gruodžio
12
varytų į japonų akis, kad nės Valstybės perirasiančios
japonų laivus
savos sostinės gaisrų š viešo Normandie ir paversiančios Rusija, jei tik mūsų vyriau nešė, jog 1,000 jos narių, d. — Paskutiniuoju laiku pa U. S. valdžioje
statybos darbininkų pateko bėgusios iš Olandijos mote
*je gal jie kitaip pradėtų ver jį į laivų vežiotoją, nes lai sybė su jais kalbėtų”.
New Yorkas, gruodžio 12
į japonų rankas, kai laivy rys pasakoja, jog naciai gra
Toliau
Zalslavsky
rašo,
Washingtonas,
gruodžio
tinti savo imperialistinius vas esąs taip pastatytas,
d.
— Anglijos radio šiandie
nas
paskelbė,
jog
japonai
už
jog
taika
su
Vokietija
būtų
sina sunaikinti Amsterdamą, 12 d. — Laivyno departamen
veiksmus. Ko bolševikų Ru kad jis labai lengvai galįs
paskelbė,
jog britų lakūnai
sija laukia? Amerika palan būti pritaikomas karo metu įmanoma tik tada, kai vo ėmė Guam ir Midway salas. jei nepasiliaus pasipriešini to komunikatas skelbia, jog padegė beveik šešiasdešimt
kiečiai pašalins nacių reži
mas okupantams.
nepatvirtinta, kad japonai
kiausiomis sąlygomis padė orlaivių gabenimui.
japonų leivelių, kurie buvo
mą
ir
“
toji
taika
bus
tik
būtų užėmę Guam salą.
jo Rusijai. Ko dabar sovie
Hitleris
neskelbęs
pilni kariuomenės.
Jungtinėms Valstybėms ir
tų Rusija ramiau sau laiko Dvylika prancūzų laivų
Londonas, gruodžio 12 d.
Kiek vėliau tas pat anglų
Anglijai
sutikus
”
.
San Francisco, gruodžio
si, kai jos pašonėje japonas
Amerikai karo
— Jungtinių Valstybių am
radio
paskelbė, jog geriau
12 d. — Postai Telegraph
Oficialus departamento pa
skandina USA laivus ir ma
basada
paskelbė,
jog
Portu

skubiai
kabelių departamentas šian sia kariuomenės
riose laidoja jaunus Ameri reiškimas sako, jog prancū Užėmė 28 miestus
galija nutraukė išdavimą vi
siunčiama
į
strategines
vie
zų laivų įgulos pašalinama
Maskvos radio paskelbė,
Berlynas, gruodžio 12 d. zų Amerikos ir Anglijos pi die pareiškė, jog be jokio
kos vyrus?!
tas,
kad
palengvintų
ang

trukdymo susisiekiama su
saugumo sumetimais ir tos jog pietiniam fronte 1,000 — Vokietijos užsienio minis liečiams.
Midway salomis. Iš to gali lams kovas su japonais.
įgulos nebus grąžinamos, jei vokiečių kareivių ir karinin terijos atstovai pareiškia,
Naujos japonų
ma manyti, kad Midvvay sa
būtų nutarta laivus panaudo kų nukauta ir užimta dvi jog vakarykštė Hitlerio kal
•
la
tebėra
amerikiečių
ranko

dešimt
aštuoni
miestai.
ti
susisiekimui.
ba
nebuvo
paskelbimas
Batavija,
Olandų
Indijos,
Anglai pasitraukė
atakos Filipinuos
grudžio 12 d. — Olandijos se.
Šiuo metu Jungtinių Vals Bendrai rusų pranešimai, Amerikai karo.
Kiek vėliau laivyno depar
Berlynas, gruodžio 12 d. tybių uostuose yra dvylika tvirtina, jog visuose fronto
Techniškai, pasak jų, tai laivyno komunikatas prane tamentas pareiškė, neturįs
— (Oficialus japonu, prane Prancūzijos laivų, kurie jau sektoriuose vokiečiai priver
Londonas, gruodžio 12 d.
šė, jog Australijos bomba
sti trauktis ir didžiausi nuo buvę “ne kas kitas kaip pa nešis nuskandino japonų sku jokių žinių, kad Guam salą — Pranešimai iš Hongkon
šimas) Pranešimai iš Shang senokai paimti apsaugai.
būtų patekusi į japonų ran go, kur didelį spaudimą į an
stoliai padaryta naciams Ma reiškimas faktų, kuriuos su ner| Nuya Maru.
hajaus skelbia, jog japonai
darė Prezidento Roosevelto
kas, nors anksčiau apie tai glų linijas daro japonai, skel
skvos fronte.
pravedę naujas bombanešių
agresyvu!
politika
”
—
pažy

buvo gandų.
Daug karo reikmenų atite
atakas ant Olongapo laivy
bia, jog kai kurie pirmieji
ORAS
ko rusams Tikhvino fronto mėjimas “jau esamos padė
no bazės ir Clark aerodro
Vichy, gruodžio 12 d. —
anglų daliniai pasitraukę
dalyje. Tuo tarpu Londono ties tarp Jungtinių Valsty Prancūzijos
mo, į šiaurę nuo Manilos.
admiralitetas
Kovvloon
linkui.
Berlynas,
gruodžio
12
d.
debesuota ir gali sluogsniai pastebi, kad loka bių ir Vokietijos”.
Japonų pareiškimai sako, maDalinai
paskelbė,
jog
submarinas
nu
—
Pasak
nacių
oficialių
pra
Pranešimai
taip pat skel
tikėtis sniego.
1
linės
tusų
kontratakos
išsi

Sis
pareiškimas
paskelb

jog šias atakas pravedė di
skandinęs Prancūzijos preky nešimų, Peipinge japonai pa bia, jog beveik bendrai su
Saulė teka 7:09 vai., sau vysčiusios į milžinišką kon tas nacių oficialaus radio, binį laivą. Submarinas buvęs ėmę $11,000,000 vertės ang anglais veiklia ir kiniečių
delės japonų orlaivių gru
lė leidžias 4:19 vai.
trataką visam fronte.
aišku, propagandos tikslais. anglų.
pės.
lų ir prancūzų koncesijų.
kariuomenė.

Pirmasis šio
karo didvyris

Japonai neužėmė

Amerikos salų

o

A

II
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PASISEKĖ BAŽARAS

KOVŲ SRITIS

Parapijiečiai remia. - Naujas klebonas sunkiai
dirba. - Bazaras atnešė virš 600 dol. Raciniečiiį tarpe gyvumas

bus gruodžio 23 d.

Svarbus pranešimas

Racine. — Bendras RaciMetinis susirinkimas bus
sausio 11 d. Bus renkama no Lietuvių Draugijų Komi
tetas ruošia “bunco card
nauja valdyba.
party“ sekmadienį, gruodžio
Kun. F. Skrodenis pasta 14 d., 2 vai. po pietų, šv.
rame susirinkime ragino so- Kazimiero parapijos svetai
dalietes daugiau darbuotis. nėj, 815 Park Avė. Pelnas
skiriamas nukentėjusiems
Pusryčius pagamino: Stel- nuo karo lietuviams Lietu
ia Stulgaitis, Mary Romon voje. Mūsų garbingas paža
ir Eilėn Zalatoris. Eltą mė- das — sukelti Lietuvos rei
( nesį pagamins: Bertna Lau kalams $500 taip geras, kaip
auksas. Todėl, broliai ir se
raitis ir Nellie Mikšis.
sutės, mūs visų lygi pareiga
Sodalicijon įsirašė dvi nau teikti paramą. Susirinkite
jos narės: Jean Butkus ir skaitlingai. M. Kasparaitis
Harriet Ališauskas.

ARTHRITIS

Don't deipair
of relief irom
lerribie Arthritl» achee or
elne. The
EW Čoltori.l
dized Sulphur
rapsulee ealled
SLTLPHOKAPS
often bring wel-

E

•ome relief ln
Arthritle *n«
to Sulphur <to-

fletaocy. amai!

dūly eoat. Man
ėj back if no
relief after 30
daye’ doaage.
Begin taking
TODAY.

YourDrui

Racine, Wis, — Per pas- Bankietas sėkmingas
ADVOKATAI
kutinį mėnesį Šv. Kazimiero ' Bazaro baigtuvės atšvęsparapijoj skirtomis dieno- tos su dideliu, sėkmingu ban
Whitney E. Tarutis
mis įvyko metinis parapijos kietu. Salė buvo perpilna.
ADVOKATAS
bazaras. Šis bazaras buvo Reikėjo du kart patarnauti
iškilmingai užbaigtas ben- atsilankiusiems. Vakare gyCENTRINI8 OFISAS:
dra parapijos vakariene lap- vavo pakilusi dvasia. Visi
8188 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
kričio 23 d. Parapijiečiai buvo patenkinti, kad gali
VALANDOS: Nuo 1-moa iki >-tM
bendradarbiaudami su savo taip skaitlingai susirinkti,
vai. vak.
Tel. CALomet 6877
nauju klebonu kun. Adomu pasidalinti įspūdžiais para184 NO. LA SALLE ST.,
Jeskevičium, M.I.C., sekmin- pijos žiniomis.
Room 2014
Tel. State 7572
Sodalietė DR. VAITUSH, OPT.
gai pravedė šį bazarą ir dar
LIETUVIS
sėkmingiau jį užbaigė dide
AKIŲ GYDYTOJAM
Tel. PROspeet 8525
Juo
žmogus
apie
save
ma

SPECIAI.ISTAS
liu bankietu. Šis metinis baBankieto programą sudažiau mąsto, tuo jis yra lai
zaras rengiamas ne tik su- rė dainos ir kalbos. MuzikaV. W. RUTKAUSKAS
(“Draugaa” Acme telephoto) mingesnis.
kelti lėšoms, bet irgi yra pa- lin? programos dalį atliko
ADVOKATAS
Filipinų salos Luzon žemėlapis. Aplink tą salą vyks
rapijiečių socialinė sueiga, parapijos choras vadovau
ta amerikiečių kova su japonais, kurie bando įsiveržti
6158 So. Talman Avė.
siu metų bazare būta vis- Jant vargonininkui Juozui
Li&ten to
Suvirti 30 metų praktikavimo akly
pačion salon.
Chicago, UL
talryme lr gydyme
ko. Klebonas šiais metais Kailai ir Jaunamečių choPALANDECH’S ’
GERAI PK ITAl KISTI AKINIAI
pataLuya kreivas akla. trun? paregyatt
nuoširdžiai prašė, kad visi ras vadovaujant S. Grima- V. Palucky ir Mrs. Alesins. šv. laikė susirinkimą ir tuRezidencija REPUBLIC 5047
tollregygto;
RADIO BROADCAST irpalengvina
parapijiečiai kuom gali pri lienei. šie chorai labai gra Taipogi nuoširdžiausia dė- rėjo bendrus pusryčius.
aklų Įtempimų, pradallm
pagal sutartį
galvoa akaudtijluų, svaigimų lr aklų
žiai
atliko
savo
dainas
ir
Featuring
a
Program
of
sidėtų. Visi labai gražiai at
tcarOt).
kui vakarienės gaminto-----------nustebino
susirinkusius
sa

MODERN18KIAL8I, TOBULIAUSI
CHAS. P. KAL
siliepė ir atliko savo dalį.
YUGOSLAV FOLK MUSIC
EGZAMINAVIMO RŪDAI
joms:
Jankevičienei,
V.
VaiGruodžio
14
d.
sodalietės
vo meniškumu.
atyda atkreipiama } valkų
ADVOKATAS
Bazaro komitetas labai
cekonienei, M. Celesienei ir rengia “card party-bUnco”. Every Saturday, 1 to 2 P.M. BpeclfUC
tkla.
,
Akiniai
pritaikomi
tiktai
kada
reikia
vykusiai išpildė savo parei Šiai programai vadovavo A. Sokelienei. Galutinai dė- Komisiją sudaro: Ann JoKasdien vai. 10 iki 8
VAIiANDOS:
STATION WH1P
pats
parapijos
klebonas
kun.
10-toa iki 8-toa valandoa kasdien.
gas. Komitetas susilaukė vi
Treč. ir Penk. 10 iki 6
kui Sodalietėms, kurios la-1 čius, Bemice čepukėnas, He1520 Mlncyelm (Tep of the Dtal)
Sekmadlenlala pagal autartj.
A.
Jeskevičius.
Kalbas
sakė
sų kuo gražiausios paramos.
bai gražiai pasižymėjo savo! len Ališauskas, Ann Mockus, į
4712 So. Ashland Ave. 6322 S. Western Avė.
Visi parėmė: profesionalai, Kenosha, Wis., lietuvių pa žaidimo tvarkymu per baza- Į Ann Mastauskas ir Mary
pramonininkai. Čia paduoda rapijos klebonas kun. Pr. rą.
Telefonas PROSPECT 1012
Beitas.
TeL TAROS 1873
LIETUVIS DAKTARAS
Skrodenis, MIC. Kitas kal
me sąrašą aukotojų.
“
Kalėdų
party
”
narėms
Pelnas
OPTOMETRISTAS
- fi. Kumpienė $22.00. S. bas sakė: Anton Urbash, D.
LIETUVIAI DAKTARAI
Pritaikina akinius
Grimelis $15.00. V. Petkus Daukša ir kiti. Klebonas sa Šis metinis bazaras para
a t s a k o mingai ui
Telefonas: YARda 8146
$12.00. A. Vasiliauskas $12. vo nuoširdžioj kalboj dėkoja pijai atnešė $601.50 ;:elno.
nrtei narna kaina.
DR. P. ATKOČIŪNAS
Dr.V.A.ŠIMKUS
K. Grimelis $10.00. F. Šim savo geriems parapijiečiams Gražus tai pelnas ir klebo
DANTISTAS
JOS
F.
BUDRIK
už
jų
bendradarbiavimą
ir
Fotografas
nas kuo nuoširdžiausiai dė
1446 So. 49th Court, Cicero
kus $10.00. S. Šapikas $10.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Antradieniais, Ketvirtadieniai*
parodytą
nuoširdumą
per
šį
Studija
(rengta
pir.
IR AKINIUS PRITAIKO
koja
visai
parapijai
už
nuo

KRAUTUVĖJE
A. Gomalskis $8.00. K. Stul
ir Penktadieniais
mos rūftles su mo
3343 So. Halsted Street
derniškomis
užlai
gis $8.00. A. Jurgaitis $7.00. parapijos bazarą ir bankie- širdų bendradarbiavimą., rė do
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
m to lr Holfywood
3241
So.
Halsted
St.
Valandos:
11-12; vakarais 7-9. Pir
3147 S. Halsted St, Chicago
A. Valukas $6.00. K. Urbuš' U- Anot klebono kalbos,, 'tik mimą. Atsiprašome, jeigu | šviesomis. Darbas
Garantuotas.
madieniais
tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais,
Trečiadieniai*
Telefonas:
jūsų dėka, šis bazaras pasi kieno vardą apleidome. Bet
$5.50.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
ir Šeštadieniai*
Valandoa: 3 — 8 popiet.
šventadieniais 11-12
reikia su pasididžiavimu pa 420 W. 63rd Street
Calumet 4591
Po $5.00: J. Darkintis, D. sekė.”
Telefoną*' CICero 427®
Tel. CANsl 5969
Gališanskis, B. Vaiskus, M.
DEL BADIO PATAISYMO
Klebonas ypatingu būdu sakyti, kad Šv. Kazimiero TeL: Biznio - ENGlewood 588S
DR. F. G. VVINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
Rez.: - ENGlewood 5840
PASAUKITE:
Mikulskis, P. Cijackienė, M. dėkojo bazaro prirengimo parapija tikrai šauniai pra
vedė
savo
bazarą
ir
jį
baigė
PHYSICIAN AND SURGEON
YARDS 3088
jakelis, K. Jurkevičius, D. komitetui: A. Dumskienei,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Rd.
iškilmingu
bankietu.
Garbė
Daukšas, J. Stapoųas, A. A. Zizminskaitei, M. Alesins
Ofisas Ir Rezidencija
OfiM taL OANal 2345
Urbuš, J. Simonavičius.
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—9
2155 West Cermak Road
ir A. S. Dėkui ir S. Shepikui raciniečiams ir jų gerbia DR. SELMA SODEIKA, f Būkite malonūs
Seredoj pagal sutartį.
OFISO VALANDOS
Po $4.00: S. Statkus, P. ir D. Daukšai. Dėkui taipogi mam, naujam dvasios vadui j
O. D.
Rea.: 7804 So. Fstrfleld Avė.
Nno T IU 8:30 v. vakarais
SAVO
AKIMSI
Navickienė, Trušincki, Kla- M. Zaleckienei ir M. Andruš- — klebonui kun. A. Jeskevi
Rea.: Tel.: HEMlock 8150
ANTRAS OFISAS
AKIS IŠTIRINĖJA
Ttk vteua pora aklų vigam gy
2017
We»tern Avė.
venimai. Saugokit Jaa leisdami
patas, W. Barkacki.
keviČienei, kurios pasižymė čiui.
tai. TARda 8846
AKINIUS PRITAIKINA
UMuamlnuotl Jaa modernUktuute
TaL Canal 7171
metodu. korta regillmo mokslu
Po $3.00: Mežinckas, J. jo parduodamos bankieto bi
Nno 8 ryto Iki 6 po piet kasdien
DR. C. VEZELIS
gali *ntelktl.
Ofise randasi kiti pataisymo
METAI
PATYRIMO
lietus.
Padėkota
ir
bankieto
metodų įrengimai akims, ku
Samalionis, J. Vaičkus, A.
DANTISTAS
OOm TaLi
rioms akinių pagelba neužtenka.
vtoų akto (tamsta**.
patarnautojoms.
A.
Kumpis,
Vintia, V. Petriki, J. Patri
4645
So.
Ashland Avenue
KENOSHA
KRONIKA
VALANDOS:
Dr. John J. Smetana
arU 47th Straat
ki, J. Pilipavičia, J. Cužalis, A. Vaičkus, A. Kručas, J.
*aL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Praeitą sekmadienį soda
Dr. J. J. Smetana, Jr.
R. Miškinis, T. Petkus, W. Kumpis, H. Sheponas, M.
Reredoi pagal antartį.
Antradienio ir ketvirtadienio
GYDYTOJAI IR OHIRURGAN
vakarais.
OPTOMETRISTAI
Piepulis, M. Cileišis, V. Vin- Cibari, A. Vasiliauskienei, lietės ėjo prie šv. Komuni
relef.
, Hsaooefc asas
1853 W«rt Sfttfa Street
1801 So. Ashland Avenne
137 No. Marion Street
Mikulskienei, M. Celesienei, jos “in corpore”. Po Mišių
tis, Margis, Buda.
Tampa* U-to*
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS PRIIMA i
Oak Park, Illinois
MMoms GAMAI. OUH —Ohtioaca
Po $2.50: Vasiliauskas, A.
Eaadiao nno 2:04 iki 8:00 <sl
OFISO
VALANDOS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
(Prie kampo Lake St.)
Kasdien 1:00 a. m. Iki S.10 p. m.
RadaviČienė, M. Sidagis, J.
Traūlad. Ir Sekmad. tik *u*IUrlna
6757
So.
tVestern
Avė.
Telephone: — EUCLID 966.
Ttoč. tr Mt: »:«0 k m. Iki
»:ta s. aa
Ofiso valandos:
Rustaitis, Z. Lizdas.
Vienintelė Lietuvio
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. 7 Iki •
OR. CHARLES SE6Al~
Ked^Homl. pagal atitarti
Po $2.00: J. Kapočius, K.
Wholesale Liquor
AMERIKOS LILI UV1Ų bAKTAKŲ DRAUGIJOS NAR1A Telefonas CANal 4796
Wait, S. Molis, A. Krekis,
GYDYTOJAS B CHIRURGAI
4729 So. Ashland Avė.
Mrs. M. Agincki, Mrs. G.
rai OAMal 8116
ftea 6959 So. Talman Ava
OR.
PETER
J.
BARTKUS
Įstaiga Chicagoje
(8-tMs lubo*i
Raa. TaL GROvaUD 0617
Kvirbut, Plukienė, O. ČapuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TaL MED«w 8999
CUomA H
Offioa UI HEMlock 4648
kėnienė, J. Gutauckas, J. Za
OFISO VALANDOS:
1913
So.
Halsted
St
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
Ofisas viri Boehm’s Drug store Nno 10 iki U vaL ryte. nuo £ iki •
lackis, J. Gibaa, B. Zižmins2201 West Cermak Rd.
3R. J. J. SIMONAITIS Valandos:
vai. popiet far nuo 7 iki 8:80 vai. vak
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9
1—3 popiet ir 7—8 v
Sekmad am 10 Sti 12 vai. ryto.
kienė, Mrs. S. Wolk, M. Balir pagal nutartį.
♦VDYTOJAN IR CHIRURGAS
REZIDENCIJA:
Res.
telefoną*
SEElay
0484.
sevičia O. Daukšienė, P. 2e6831 S. California Avė.
V»| 2 -4 ir 7—6 vak
maitis, B. Balčikonienė, A.
Telefoną* RSPnblie 7866
f*L Cicero 1484
N.«t .irtad •» Nedfliomi* «umtarw
OR. MAURICE KAHN
M
23
W
Marąuette
Road
Kvirbut, A. Lapinn, P. Ke
Ofiso tel.: VIRginla 0086
GYDYTOJAS n CHIRURGAS
OR. S. R. PALUTSIS
Rezidencijos
tel.:
BEVerly
8244
palas, Ragackas, A. Paluc4631 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
UR. STRIKOL’IS
Tat YARda 0994
kia, A. Vincevičienė, Mrs. G.
Kamp.
15tos
gat
ir
49th
Ct
OR.
T.
DUNDULIS
Ras.
TaL KKNwood 4890
■'BVSiniAN AMD SURGEON
OFISO VALANDOS:
Didelis Padrlnkimas
Zupeki, A. Keturakienė, S.
VALANDOS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAI
Noo
8
iki
4
popiet
ir
7
iki
8
vak.
Naminio, Importuotu
So Ashland Avenue
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-4 » vak
Samalonis, V. Andruškeviir pagal nutartį.
4157 Archer Avenue
lr Lietu viftky Gftrimy.
Nedgliomia nuo 10 Ud 17 vaL dienų
OFISO VALANDOS:
1625
So.
50th
Avenue
Res.
Ofiso vai.: 1-3 Ir 6-8:30 P. M.,
čia, J. Savickas, NorvalaiParduodame
■«> 2 iki 4 ir ono 6 iki 8 vai vak
Tel. Cicero 1484
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet.
Tiktai Tavemams.
tis, Linkauckas, M. Biranis,
NedUiotni* pagal sutarti
TELEFONAI:
Trečiadieniais pagal nutarti.
Vai.: M Iki 6 Kasdien
Offioa tel f AR4* 4787
Office: HEMlock S524
J. Piepulis, C. Šimkus, S.
DR. A. JENKINS
Namu tel. PROapeet 1830
EMERGENCY: oall MIDwsy 9091
Užsakymai ISvefiojami
TaL OAMal 0867
Sugintas, A. Petronis, MonRea.: HEMIook 1648
Rm. tel.: PROapeet
Sekančią Dteųą.
(lietuvi*)
Tat YARda MSI.
FRANK VIZGARD, Sav.
kevičiua J. Šimkienė.
Rm.: KENwood 8167
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
OR. P. L ZAUTORIS
DR. ALBERT J. VALIBUS
2500 West 63rd Street
Po $1.50: J. Piepulis, T.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
DR.
A.
J.
BERTASH
OFISO VALANDOS!
PHYSICIAN AND SURGEON
Tarvydas, K. Norvoit, A.
1821 So. Halsted Street
Na* 1—4 lr am 7-8 vakar*
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
OFISO VALANDOS!
Taipgi pagal antartį ___
9000 So. Artaataa An
Ralis.
Nuo 1 iki 8 lr nuo 6 Iki 8 vai. vak.
n*wu
n* 1—6: aue 6:80—6dF
Tek REPubllc 1538—9
Ofiao telefonu PROspect 6787
▼ALANDOSf U v. ryt* iki 8
756 Wesi Mth Street
2408 West 6Srd Street
Po $1.25: A. CipUs.
Vaaiū talafooM VIBcbda 8481
• IU 8
j

8.

U

DR. RAČKUS

DR. S. BIEŽIS

INTERNATIONAL LIOUOR CO.

j

OH

šeštadienis, gruod. 13, 1941

NEMATĖ VALSTYBĖS SEKRETORIAUS

RIMTIES VALANDĖLEI

Atsargumas!
Kalbėdamas apie netikė
tus kariškus įvykius, Ame
rikos prezidentas pabrieži
mintį: “Japonai apgaule pa
sinaudodami, prisidengę ve
damomis derybomis, užpuo
lė gyventojus artimose sa
lose. Šis kariavimo būdas
vartojamas jau ne pirmuti
nį kartą”.
Kada žmogus pilnai su
pranta, kad priešas jo ty
koja, atsargiai žengs pir
myn. Jeigu kas nors malo
niai kalba su mumis, būtų
neišmintinga manyti, kad
nori mus už valandos par
blokšti arba bekalbėdamas
svarsto galimas kovos prie
mones. Visgi savaitės įvy
kiai patvirtino tą galimy
bę.
Reikėjo, kad nelaimės ar
čiau suburtų pirmuosius
krikščionis. Kada gyvybės
pavojus visiems gręsė tarpusaviai nesusipratimai sa
vaime išnyko, taip kaip da
bar nuomonių skirtumas Amerikos partijose dingo aki
vaizdoje bendros nelaimės.
Šie pasaulinio pobūdžio įvykiai labiau primena mums
apie dvasios kovų sunkeny
bes. Piktoji dvasia gudriai
sunaudoja visas galimas
priemones, kad tik mus ap
gautų. Gerai žinoma, kad
žmogus lengviau nugalimas,
kuris nesitiki užpuolimo.

Klasta, apgaulė nėra tad
svetimi įrankiai.
Kaip dažnai žmogus lieka
suvedžiotas patiektomis pik
tos dvasios mintimis. Atsi
kėlęs sekmadienio ryte, dar
bininkas pastebi, kad laik
rodis sustojęs. Nors šviesu,
galvoja, bet, nežino kuri va
landa, kaip aš galiu spėti
išklausyti Mišių. Ko žmo
gus nežino, tuomi negali bū
ti kaltinamas.” Guli tad lo
voje iki pietų, ramina są
žinę, kuri nepasiduoda jo
įtikinėjimams.
Neturtingasis
eidamas
gatve galvoja iš kur galė
siąs sau gauti kąsnelį duo
nos. Praeidamas pro banką
pamato, kad ten žmogus
skaito pinigus. Dingt min
tis: “visada leistina žmogui
numalšinti alkį”, toji min
tis jį suklaidina ir grobda
mas pinigus pašauna vieną
sargą. Kaip galima pasitei
sinti save.
Žmogus turėdamas palin
kimą prie gėrimo, jeigu ma
nys, kad vienu stikleliu pa-j
naikins troškulį, save ap
gaudinėja. Piktoji dvasia ne
snaudžia, užpuola kada nie
kas nelaukia. Reikia saugo
tis. Jeigu žmonės vieni ki
tus naikina iš neapykantos,,
juo labiau piktoji dvasia,
kuri pavydi žmogui amžinos
laimės galimybę. Atsarga
gyvenime gėdos nedaro.
A.B.C.J.

i"Uraugaa"

Acme

telephoto)

Vokietijos charge d’affaires Hans Thomsen apleidžia
valstybės departamento rūmus, kur jis pristatė savo
vyriausybės dokumentą apie Vokietijos karo paskelbi
mą Amerikai. Sekretorius Hull atsisakė su juo matytis.
Dokumentą iš jo priėmė kiti departamento pareigūnai.
Departamento tarnas padeda Thomsenui apsivilkti vir
šutiniu drabužiu.

GARY. IND., LIETUVIU ŽINIOS
L. P. ir P. klubo
susirinkimas.
Klūbas yra didelis. (Na
rių skaito virš 200). Nariai
įvairių pažiūrų. Susiriiiki28 d., Lietuvių Auditorijoj.
Šia proga bus paskelbta ir
morgičiaus, užtraukto sta
tant naują bažnyčią, degini
mas.
Enrikas

Kandidatų į valdybą me riai išbalsuos, tai kitas
tiniame susirinkime nebus I klausimas. Daugelį norin
leista perstatyti, jei jie ne čių tapti pirmininkais bal
bus sąraše (ant balioto).
savimai galės nustebinti.
Reporteris.
Šis dalykas naujas ir

dą. Jis sunaikina visą jo
kilnumą... Kolektyvizmas as
menybei nepripažįsta nei
vienos jai priklausančių na
tūralinių teisių, o padaro iš
visus domina.
Daug yra
“Komunizmas iš žmogaus jo menką savo sistemos
narių norinčių užimti klu atima laisvę, šitą. dvasinį sraigtelį (Šri u bei j),” — pa
bo vadovybę.
Bet ką na- morališko atsparumo pagrin sakė žymus pop. Pijus XL

KALĖDOMS NAUJI
RADIO
ą

PIRKITE KALĖDOMS NAUJĄ, GRAŽŲ RADIO, kuris gerai pagauna visas sto
tis ir duoda tobulą garsą. Pas Budriką jūs rasite visokių radio, kokie tik jums
patinka. Didelis pasirinkimas nuo pigiausių iki brangiausių, iš visų žymiausių
išdirbysčių.
ZENITH GERĄ RADIO pirkaite už..................................................
$ 18 9 S

Lengvi išmokėjimai, gera nuolaida uz jūsų seną radio ir dar graži dovanėlė
jums pas Budriką užtikrinta.
Budriko gražus kalendorius, 12 puslapių, visiems pirkėjams duodamas dykai.

mus laiko parapijos svetai
nėje kas antrą sekmadienį
kiekvieno mėnesio. Šį sekmadenį
14 d. gruodžio,
12:30 šaukiamas sus-mas
atvirukėmis sudarytmui są
rašo kandidatų į valdybą.
Rinkimai bus sausio mėn.
1942 m., metiniam susirin
kime, kuris bus sušauktas
taip pat atvirukėmis.

BSooS

VVAUKEGANO LIETUVIU ŽINIOS
Trumpai

*

♦ f

Iš įvykusio bendro susi
rinkimo gruodžio 7 d., Lie
tuvių Auditorijoj, atstovai
Šv. Juozapo, šv. Baltramie
jaus, šv. Antano ir Šv. Onos
draugijų, reikale suruošimo
Kalėdų eglaitės lietuviams
vaikučiams, išrinkta sekanti
valdyba: pirm. Jonas Jaku
tis, vice pirm. Vladas Sky
rius, rašt. M. Zavaskienė
kasininkė Ona Bukantienė.
Vakaras įvyks gruodžio 22
d., Lietuvių Auditorijoj. Am
žius vaikų, kurie gaus dova
nas, nustatytas iki 16 me
tų. Bus graži vaikučių šiam
įvykiui pritaikinta progra
ma, Kalėdų senelio atsilan
kymas ir įteikimas dovanų.
Įžanga visiems augusiems
ir vaikučiams dykai.

Ką Tik Baigėm Spausdinti

darbo, po gedulo pamaldų Į
Šv. Baltramiejaus bažnyčioj
palaidotas Ascension kapi
nėse. Buvo senas parapijo
nas, ilgametis narys Šv. Juo
zapo draugijos ir ėjo direk
toriaus pareigas Lietuvių
Ko-Operatyvės bendrovės.

Mūsų Gražiausi 1942 m. Kalendorių

Tarpe 126 naujų Ameri
kos piliečių, kurie išlaikė
kvotimus, gruodžio 5 ir 6
dienomis buvo ir sekantieji
lietuviai: Anelė Kuzinskas,
Marijona Navardauskas, EI.
Stulginskas, Juozapa Survidas ir Elzbieta Sacevičia.

Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
dinti. Kiekvienas paveiksiąs yra puikus,"įfistJįus,
naujas, meniškas, ir patraukiantis. Pati kalendo
riaus popiera yra daug švelnesnė, brangesnė!
Meniškas piešinys apie paveikslus yra visiems
gerai žinomojo Jono Pilipausko nupieštas! Visų
varduvių šventės yra aiškiai pažymėtos po kiek
vienos dienos numerius. Visos Katalikų Bažnyčios
šventės, Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iš
vardintos. Tai yra populiariausias lietuviškas ka
lendorius Amerikoje. O kaina yra visiems prieina
ma — tik 25 centai. Jei per paštą norite gauti, pri
dėkite kelius centus persiuntimui.

Draugas spausdina vienintelį grynai

Lietuviškg-Katalikiškg Kalendorių

Buksienė, žmona Vinco
Bukso, vietos veikėjo, ku
riai padaryta sunki operaci
ja užpraeitą savaitę, jau
randasi namie, 715 May St.,
ir tikisi nepoilgo būti pilnoj
sveikatoj,, ko ir mes linkim.

Kaina tik 25 centai
(Pridėkite kel’us centas persiuntimui)

Gruodžio 4 d., a. a. Kazi
Šv. Baltramiejaus parapi
mieras Ambrozūnas, kursai
netikėtai sutiko mirtį (už ja rengiasi prie iškilmingos
muštas traukinio) einant iš metinės vakarienės gruodžio

ATSILANKYKITE

Į

lAil

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

Spring Grove, 6 m. Kcr.?.:cky brand
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand
Tikro Lietuviško Kr.ipniko

Taipgi skanių vynų — gėrymų
visokios rūšies alaus.

ir

ši yra vienintelė Lietuviu Gėrymų Krautuvė West Side
lietuvių apylinkėje. Visi esat > kviečiami atsilankyti J mano
krautuvę ir i taverną, kur kie.tvienam maloniai patarnausiu.
WALTER S. ZYLCH (žilius), savininkas.

ONIT ZINITH HAS

THISI

RADIOUOaN

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.,

MASTEA CONTROL on ati four: ' \
.4/'Oreigtt bco«4oixti, FM and recorda.

Chicago, III.

f

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

Budriko krautuvėje galite gauti gražių lietuviškų ir amerikoniškų kalėdinių at
viručių.
Budriko auksinių daiktų krautuvė perkelta į naują vietą, į baltąjį namą, 3241
S. Halsted St., kur yra didelė elektrikinė iškaba.

BUDRIK FURNITURE-RADIO
3241 So. Halsted St. ir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3409 So. Halsted St.

*
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Žymūs lietuvių radio programai, Budriko pastangomis leidžiami: iš WCFL —
1000 kil. stoties, Sekmadienio vakare 5:30 vai. P. M., ir iš WHFC_ 1450 kil.
Ketvirtadieniais 7 vai. P. M.
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Dar apie mūsų pareigas
Vakar paskelbėme mūsų veikimo centro — A. L. R.
K. Federacijos svarbų pareiškimą visuomenei, iš kurio
aišku koks yra organizuotosios Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės nusistatymas karo atžvilgiu. Tasai
pareiškimas skelbiamas visuose lietuvių katalikų laik
raščiuose ir, mūsų žiniomis, jo vertimas yra pasiųstas
Prezidentui Rooseveltui, Valstybės Departamentui, dien
raščiams etc.
Pareiškimu ryšku ne tik mūsų visuomenės nusista
tymas, bet ir pareigos yra nurodytos.
Mūsų visuomenėj, esame tikri, nebus tokių, kurie
mėgintų vienu ar kitu būdu išsisukti iš tų pareigų,
prie kurių šaukia krašto apsauga, laisvė ir gerovė.
Kaip mes anuo kartu pažymėjome, šimtai lietuvių jau
nuolių stoja j kariuomenę savanoriais, kiti siūlosi kitu
kuo krašto gynimui pasitarnauti. Visi, kas tik galė
dami perka Apsigynimo Bonus.
Šia proga mes čia norėjome padaryti pastabą tiems
savo tautiečiams, kurie, jausdami patrijotinę pareigą,
perka, ar mažesnėmis ar didesnėmis sumomis, Jungt.
Amerikos Valstybių Apsigynimo Bonus. Pirkime juos
lietuvių finansinėse įstaigose — lietuvių bankuose, lie
tuvių vadinamose spulkose, ar kitose lietuvių įstaigo
se!, kuriose tų bonų galima gauti. Taip darydami, ga
lėsime lengviau sužinoti, kiek mes esame bonų išpirkę, ir, be to, lietuvių įstaigoms duosime progą daugiau
pasitarnauti ir aavo kraštui ir savo tautiečiams ir tuo
pačiu palengvinsime šiuo atžvilgiu įvairioms valdžios
įstaigoms.
Mes esame tikri, kad neliks nė vieno mūsų tautiečio,
kurs nebus nupirkęs bent vieną Apsigynimo Boną.
Mūsų jaunieji broliai stoja į kariuomenės pulkus.
Juos reikia aprūpinti tinkamu maistu, drabužiais ir
karo amunicija. Išeidami į kariuomenę, būdami karo
fronte, jie savo gyvybę yta pasirengę paguldyti už aa
vo kraštą, už mūsų visų laisvę ir gerovę. Dėl to mūsų
šventa pareiga yra, kad jiems, kariams, nieko nepri
trūktų. Ir iš viso, dabar reikia visas jėgas suburti,
kad greičiau nugalėti visos žmonijos priešus — Japo
nijos militarizmą, Vokietijos nacizmą ir Italijos fašiz
mą. Nuo tų banditų diktatorių reikia ne tik Ameriką
apginti, bet juos visai nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Skaudi padėtis Lietuvoje
Vakar paskelbėme trumpą žinutę, atėjusią iš Lisa
bonos, kad Lietuvoje eina baisus siautėjimas, germanisacija, plėšimas tiesiogine prasme ir netiesiogine,
ūkininkai, pramonės, namų ir kiti savininkai yra ne
žmoniškai nuskriausti, nes jų turtas nėra grąžinamas.
Ūkininkai, pavyzdžiui, savo ūkius turi išsipirkti. Dėl
tq, teisingai viename laiške yra nusiskundžiama, kad:
“Ar begali būti skaudžiau mūsų ūkininkui, kaip savo
nuo amžių paveldėtą žemę vėl išsipirkti...” Kitoje vie
toje rašo: “Visi kerpami ta pačia mašinėle ir tuo pa
čiu numeriu, visi, kurie tik jo (Hitlerio) naguos pa
kliūna... Bet argi negaus galo tie keli žmonijos galva
žudžiai!,..”
Ir komentarų nereikia: Lietuvos žmonės buvo if yra
prieš galvažudžių okupaciją. Neabejojam, kad jų visų
akys šiandien yra atkreiptos į Jungtines Valstybes,
kurios yra įstojusios į visuotinąjį karą, kad kartą ant
visados apvalyti pasaulį nuo diktatorių galvažudžių.
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J. E. Chicagos arkivyskupas Samuel Stritch padarė
fcslšil
viešą pareiškimą svarbiausiuoju šiandien reikalu —
krašto gynimo reikalu.
Ganytojas reiškia pasitenkinimą, kad tauraus patrio
tizmo vedami Amerikos žmonės agresorių žygius suti
ko šaltai, tačiau dideliu ryžtingumu ir vieningumu. Jo
žodžiais, mes meldėmės už taiką, dirbome ui taiką ir
taikos tikėjomės. Bet agresoriai mus iššaukė į karą.
(“Draugas” 1916 m. gruo
Krikščionybės atžvilgiu patriotizmas yra dorybė. Tai džio 13 d.)
iššaukia pasiaukojimą, kuriuo mes atsakysime į kiek
Graikija svyruoja.... Tal
vieną pareikalavimą.
“Mes neturime užmiršti, sako arkivyskupas, kad šioj kininkai, matydami, kad
Graikija dar šiek tiek svy
krizės valandoj tas pats patriotizmas reikalauja nuo
mūsų šaltumo, aiškaus galvojimo ir griežto atsisaky ruoja, pasiuntė jai ultima
tumą, norėdami pakreipti ją
mo būti įmestam į susijaudinimo Materiją....”
pusę.
Mes šiandien Laisvi Amerikos žmonės esame ryžtingi, į savo
•
susikaupę ir vieningi ir tokiais būsime tol, kol “visiš
Graikijos sostinėj revoliu
kas laimėjimas mums pasakys, kad mūsų namai, mū
cija.... Graikijos sostinės Atsų institucijos ir mūsų kraštas yra apsaugoti.“
Ganytojas karštai ragina pasitikėti Dievu ir melstis. henų gatvėse eina brolžudiš
Visi Amerikos arkivyskupai ir vyskupai daro pana kos skerdynės. Karaliaus
šius pareiškimus. Visa katalikų dvasiškąja ir visi ka šalininkai žada prašyti pa
talikai, kai vienas, stoja į įvairios rūšies krašto gyni galbos prieš talkininkų šali
ninkus venezelistus.
mo darbus.
*
Japonijos gyventojai... Iš
Japonijoš sostinės Tokio
Katargoje
pranešama, kad Japonija da
Neseniai du lenkai prof. Komarnicki ir darbininkų bar buri 71,793,900. Pačioj
veikėjas Mastek buvo išleisti iš Sovietų Rusijos kalė Japonijoj gyvena 53 306,300
jimo. “The Polish Review“r, kaip paduoda “Naujienos”, žmonių. Kiti kitose salose.
•
įdėjo apie Mastekio gyvenimą Lubiankoj. Tarp kitų
dalykų rašoma:
“Per 28 naktis Mastek buvo tardomas”, skaitome Mieste Umatilla, Ore., ma
tame leidinyje, “po to buvo nugabentas į Butyrki ka joru išrinkta moteris E.
lėjimą ir nuteistas penkeriems metams sunkiųjų dar Starcher. Kitas miesto val
bų vienoje Sibiro koncentracijos stovykloje. Kelionė džios vietas užėmė taip pat
į Sibirą tęsėsi 17 dienų. Kiekviename vagone buvo moterys.
po 15 žmonių, ir jie gyveno duona ir vandeniu gau
dami kartais gabalėlį žuvies.
Graikija stos į karą.... Ma
“Ta koncentracijos Stovykla guli Kami Respubli tyt netrukus į Europos sker
koje, kuri apima Sibire tris kartus didesnį plotą, ne dynes įstos ir Graikija. Stos
gu Lenkijos teritorija, bet turi tik 100,000 gyven į vokiečių pusę, nes jie žada
tojų. Kalinių darbas tai — kirsti medžius milžiniš jai pagalbą.
•
kuose miškuose, kur žiema tęsiasi 8 mėnesius me
tuose ir termometras kartais nukrinta iki 50 laips
Suareštuota moteris už rū
nių žemiau nulio, o per kitus keturis mėnesius tvan kymą.... Philadelphia, Pa. po
kios šilumos bangos atneša uodų ir musių debesis licija suareštavo 38 metų
ir pulkus žiurkių, nuo kurių sunku apsiginti.
moterį M. Wildą dėl to, kad
“Vasarą darbas prasideda 3 vai. ryto ir tęsiasi iki ji rūkė cigaretą gatvėj.
7 vai. vakaro. Kaliniai yra padalinami į tris grupes
— ir kiekviena gauna maisto pnoporcionaliai tam,
Varpai skambėjo neskam
kiek darbo jos atlieka. Sargų pareigas ėjo rusai ka binami.... Kaukazo mieste
liniai, nugabenti už menkesnius nusikaltimus. Jie tu Ečmijadzine įvyko žemės
rėjo pilną galią ant kalinių.”
drebėjimas. Sugriovė keletą
namų. Bažnyčių varpai nuo
žemės drebėjimo patys pra
dėjo skambėti.
Laimėsime
Moterys

“Darbininkas” rašo:
“Mes esame kare ir mes turime jį laimėti. Toks yra
ne tik Prezidento, kongreso, bet ir visų piliečių nu
siteikimas.
“Gal būt buvo nuomonių skirtumas iki pereito sek
madienio tarp Amerikos piliečių dėl įėjimo į karą,
bęt dabar nėra ir negali būti skirtumų.
“Prasidėjus karui, broliai lietuviai, daugiau rimtu
mo, darbštumo ir taupumo. Visur ir visuomet bū
kime lojalūs savo vyriausybei, šalies principams.
“Šis karas turi baigtis nauja tvarka, kuri užtik
rintų taiką pasauliui. Pavergtos tautos turi būti iš
laisvintos. Jung. Valstybės, kaip po pereito karo tu
rės galingą balsą pasaulio santvarkos klausimuose.
“Tvirtai tikėkime, kad Dievui padedant Jungtinės
Valstybės laimės karą, kuris baigia sunaikinti Eu
ropą.“

valdys

miestą....
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Po svietą pasidairius
Vienoj balševikų gazietoj
skaičiau gromatą iš Detro
it, Mich. Gromatoj išjuo
kiamas vienas U. S. Rubber
Co. vartų sargas.
Darbi
ninkams įvesti nauji bedžiai su fotografijomis.
Vienas federalės valdžios
agentas padaręs išmėgini
mą, ant kiek akyvi to fab
riko sargai. Jis vieton sa
vo fotografijos prie bė
džiaus pasidirbo ožio ir
sako su tokia indentifikacija fabriką lankė tris die
nas. Nei vienas sargų ne
pastebėjo.

Vakar buvau teisme pa
siklausyti vieno pažįstamo
bylos. Iššaukus liudininką,
teisėjas klausia:
— Ar skundžiamasai tam
štai nesiūlė jokių pinigų ir
nieko nežadėjo, kad palai
kytum jo pusę?
— Ne, nesiūlė, tik žadėjo,
— atsakė liūdininkas.
— Na, gerai, o ką jis tau
žadėjo? — klausia toliau
teisėjas.
— Jis žadėjo man šon
kaulius sulaužyti, jei prie
šingai liūdysiu.

Anądien pastebėjau, kad
vienas mano tavorščius dide
Gromatoj nerašoma, ar liais vatos gabalais užsikim
sargai po tokio akyvumo šęs sau ausis.
dar nešioja savo bėdžius,
— Na, kas dabar atsitiko
ar jie gavo ožišką “bė su i'avo ausimis? — paklau
džių” į . . . Taip pat nerašo, siau.
kad bedžiai su fotografijo
— Nieko tokio, — atsakė
mis reikalingi, kaip ožiui tavorščiau, — matai aš tu
penkta koja. Nebūtų nacių, riu biaurų paprotį — atsisė
balšavikų, fašistų, kurie be dęs bile kur pirštais barš
revoliucijų, sabotažo, kaip kinti. Negalėdamas pakęs
kurmiai be rausimo gražios ti *• tokio ’ trįulcfemo, ’ ūŽeikimpievos, negali apseiti, ne šau sau ausis.
reiktų nei visokių bėdžių.

Tautiškam
Susu ienyme
(SLA), tavorščiai, visuo
met buvo ergelių, ypatingai
tarp tų, kurie nori organi
zaciją rūnyti. Ergeliai, ži
noma, yra nemalonus daly
kas: nervus suardo ir ben
drai sveikatai kenkia.
Dabar “A. L.” inž. Br. F.
Simone - Simokaitis prane
ša, kad Brooklyn’e “Vieny
bės” name “SLA Pildomo
ji Taryba rodos turi įren
gus karčiamą, kurios įren
gimui daug tūkstančių do
lerių praleista.”
Well, karei amoj juk leng
Doleris už tuziną ldauštnių.... Karo metu Europoj viausia pamiršti visokius
maistas baisiai pabrango. ergelius. Joj galima atlikti
Kai kuriose sostinėse tuzi ir kitokios rokundos: susinas kiaušinių kainuoja do gadyti, nominacijas gauti,
leris.
balsų susirasti ir tt.

Ona Padarienė nuėjo pas
siuvėją atsiimti pasiūtą
dukrelei dresę. Žiūri, kad
dresė pasiūta labai trumpa.
— Mai gudnis! — nuste
bo Padarienė. — Į ką bus
panaši mano Valiuke to
kioj dresėj. Ji tokia trum
pa!
— Kitaip negalima, —
atsakė siuvėja. — Siuvau
ne vienai dienai. Kai iš
augs, bus pati miera. Šian
die dresės greičiau trum
pėja, negu mergaitės auga.

— Vienas vogei, ar turė
jai dar draugą, — klausia
teisėjas plėšiko.
— Vienas, — atsakė plė
šikas. — Šiais laikais labai
sunku gauti gerą draugą.

SAN FRANCISCO RUOŠIAS APSAUGAI
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Ką sėjo, tą ir piauna
“Amerika” pastebi, kad bolševikams darosi sunkiau
platinti savo spaudą. Patys bolševikų laikraščių vaji)rinkai nusiskundžia turį daug bėdų. Kai jie nueina
ieškoti prenumeratų atnaujinimo ir naujų užrašymo,
užtinka didžiausių pasipriešinimų, net keiksmų ir plū
dimų.
Dėl to “Aka” sako: “Nieko stebėtino. Bolševikų
spauda maitino savo suklaidintus pasekėjus didžiau
siais plūdimais, tad dabar piauna tai. ką per daugelį
metų sėjo.’
•
Dienraščio “Naujienų” pastogėj redaguojamas ir
spausdinamas anglų kalba laikraštis “Jaunimas” savo
20 numeryje pasisako pradėsiąs išeidinėti kas savaitę.

įril.*, MUifl
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telephoto

San Francisco, Cal., subrusta miestą apd rausti nuo orinių priešo bombų. Telefonų
centrinė apklojama smilčių maišais, Saugumo darbai skubiai, bet ramiai vykdomi.

(fonu
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A. Rachmanova

chicago’s

Moterys Raudonojoj Audroj

w monumi io nioGTon, fnoRRis fino SRLomon

ėmė muitais ir kitomis prie
monėmis gintis nuo japonų
importo, uždarė duris jų pre
kėms.

Išėjo

Vienos Rusės Dienoraštis

žaliavų

ieškotis

Ir su japonų darbininkų
ištverme ne bet kas galėjo
konkuruoti, todėl supranta
ma, kad ir japonų emigra
cijai durys užsidarė. Tada
japonai ryžosi ginklu sau
reikiamų žaliavų ir rinkų
susirasti. Tekančios saulės
sūnūs su kardais rankose
pasuko prieš Kiniją, o pas
kui japoną karį ėjo japonas
pirklys. Naktinis kinų-japo
nų karių susišaudymas 1937VII-7 prie Marko Polo tilto,
netoli Peipingo, pavirto kru
vinu karu. Negalima saky
ti, kad jis japonams būtų
buvęs visiškai nesėkmingas:
po trejeto metų karo — ja
ponų kontrolėje jau atsira
do apie 900,000 kvadr. mai
lių Kinijos, su didžiaisiais
uostais, komercijos keliais
ir su 200,000,000 gyventojų.
Tačiau šis karas — ne
baigtas. Kinijos jėgos neiš
sako, kaip Chiang-Kai-šekas pareiškė, Kinija turi
prieš japonus 5,000,000 vy

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
Mes jį nusekėme tylėdami, pamaži susėdome į pui
kią karietą, kokių seniau tik turtingiausi žmonės turė
jo.
Du puikūs Šarūnai žaibo greitumu nulėkė ilgomis ir
plačiomis miesto gatvėmis. Mes buvome visai nenusiteikę žiūrėti miesto: kaip visur, taip ir čia, namai buvo
apdaužyti, nuplėšytais stogais, vietoj langų tuščios sky
lės; žmonės slankiojo gatvėmis kaip šešėliai, skaruliais
apsikarstę. Tai buvo R. . . . pirmiau buvęs vienas iš
turtingiausių apylinkės miestų
Mes sustojome prie vilos, kuri, palyginu su kitais
namais, gana gražiai atrodė. Arkliai paliko, mus suti
ko kareivis, atidarė vartus ir nuvedė marmoro laiptais
raudonu, kilimu aukštyn. Viršuje mus sutiko kambari
nė, balta prijuoseė, ir paprašė nusirengti. Ji mums pa
dėjo, mes gėdijomės dėl savo nunešiotų, nušiupusių rūbų.
— Prašau palaukti salione.
Mes įėjome. Buvo didelė šviesi, aukšta salė. Pir
miausia mums į akis krito didelis, baltas persiškas ki
limas viduryje saliono. Tai būvi kilimas mūsų tėvukų,
kurie tiesiai jį iš Persijos parsisiųsdino, jis buvo puikiai
išaustas pagal persų kilimų meną. Mes negalėjome ap
sirikti, nes tai buvo tas pats baltas kilimas, su mėlyno
mis ir geltonomis gėlėmis! Tylėdami pažvelgėme vienas
i kitą . . . Visur buvo kilimų ant sienų, ant žemės ir
ant sofų!
.
— Žiūrėk! — šnibždėjo motina, — senelio port

ginkju

j

rų armiją, kuri dabar gau
na ginklus iš Britanijos ir
Amerikos.
Japonai siekia
užviešpatauti Pacifike
Apetitas, sakoma auga
bevalgant. Japonijos militariniai sluoksniai, kurie da
bar yra valdžioje, pasiryžo
vieną kartą ant visados įsi
viešpatauti Rytinėje Azijoje
ir Pacifike. Tuo labiau, kad
Britų ir Naujojo Pasaulio
ginklai vistiek eina į Kini
ją, taigi prieš japonus, ir to
niekaip negali sulaikyti mi
kado (japonų valdovo) ka
riai, nepaskelbę karo aniems
kraštams ir nepradėję skan
dinti laivų bei naikinti trans
portų. Be to — japonams
maža, norisi užimti daug
kitų dalykų.
K. J. Prunskis

(Bus daugiau)
Gelbėk paštininkui, kad
pašto pristatymas į namus
būtų sklandus, ypač prieš
Kalėdas. Yra naudinga prie
naminių pašto dėžučių pri
segti vardus tų žmonių, kur e namuose gyvena, Paštį
ninkas pasižiūri ir klaidos
nepadaro.

retas!

Tikrai, ant sienos kabojo tarp dviejų langų senelio
MAJESTIC AND T1MELY SYMBOL OF AMERICAN UNITY
paveikslas, pieštas aliejiniais dažais Paveikslas, kurio
M. DZIMIDAS
only that they who liye under its proteetion
The stirring monument to George Washington
should demean themselves as good citizens in
and the two men important in the financing of
mes visai nesitikėjome pamatyti.
Berghoff Alaus Išvežiotojas
giving it on all occasiona their effectual support.
the American War for Independence, Robert
— Žiūrėkite, spinta iš senelio kabineto! — tarė vėl
Morris and Haym Salomon, is shown above, in
—President George Washington 1790.“
readiness at the site in Chieago for impressive
On the back side of the base there is a bronze
motina.
placąue showing peoples of all races and ereeds
dedication as part of the national observance of
Bill of Rights Dav, December 15. Symbolieing grouped around the Goddess of Liberty.
Kristalu s< r • i a ii ■>> i o > rfiAv-s
— Štai divonas iš saliono advokato Lavrovo, aš jį
that peoples of all races and ereeds psrticipated
Designed by the late Lorado Taft and comin the founding of the United States and recallpleted by Leonard Crunelle, the monument,
gerai pamenu! — rodė Nataša, — mes ant jo dažnai
Berghoff Alų į Alines, kitas įing the importance in 1776, as it is today, of
vvhich cost 150,000, was presented to the City of
civilian cooperation in time of war, the monužaidėme.
Chieago by the Patriotlc Foundation of Chieago,
Hisraa. piknikus ir t. t
ment now stands at Wacker drive, Wabash
an association of Chicagoans representing all
Taip, mes pažinome dar veidrodį daktaro šarovo,
avenue and State street, one of Chicago’s forefaiths. The dedication brings to achievement a
most downtown’ intersections.
movement begun in 1938 by the foundation, with
kitus daiktus gubernatoriaus ir kitų mūsų pažįstamų.
The inscription reads: “The Government of' Mayor Edward J. Kelly of Chieago as honorary
the United States which givea to bigotry ne
chairman, and Col. Albert A. Sprague and Barnet
Tėvas žvalgosi, bet nepratarė nė žodžio.
aanetion, to persecution no assistance, reąuires
Hodes, co-chairmen.
Atsidarė durys, ir įžengė Gorbūnovas.
Jis nema
žiau nusistebėjo, kaip mes; niekas būtų negalėjęs pa
Reikale
kreipkitės
pas
M.
manyti, kad taip pasikeis laikai.
Ilziniidą. — gausite greitą ir
— Kaip jūs esate nuskurę ir pasenę: — tarė Gor-užmingą
patarnavimą.
būnovas grubiai, saldžiai šypsodamasis.
Taip, ma- [ japOnjja kelyje į saužudybę visos britų dominijos stos Į labai
la
maža kaina, prieš ku- J
■X tyt su maistu jums nekaip! Taip, taip, menka nauda
j karą au japOnai8. bet gi ri
rią nebegalėjo atsilaikyti'
Kritiškoje
padėtyje,
nore
w
bėgti nuo raudonųjų!
4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
damas nasitraukti iš gyve- demokratijų pusėn stos vi- vietinė anų kraštų pramonė
Gobūnovas, matyt, savo uniformą tik nuo siuvėjo nimo, japonas geriau pasi- 8a e‘lė ““>« valstybių. Ta.ir kiti kraštai palaipsniui
pasiėmęs, bet jo veidas dar daugiau išblyškęs, kaip pir renka savo “tautinę" mirtį
72
Japonų ryzma, akys degė ta pačia ugnimi ir gašlumu. Tuberku- - kardu perskrosti pilvą. Usi Prad5ti kar«
lloza buvo savo padariusi, tuoj pamačius, ir tikriausiai „
.
,.
. ,
...
XT
žmonių.
Ar tai ne harakiri?
Tai vadinasi harakiri.
Ne
*
šiam žmogui vargu pasiseks sulaukti pavasario. Prie kitaip galima pavadinti ir Nepragyvena nei iš žemės,
šingai, jo žmona puikiai atrodė, turtingai pasipuošusi, šį japonų karą prieš USA nei iš jūros
nors be skonio.
ir D. Britaniją.
j Kag
japOnug prįVedė
— Žinoma, mums einasi blogai, nes mes nelaimin
KALĖDINES KORTELES
Juk japonai jau nuo 1937 prie to desperatiško žygio?
gieji, — tarė tėvas, — bet pažiūrėk, kaip gyvena bur
m. liepos 7 d. pradėjo karą Ar šiaip, ar taip — įdomu
žujai.
Tėvo žodžiai skambėja užgaulingai ir šiurkščiai. su Kinija, ir dar jo neįsten- tas žinoti. Reikia pripažinti,
gė iki šiol užbaigti, nors ta-! kad japonų gajumas yra nePersigandę pažiūrėjome į jį. Jis buvo išbalęs, bet ra
me kare žuvo bei buvo su- paprastas. Jei 1721 m. pa
mus; po visa to, ką jis čia pamatė, negalėjo susivaldyti,
žeista daugiau kaip 3,000,- šauly buvo 26 mil. japonų,
nors gerai nujautė, kad galėjo už tai atsakyti gyvybe.
000 kinų bei japonų karių, tai 1846 m. jau 26,9 milijo
Gorbūnovo veidas paraudo, ir tėvui tarė:
72 milijonai japonų, beka- nai o 1872 m. — 33 mil.,
— Jūs esate mano svečias ir vyras Lydijos Nikole- riaujančių au 457 milijonais gi dabar — daugiau kaip 72
jevnos dukters Mykolo Michailovičiaus, kurį aš gerbiu.
kiniečių, dar paskelbė karą milijonai. Taigi gyvena bai!
.Jei to nebūtų, jums galėtų būti blogai. Bet, kaip pa britų imperijai, kuri turi gy- šiai susikimšę. Vienam kva-1
sakyta, jūs esate mano svečias, o rusui svečias yra ventojų daugiau kaip 500 dratiniam kilometrui jų diršventas!
m iiijonų, paskelbė karą ga- bamos žemės išpuola net
Tėvas dar norėjo kažką atsakyti, bet motina pa -| lingiausiai šaliai — USA,1 1167 japonai (kvadr. kilotraukė už rankovės, ir jis nutilo.
, turinčiai gyventojų daugiau j metras sudaro apie trečda(Daugiau bus)
negu 130 milijonų. Tegu ne lį kvadratinės mailės). Vi—
............. — -............... — — - ---------- —
...
. j dutiniškas japonų fanuos
JAPONU LAIVAS NUSKANDINTAS
didumas tėra tik apie du ir
pusę akerių. Toks yra skur
dus japonų žemės ūkis; jo
niekaip negali išgelbėti pa

Dėl ko Japonija pradėjo sau harakiri?

SS

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas

J

krančių žvejyba.

Pramonė ir emigracija

Japonų karo laivas 29,000 tonų “Haruna”
Luzono salos pakrantėse, Filipinuose. U. S.
•nešė.

kurį

Amerikos bombanešiai

nuskandino

karo laivyno departamentas apie tai pra-

Todėl siekiant sotesnio iš
simaitinimo japonams liko
du keliai — pakelti industri
alizaciją (pramonę) ir pra
plėsti emigraciją (išvykimą
į kitas šalis). Japonų pra
monė paaugo gerokai. Bet
japonų darbininkas pigus,
savo prekes japonai galėjo
pristatyti į užsienio rinkas

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar.

21 Kortelė

už tiktai $1.00.

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.
Chieago, Illinois

feeitadienis, gruod. 13, 194J

DRAUGAS

n

JI NEBALSAVO

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gibson, K. Zaromskis, A.
Mišeikis, Gudas, H. PauliuCicero. — Visi kviečiami tė, P. Rekašiūtė, Gudaitė
Nutarta
atsilankyti į draugystės Šv.' ir H. Kukštaitė.
kviesti
visu3
Chicagos
ir
Antano rengiamą 30 metų
sukaktuvių minėjimo vaka apylinkės chorus dalyvauti.
Fedurienė
priimti
rienę, kuri įvyks sekmadie O.
choro pagerini
nį, gruodžio 14 d. 6 valandą įnešimai:
1) “loyalty
vakare, parapijos salėje. Sa mui įvesti:
lės durys atsidarys 4 valan members.” (Kas nori dau
dą, kad davus progos vi giau apie tai sužinoti, pra
siems susieiti su draugais šomas atsilankyti į repeti
ir pažįstamais.
I cijas) ir 2) po gruodžio 19
repeticijos
surengti
Vakarienę gamins vieni (d.
“
Christmas
Grab
Bag
vyrai. Sako, kad skanesnės
vakarienės dar niekas nėra Party.”
valgęs, kokia bus sekmadie Valdybos rinkimui priė
jus, vienbalsiai užgirta se
nį.
Taipgi bus graži progra noji: dv. vadu kun. J. Stan
ma ir pagerbimas narių. 30 kevičius, pirm. J. Kudirka,
metų garbės nariais bus: manažeris J. Gudas, vice į
Juozapas Valaitis, Kazimie pirm. A. Rudokiui atsisaras Kakanauskas Jonas Mi- kius išrinkta O. Ferdurienė,
kolainis, Inocentas Sruoge nut. rašt. F. Umėžaitė, fin. ĮI
nis ir Petras Albrikas; 10 rašt. O. Baranauskaitė, ižd. I
metų nariais — Adomas Ber S. Norušienė.
nadišius ir Jonas NavursBrangus šios parap. jau
kis.
nime!
Kurie turite Dievo
Programoj dalyvaus Vic duotą gražų balsą, panau
tor Bender, Kauno Opero3! dokite jį Dievo garbei, kad
artistas, Al. Brazis, radio, mūsų parapija galėtų di
artistas, Frances Jurgelai- džiuotis dideliu ir balsingu
tė, radio dainininkė, Helen ■ choru.
Dabar vajaus lai
Valančiūtė Šv. Antano pa kas, tad visi — petis į petį
rapijos choro solistė ir kiti. sutartinai traukiame lietu
Jos. F. Gribauskas višką giesmę, lietuvišką
dainą.
V. G.

Garfield Park Lietuvių
Seniai teko matyti žinu-'
Vyrų ir Moterų Pašalpinio
čių iš Nekalto Pras. parap. klubo priešmetinis susirinki
2horo veikimo.
Kadangi! mas įvyks sekmadienį, gruo
jau pervėlu ' rašyti įvyku džio 14, 1941, Napoleon Hali,
sias įvairiausias “Sočiais” 3958 W. 5th Ave. 1 valandą
ir išvažiavimą, tai norių i po pietų. Prašomi nariai bū
nors trumpai parašyti iš tinai atsilankyti, nes yra
gruodžio 5 d. įvykusio prieš daug svarbių dalykų svars
metinio susirinkimo.
tymui, ir taipgi bus renka
Džiugu, kad sus-me da ma valdyba 1942 metams.
lyvavo ir choro dvasios va
M. Medai inskas,
das kun. J. Stankevičius,
233 So. Central Ave.
kuris sus-mą atidarė ir už
darė malda. Jis taipgi
pranšė, kad per šv. Kalė
das “Besnelių Mišios šv.”
bus 12 vai. naktį. Choras
susirinks 11:30 vai. vak.
bažnyčion giedoti Kalėdi
nes giesmes.
Be kitų įvairių reikalų,
nutarta surengti metinį šo
kių vakarą, kuris įvyks,
berods, sausio 31 d., 1942
m., parap. salėje. Komisi
jon įėjo: J. Lindžius, B. A Norcvegian Christmsj seal.

Mirė Gruod. 11. 1941, 4:24 v.
po piet, sulaukęs pusės ūmi.
Gimė IJetuvoJo. Kilo IA Tau
ragės apskr., SvėkAnlų purap.,
Kalklftklų dvaro.
Amerikoje lAgyveno 33 m.
l’aiiko dideliame nuliūdime
moterj
Emilijų
(po
tėvuls
Mažeikaitė).
dukterj
Stelhj;
sūnų Aleksandrą
lr
marčią
Emiliją, brolj Joną ir jo šei
mą: dvi seseris; Barborą Agentlenę. Svogeii Antaną, Ste
faniją
Mikužlenę lr jų šei
mas ir daug
kitų
giminių,
draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko brolj Juo
zapą ir seserj Emiliją ir Jų
šeimas.
Kanas pašarvotas namuose.
4447 So. Callfornla Ave.. te
lefonas Virginia 0876.
Laidotuvės jvyks pirmadie
nį, Gruod. 15 d. IS namų 8:3*
vai. ryto bus atlydėtas . Ne
kalto l’rasidėjinio Švenč. Pa
nelės parap. bažnyčią, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų -jus
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę

t "Draugas”

Acme

GENERAL MECHANICAL CO.
430 So. Green Street

HEI.P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tei.: RANdMph 24M—9489

ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS

rastinę —
2334 SO. OAKLEY AVE.

John
1741.

the woy to hali

health to their men folkl For women
know that a healthy head produces

And

that’s

why

vomen everywhere ore pointing to

Fom-ol, the remarkable foaming oil

ęhampoo which first nourishes the
scalp, then takes the dūli, parched

hair and brings it back to glowing

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. l5th Ave.

heohh. Fom-ol is so economical; o

little goes a

long way. Ask your

druggist for the regular 50c size.

OAKLEY

AVE.

RARGENA1

JOS. Vn.IMAS
•753 So. Rorkwcll St.
Tel. Hemlock 2323.
TIKRAI GERAS PIRKINYS

Kas ryžtasi laimėti, tas
labai retai pralaimi. V. L.
Wiv»», mothers, sistert- they're often

SO.

GERI

Tie gerbs ir mylės moti
ną, kurie bent pusę jos mei
lės supras.

hairl

šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. "Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo jeiga $3000 j me
tus. Nauji
Įtaisymai. 3 garadžial.
Namas pilnai išmokėtas.
Randasi
geroj vietoj ir visados yra išrenduotas. Kattia tiktai $14.500 ir ant
lengvų išmokėjimu. Gera transportaclja. Adresas: 3215 Flournoy St.
Dėl tolimesniu informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison
8006.

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

Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
2334 SO. OAKLEY AVENUE
sias žmogus taipgi turi silp
Lietuvių didvyriškas pa
nybes.
siryžimas, ištvermė, valia,
Meilė — pergalės karalie Lietuvai laisvę.
nė.
Gyventi tautai ne tik šven
Jei pabudo siela, jei ver čiausia pareiga, bet ir di
žias laisvėn, nemigdyk jos džiausia laimė.
prievarta, bet klausyk jos
Skurdas yra revoliucijų ir
balso.
M. Gorkyį nusižengimų motina.

Or, wrhe for a generous trial bo
rte, enclosing 10c to cover packing

and postage.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

FOM-OL
Mere than •

PAMINKLAI

PASKUTINIS
'<*•

m-“*.,..

MENISKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

PAGERBIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. W ėstera Ave. Tel. See. 6103
PLATINKITE “DRAUGĄ”

KOPLYČIOSDYKAII

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

VIENŲ METŲ

MIRTIES SUKAKTUVES

4U0&-O7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
DR. JONAS J. KOWARSKAS |

Radlo Programa!)
10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
iš Stoties WHIP (1620). su P. Šaltlmleru.

Jau sukako vienerl metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė I'
mūtų tarpo mylimą sūnų it
brolj, Dr. Joną J. Kowarską

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS

3354 South Halsted Straet
1646 Weet 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lituanica Avenne
Tel. YARda 4908

Modemiškai Gražūs — Gerai Padirbti — šilti Visokiam Ore

Mes, atmindami tą Jo liūdną praslšalinimą IS mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias Gruodžio 14 d.. Aušros Vartą
parapijos bažnyčioje 10 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažjstamus da
lyvauti šiose pamaldose lr kartu su mumis pasimelsti už a. a.
Jono Kowarsko sielą. Po pamaldų kviečiame J namus po num.
6919 So. Artesian Ave.
x

Nuliūdę:

Motina Paulina, Tėvas Juozapas. Reskvo Petnonrlė
Antanas Strode. Jų Sūnum Lavvrence Ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
L J. ZOLP

Netekome
savo
mylime
Gruodžio 14 d., 1940 m. Nor
laikas tęsiasi, bet mes Jo nle
kados
negalėsime
užmiršti
Lai gailestingas Dievas sutei
kia Jam amžiną atlisj.

Ir švingeris

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panėekų, Pirštinių
Ir Kepurlą. Vilnoniu Apatinių Vyrama Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET---------- Arti Normai Ave.
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
Atdara kaadien, vakarala Ir Sekmadienlate

i

Parsiduoda ar mainomi ant ma
žesnių namų:
2 fletų 5 ir 5 kambarių namas.
4 fletų Biznio namas — geras
Storas.
5 fletų moderniškas namas.
6 fletų geras namas.
12 fl. geras namas — nebrangus.
8 fletų geras namas — nebrangus.
8 fl. geras namas — nebrangus.
18 fl. namas, neša $8800 rendos.
Rezidencijos lotas 30x125, netoli
parko.
Turime namų kokių tik Jums reikia.
Rašykite ar matykite

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi gerą
progą užsidirbti ekstra pinigų agentaujant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės j

Budriko radio
programa

handsome

—

reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės j raštinę:

2334

Per visą savaitę prieš Ka
lėdas kiekvienuose
namuoe
se visados turėtų rastis
žmogus, kurs galėtų iš laiš
kininko priimti siuntas.

point

AVE.

“AUTOMATIC 8CREW MACHINE" į vykite dėl pasitarimo j raštinę;
OPPERATORIU8
reikalingas
dėl Į
2334 SO. OAKLEY AVE.
“set-up” darbų lr tvarkyti mažą departmentą. Gera proga. Kreipkitės Į AGENTAUTI GERA PROGA —
prie:
TOWN OF LAKE
ALLOY MANUFACTURING CO.
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
3207 So. Khleids Ave.
lietuviais Town of lake krašte, yra

Kongreso atstove Jeanette Rankin iš Montana užpa
kalinėje sėdynėje kongreso žemesniuose rūmuose. Pa
skelbiant karą Vokietijai ir Italijai ji nebalsavo. Pir
miau skelbiant karą Japonijai ji viena padavė balsą
prieš karą.

to

OAKLEY

Geras, teisingas vyras reikalingas akentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at-

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Dran
go’ “Classified” skyriuje.

forced

SO.

AGENTAS REIKALINGAS
WEt4T PULLMAN’E

MAŠINISTAI reikalingi.
Turi būti
A-l vyrai visokiems darbams. Kreip
kitės prie;

telephoto)

mai apie prekybą. Jau dvy
lika metų suėjo, kaip Bud
riko pastangomis leidžia
mos, lietuviškos radio prog
Sekmadienio vakare, gruo' ramos iš WCFL radio sto
džio 14 d., 5:30 vai. Chica ties.
Pranešėjas
gos laiku iš galingos WCFL
—- 1000 kil. radio stoties BuPašo tarnybos svarbiau
drikas transliuos lietuvišką
radio programą. Sakalų du sias tikslas yra visą kalė
etas padainuos daug gražių dinį paštą pristatyti į na
lietuviškų dainelių, o Budri mus iki gruodžio 24 d. pu
ko didžiulis radio orkestras siaunakčio. žmonės šį dar
akompanuos dainoms ir dar bą gali palengvinti anks
pagros keletą įdomių melo čiau siųsdami laiškus, atvi
dijų. Bus trumpi praneši rutes ir siuntas.

2334

HFI.P MANTĮCP — VYRAI

Seserys,

Laidotuvių Direktorius
F. Eudelkls, Tel. Yards

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

REIKALINOI DARBININKAI

Moteris. Duktė, Sū

nūs, Marti,
Brolis,
Svogeris ir Giminės.

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

STANISLOVAS TOLEIKIS

Šauni vakarienė

Brighton Park choro
žinutės
. PRANEŠIMAS

CLASSIFIED

A. + A.

4348 8. Callfornla Ave.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS”
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2100
6812 So. VFeeten Avenne
Tel. GROvehUl 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

J. LIULEVICIUS

<
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DRAUGAS

SAN FRANCISCO APTAMSINTAS

TEISIŲ BILIAUS DIENA CHICAGOJ;
VISOJ SALY SUKAKTIS MINIMA
Vadinamojo Teisių Bil^liaus (BiU of Rights) diena
visose J. A. Valstybėse iš
kilmingai minima ateinantį
pirmadienį, gruodžio 15 d.
Tas vykdoma paties kon
greso nuosprendžiu. Tuo
būdu norima pabrėžti, kad
Teisių Bilius negali būti
J jokiu būdu palaužtas, kad
jis yra žmonių ir žmonėms
priklauso ir jo neigimas
nieku būdu neleistinas.
Teisių Bilius yra pirmieji
dešimts šalies konstitucijos
priedai, kuriais J. A. Vals
tybėse gyventojams garan
tuojama tikėjimo, žodžio,
spaudos ir susirinkimų lai
svė.
Šio gruodžio 15 d. sukan

ka 150 metų, kaip šis bilius
paskirų valstybių ratifikuotas — pripažintas neatskiriama konstitucijos dalimi.

3:00 popiet moterų organiazcijų atstovės sukviestos
į “civilian morale” arbatė1« į Chicago Commission
on National Defense, 174
W. Washington gt.
(k 30 vakare įvyks vaka
rienė mitingas Stevens vieš
buty, grand ballroom. Tenai
kalbės J. E. auxiliarus vys
kupas B. J. Sheil, guberna
torius Green, mayoras Kel
ly ir eilė kitų žymiųjų as
menų. Tenai pagaliau bus
per garsintuvus girdima ir
prez. Roosevelto kalba per
radiją iš Baltųjų Rūmų.
Tad gruodžio 15 d. bus
amžiams atmintina. Žmonės
atnaujins savo ryžtumą
ginti tą savo Teisių Aktą
nuo bet kokių varžymų ir
kėsinimosi.
Spėjama, kad prie šių iškilmių prisijungs visi piliečiai ir jų eigoje, kam leis
sąlygos, mielai dalyvaus.

Chicagoj pirmadienį vie
šosios iškilmės prasidės
11:00 prieš pusiaudienį.« Oro biurą nukeldins
Miesto centre iškilmėse da
lyvaus mayoras Kelly. Te į airportą
nai jis gatvėse skaitys mi
Federalinis oro biuras
nėtus konstitucijos priedus
nuo gatvėkario platformos. Chicagoj visas laikas buvo
Minios tai girdės per gar ir yra senuose pašto rūmuo
se (courthouse). Pranešta,
sintuvus.
kad 1942 metų pradžią bus
Iškilmių rengimo komite nukelta^ į ^irportą, „ Tenai
tas pasidarbavo, kad Teisių bus jo pastovi vieta.
Bilius tą pat laiką (11:00
vai.) būtų skaitomas mokyk
lose, teismuose ir policijos Auto gamyba
nuovadose. Mokyklose be
kitko įvyks patriotinis pro- nažinama
r-gramelis.
Vyriausybės nuosprendžiu
1:00 popiet bus atideng automobilių ir lengvųjų
(trokų) ga
tas George Washington— sunkvežimių
Robert Morris—Haym Solo myba visoj šaly žymiai suTai gamybai
mon statulinis paminklas, mažinama.
Wabash, State ir Wacker vartojama medžiaga šiandie
Drive. Kalbės senatorius reikalinga karo reikme
nims.
Lucas ir kiti.
PLATINKITE

‘ ‘ DRAUGA

nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. Prie šio visa val
dyba ruošiasi visus atsilankusius pavaišinti.
P. <J. Olšauskas

gruodžio 14 d., 2 vai. po bus rinkimas naujos valdypietų mokyklos kambaryje. bos 1942 metams. Valdyba
Visos narės prašomos atsi
lankyti. Bus renkama valdy Brighton Park. — Labdaba 1942 m.
Valdyba rių Są-gos 8 kuopa laikys
Draugystes Susivienijimas susirinkimą nedėlioj, gruo
Brolių ir Seserų Lietuvių džio 14 d., tuoj po pamaldų,
priešmetinis susirinkimas į mokyklos kambary. Bus rin
vyks gruodžio 14 d., 1 vai. kimas naujos valdybos ir
po pietų, Dievo Apvaizdos rengimasis prie kuopos 25
parapijos mokyklos kamba metų jubiliejaus programos.
ry. šis susirinkimas yra Nariai prašomi atsilankyti
svarbus visiems, nes bus ren ir atsivesti naujų narių.
Ona Ivinskaitė, rašt.
kama valdyba 1942 metams

Marąuette Park. — Mo
terų Sąjungos 67 kuopos
priešmetinis
susirinkimas
šaukiamas šį antradienį,
gruodžio 16 d., 7:30 vai. va
kare, muzikos kambaryje.
Bus renkama nauja valdyba
ir aptarti kiti svarbūs rei
kalai. Taipgi kiekviena narė
prašoma atsinešti dovaną Yra ir šiaip daug svarbių
Teisybės Mylėtojų drau
nepigiau 25c dėl "grab bag.” dalykų svarstymui draugys
gystė laikys priešpuametinį
Fin. rašt. A. Poškienė tės gerovei.
sekmadienį,
W. Pankauskas, nut. rašt. susirinkimą
gruodžio 14 d. Chicagos Lie
Ateitininkų
Draugovės
Brighton Park. — Drau tuvių Auditorijoj 12 vai. die
svarbus susirinkimas įvyks
ną. Visi nariai kviečiami at
gruodžio 14 d., 2:30 vai. po gystė Gvardijos Pirma Div silankyti, nes bus rinkimas
pietų, Mazeliauskų salėje, Šv. Kazimiero Karalaičic valdybos 1942 metams. Ku
3259 S. Union Avė. Bus ren laikys priešmetinį susirinki rie negavote tikietų metinio
kama nauja valdyba ir pla mą sekmadienį, gruodžio 14 koncerto, kuris bus sausio
nuojamas 1942 metų mūsų d. parapijos mokyklos kam 18 d. Chicagos Lietuvių Au
baryje 2 vai. po pietų. Visi
veikimas.
nariai kviečiami būtinai at- ditorijoj, kreipkitės pas raš
tininką susirinkime ir patikTown of Lake. — ARD 1'silankyti »
rinkitę savo adresą.
skyriaus priešmetinis susi*auS ^arbrų draugijos
A. Kaulakis,~rašF
rinkimas įvyks sekmadienį, i relka1'1 "“‘i™1 Taipg.
n“- *

WOLK 5TUDI
1945 YVest 35* Street

/k*

COraufas"

Aciue telephoto,

San Francisco miestas naktį aptamsintas (blackout),
kad priešo lakūnai nematytų kur svaidyti bombas. Ta
kiau mėnulio šviesa aiškiai pašalina aptamsinimą. Apa
čioj kuo aiškiausia matosi Market gatvė.

ADVANCED

photography

I.OWEST POSSIBLE PRIVES
PHONE. LAFAYETTE

■H

WHOL£SALE
FURNITURE
BROKER
UIN1NU ROOM SETB — HAR• OR SETS — BEDROOM SETS
RIJGS — KAJUOS — RE
migEHATORN — WASHERS —
M4
- -4TOVE8.
• ••
«r,enalH
Item.

WHOLESALE

Miesto rūmuose
parduodami ženklai

Sisiriikini

LIQUOR
HkJ įSTAIGA

Marąuette Park. SLRKA
Chicago miesto rūmuose 163 kuopos priešmetinis ir
vežtajam
PO
(City Hali) pradėta parda nepaprastai svarbus susirin
Ohicago
vinėti federaliniai Apsaugos kimas įvyks nedėlioj, gruoŽenklai ir Bonai.
Be to, j džio 14 d. 2 vai po pietų
šių ženklų galima gauti I parapijos svetainėje, šiame
REMKITB
SENĄ
pirkti visose stambiosiose fsusirinkime bus renkama
IJETUVIŲ
DRAUGĄ
valdyba 1942 metams ir, ka S. KAlvnm.
krautuvėse,
dangi su gruodžio 14 d. pra-, MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St
sideda mūsų kuopos vajaus!
Te«. nom.KVARD 0014
Federaliniam teisme Chi savaitė tikimės turėt šia
cagoj dviems metams kalė me susirinkime ir centro or
Ragina anksčiau
ti nuteistas John T. Galla- ganizatorių P. Katilių. Kvie
,v^s<į
gher, 25 m. amž., kurs pri čiu visus narius būtinai at
siųsti laiškus
sipažino privačių pašto dė silankyti į šį susirinkimą,
Chicagos pašto viršinin žučių apkraustinėjimai8. Jis
kas Kruetgen ir toliau ra ir be to dar turėjo stambų
gina chicagiečius, kad jie policijos rekordą.
PAMOKOS
anksčiau per paštą siųstų
Anglų Kalbos
kalėdinius laiškus ir siun
Lietuvių Kalbos
MONET BACK 8IMMKTEE
tas, ypač į kitus miestus, Kasmet 300 Šv. Mišią
Knygvedystės
Fluorescent TEETH
bet nelauktų paskutinių die
Stenografijos
DENTAL PLATĖS »QSS
£3 vienus ir įnirusiems nariams
Mašinėle Rašymo
nų susikrušimo.
e
Aritmetikos
ŠV. MIŠIŲ VIENYBES
Pilietybės
•
MOKSLO
LAIKAS*.
Nedaug kareiviu
ĮSTOJIMAS 25c

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPm SIM

a

l ivt

634.3 So. VVestern Aven.
telefoną* REPKRI.K flTCP
J*

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planaa

VASARA JAU OLA — DABAR LAIKAS PIGIAU IB
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11

transparent

Nepamirškit Savąją
Kalėdą Šventėms
Šurura Burum
Tikietai dovanų

te ttktfkATSARGA: Reikalaukite
tal
tikrų
“Flt-mte
Dantų
Plotvee—tiktai
mxsų
padarytas — dėl »ratloe išvaizdos Ir ra
mumo savo pacientų.

gaus leidimus
Nepamirškite šių Kalėdų pro
& ir savo draugų ir artimų
jų.
džiaugsmą dar
žabiauKalėdų
padidinsit prisiųsdami
dovanų.

Geriausia Kalėdų dovana
jūsų pažįstamiems, draugams
ir artimiesiems šįmet, tikrai
bus tikietai į Kaltimie ro 5-tąjį
metinį šunim Būram, kuris
įvyks ateinančių metų balan
džio 12 d., Atvelykio sekmad.

Pranešta, kad tik mažas
skaičius kareivių gaus lei' dimus Kalėdomis parvykti
pas namiškius ir saviškius
pasisvečiuoti. Anksčiau p’anuoti kareiviams urliopai
uždaryti.

•
ŠV. PETRO KLAVERIO
SOD ALICIJA
AFRIKOS MISIJOMS

Tikietų visados ralit gauti
ftattimiero ofise, a Ireeu 6912
So. VVestern Avė.

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

DEPARTMENT C.
3624 W. Pine Blvd.

PATAISYMAI — I dienos pat
Mes padarome *'lMuturęs*' save įspau
das Ir ulsakymus nuo — tiktai Illinois
reffletruotų
ir
teisėtų Dantistų,
ku
riems mes ctiddėlame patar.
nautl.

DEL KALĖDINIŲ DOVANŲ PIRKIMO
APLANKYKITE

I
I
naraiI »aw« «INM. T«m. I

Opan • «• OI 03420W.i«h»TNIT
B
-------------------t Ilavinai RK.no.
L MM 7.1 14711 nnOABWAV
Rot a. STATI ST

TURTAS VIRS.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME

(kr rfl AHA

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................... 5>OOl),UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandoa: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. Iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

tf Metai Sėkminga Patarnavimo,

Mm

Neas

I
Keistute Savinga and Loaa Association yra iymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St

Chicago, I1L

Jos. M. Moserta, Sec’y.

NEZICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

F1APCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintčlls ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis »:30 v. vak.

PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 r. v.

WHFC-I45O kil.

R. Andreliunas Jewelry Store
6324 So. Western Avenue

drausti per Federai Savings and Loan Corporation.
Pinigai greitai Išmokami ant pareikalavimo.

lūOTALLARraSte
IAUKKK AVINUI
•y
_ JO447V M ALSTKO »T
7 LOCATIONl I $404 K. «7M< OTRKKT

St. Louis, Mo.

Šie tikietai tekainuoja su
taksais $1.10. Jūs galite gau
ti po vieną ar daugiau, pui
kiuose kalėdiniuose vokuose
(Chrrntmae en vėl opės), pa
puošti gražiais kaspinais ir
vainikais.

įginki
Nudžiuginkit
savo
draugus per bm Kalėdas, Šalti
ni ier o metinio Šurum Burum
tikietais.

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

mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai lūp—
tingai globojami ir Ugi $6,000 ap

UP

1 jjiįin «

(Niekad nereikia atnaujinti)

TAUPYKITE

LošNAS50ClATI0Nof Cbicago

6755 So. IVestern Avenne
Phone: GROvehiU 2242

JUSTDf MACKIBWICH, Praa
KRAUTUVE ATDARA KASVAKARAS IKI VĖLUMOS

TEL: REPUBLIC 4932.

4192 Archer Avenue
V/Rpmm f/U

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

DRAUGAS
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IŠKLAUSYDAMI KONCERTO DAINŲ TAIPGI
IŠKLAUSOME SPAUDOS PAGALBOS
PRAŠANČIO BALSO

SAN FRA N CISCO

X Rytoj, gruodžio 1*4 d.
sueina metai, kaip kun A.
Martinkus klebonauja Die
vo Apvaizdos parapijoj be
juokaudamas, kaip jis mi
nės tą sukaktį, netikėtai atsidūrė Šv. Kryžiaus ligoni
nėj, kur gruodžio 10 d. pa
daryta operacija. Ligonis
jaučiasi jau tiek pagerėjęs,
kad šiandie grįš iš ligoninės
ir„ kad ir lovoj gulėdamas,
klebonavimo sukaktį, tikrai
minės.

Remkim mūsą spaudą, remdami ruošiamus
parengimus. Ypač dabar rengiamą metinį
koncertą
Visiems ne naujiena, kad
skaitytojų mokesnis už laik
raštį pilnai negali užlaiky
ti laikraštį. Reikia dargi pa
skelbimų, kitų spaudos dar
bų ir keletą metinių stam
bių labai pasisekusių paren
gimų. Taip buvo pirmiau,
bet šiandien ta tiesa pasidvigubina nes, kainos kyla,
sunku gauti reikalingų me
džiagų. Dėlto su didesniu
nuoširdumu kreipiamės prie
visuomenės, kad ji pilnai
suprastų mūsų padėtį ir nuo
širdžiau remtų mūsų pas
tangas, kad galėtumėm iš
laikyti “Draugą” koks jis
šiandien yra, kad nereikėtų
kokiu nors būdu laikraštį
mažinti ar turinį silpninti.

rr - rr—

nes jėgas, kurios išpildys
mėgiamiausius kūrinius, dai
nuos gražiausias dainas. Pa
kviestieji atlikti savo meni
nę dalelę koncerte uoliai ruo
šiasi pasirodyti kuo geriau
siai susirinkusiai gausiai
dienraščio “Draugo” kon
certo publikai. Užtikriname
bus ko išklausyti, tad, kas
svarbiausia tai nutarti da
lyvauti įsigydami iš anksto
bilietą.

X D. Rudako namuose,
4035 So. Maplewood Avė.,
rytoj bus šviesu ir linksma.
Rudakienė, žinoma darbuo
toja draugijose, rėmėja kil
nių sumanymų, rengia bū
simai savo marčiai, sūnaus
Petro žmonai, “bridal shower.” Viešnių žada būti iš ar
ti ir toli.

Paremkime
X “Moterų Dirvos” kalė
Minėjome pradžioj, kad
dinis numeris jau išėjo iš
(oioųdapi 8U3V ..suantuci..)
šio parengimo, koncerto pa
spaudos. Turiningas kalėdi
San Francisco, Cal., miesto atvaizdas. Dešinėje pusėje tolėliau matosi didysis San Francisco — Oakland til
sisekimas daug reikš dien
niais raštais pačių sąjungietas skersai įlankos. (Copyright Moulin — Acme Teleph oto).
raščiui “Draugui.” Dalyvau
čių dvasios vado kun. S.
dami praleisite labai gražiai
Kneižio.
Savanoriai
CHICAGOS
ir smagiai vakarą, ir tuo pa Chicagoj uždarytas
X Bill’s taverne, prie 48
čiu labai gražiai paremsite
italą
bankas
buriąs
tarnybon
ir So. Western Avė., šešta
spaudą.
Metinis koncertas
Karo tarnybon naujokų
dienį, gruodžio 13 ir sekma
U. S. iždo departamento
Būkime sausio 18 d., So
Kiekvienais metais ruoš kol salėje dienraščio “Draiv įsakymu federaliniai auto- J
ėmimo stotyse Chicagoj
dienį, gruodžio 14 d. bus
dami koncertą norime kad go” koncerte!
“venison party.” Svečiai bus
kasdien buriasi šimtais jau
ritėtai uždarė Banco di Na- į
prisidėtumėt prie Chicagos
vaišinami šviežiena iš Mi
nuoliai, kurie stengiasi įsto
poli Trust Co., 1601 West į
ir apylinkės visuomenės so rr
chigan miškų.
ti tarnybon savanoriais.
rr
Roosevelt rd. Jame visi !
cialinio gyvenimo. Koncer America First
Stočių viršininkai pareiš
X Šv. Jurgio bažnyčioje
indėliai užšaldyti.
X Rudakai, žymūs Brigh
tas kaip tik yra vienas ge
kia, kad Chicagoj jaunų 40 valandų atlaidai prasidės ton Park gyventojai, 4044
riausių būdų susirinkti ir likviduojama
vyrų yra pakankama ir jie sekmadienį, gruodžio 14 d. So. Rockwell St., šiomis diebendrai pasilinksminti, šių
“America First” organi
visi pasiryžę gelbėti šalies per sumą. Vakare naujus J nomis turėjo viešnią — Pran
metų koncerto rengiamasis zacija, kuri ilgą laiką ko
vyriausybei vienaip ar ki Mitterero mišparus giedos cišką Sają iš Scottville, Mi
komitetas tikisi sutraukti vojo prieš J. A. Valstybių
taip.
du chorai: berniukų prie al chigan.
gausią publiką. Dėlto pir įsivėlimą karan, kaip pra Chicagoj iš naujo -susi
Savanoriai jauni aplikan toriaus ir didysis choras su
X Šv. Jurgio parapijos
miausia deda pastangas, kad nešta, likviduojama. Jos metama kovoti su gydytojais
tai turi turėti gimimo cei- vargonais. Antradienį į taimetinė koncerto dalis būtų vadai susimeta besąlyginiai “kvakais” kurie daug nesą
tifikatus.
Kurie tų liudy- ką chorui suvažiuos lietu metinė vakarienė, įvykusi
praeitą sekmadienį, liko įkuo geriausia.
. mų neturi, tie net neap- viai vargonininkai.
remti vyriausybę šio karo moningų žmonių išnaudoja
amžinta, t. y. nufilmuota.
į klausinėjami. Žiūrima, kad
metu.
savo pseudo gydymais.
Meninė dalis
X Per 40 vai. atlaidus Šv. Jos atvaizdas tilps ir Para
karo tarnybon nepatektų
Anais metais jie Chica
Jurgio bažnyčioj pamokslus pijos Auksinio Jubiliejaus
Praeityje teko kviesti ir
. per jauni vaikinai.
goj turėjo gražiausius lai
sakys šie kunigai: sekma knygoj.
girdėti labai daug svetimų Gydytojai pasirengę
kus. Spaudos pastangomis
Jo Ekscelencija S. A.
dienį per sumą K. Baraus
artistų bei artisčių net ki American Medical ass'n išnaikinti. Dabar jie vėl
X J. Petrauskas, senas
Stritch,
Chicagos
Arkivys

kas vakare — dr. A. Deks- Bridgeport biznierius, savi
tataučių. šiais gi metais de- Journal rašo, kad gydyto atgijo ir pradėjo įsivyrauti.
nys; pirmadienį per sumą ninkas moderniškos drabu
dama pastangų, šiame kon- jaį yra paajrengę karo tar- Tad ir vėl pradedama prieš kupas, išleido pareiškimą.
Japonų atakas prieš Ameri
J. Stankevičius, vakare — žių krautuvės, 3310 So. Hal
certe sutraukti geriausias! nybai, kai prezidentas Roo- juos kova. Jie areštuoja ką, praeitą sekmadienį įvyk
Pranešta, kad Chicagoj Zakarauskas; antradienį per sted St., kalėdiniam sezonui
Chicagos ir apylinkės meni-' seveltas jų reikalaus.
mi.
dytas, vadina imperiajalistų gatvėkariai, automobiliai ir sumą B. Grinius, vakare — krautuvę papildė nauju “staklasta. Sako, Amerika vi taxicabs bus aprūpinti ame Petrauskas.
ku.” J. Petrauskas remia
somis priemonėmis vengė rikoniškomis vėliavomis kas
X Aurora lietuvių dėme naudingus lietuvių darbus
karo ir ją karan dabar dien visu karo laiku. Taip siui. Gruodžio 13 d. atvyks ir sumanymus, dėl to ir vi
įtraukė Japonijos imperi pat ir policijos nuovados.
vienas Tėvų Marijonų kuni suomenei reikia remti tokį
jos vadai. Visi patrijoting,
gų išpažinčių klausyti ir pa biznierių.
amerikiečiai dabar karą tu
siliks »sekmadieniui Mišioms
X Moterų Są-gos 2 kuopa
ri priimti ir visus savo ryž Veltui gimimo
šv. per kurias pasakys pa Cicero, susirinkime gruodžio
tumu kovoti už laisvę ne tik
mokslą. Tai bus šv. Petro 8 d. naujon valdy oon 1942
sertifikatai
savo, ir kitų pavergtųjų tau
parapijos bažnyčioje.
metams išrinko: pirm. H.
Cook apskrities klerkas
tų.
X $10,000 kraštui ginti. Statkienę, vice pirm. M. GerMichael J. Flynn praneša,
Patrijotizmas, pareiškia kad tiems jauniems- vyru Moterų Sąjungos centro val džiūnienę, nut. rašt. K. McEkscelencija, sulyg krikš kams, kurie nori savanoriai dyba praeito ketvirtadienio Cann, fin. rašt. B. Petravičioniško moralinio kodo įstoti karo tarnybon, gimi posėdyje,* kuris jau įvyko čienę, ižd. Oną Zaurienę, iž
yra dorybė ir glaudžiai su mo certifikatai bus veltui naujam ofise: 4559 So. Pau do glob. M. Daunienę ir K.
sijusi su teisingumu. Tei išduodami.
Paprastai rei lina St., nutarė už $10,000 Krotkevičienę, tvarkdare A. ‘
singumas reikalauja griež kia mokėti 50 centų.
nupirkti Defense Bonds. Bra Jonsonienę, koresp. A. Šat<
tai ginties nuo užpuolimų.
vo sąjungietės!
kienę.
Patrijotizmas gi reikalau
Viltis ir meilė — du svar
ja visų būti ramiais, blai biausi veiksniai, kurie pa
viais protais, nepasiduoti daro žmogui gyvenimą no GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie toj išdirbė
įkarščiams ir neklausyti ringu.
jai
nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
karštagalvių propagandos,
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
ar tai žodžiu, arba raštu.
Finansai lr PmUoIom
pirmo* rūšies produktų.
FINANCE AND LOANS
Reikia melsti Dievo pagal
bos ir visomis išgalėmis
PASKOLOS
remti šalies vyriausybę.
GREIT IR PIGIAI
DISTRIBUTOR
ANT 1-mų MORGICIŲ
REZERVUOKITE
OF
Mėnesiniais atmokėjimais

ARKIVYSKUPO
PAREIŠKIMAS

mu

Prieš gydytojus
"kvakus"

Visur Amerikos
vėliavos

Kas tai jMU/0:

LEO NORKUS, Jr.

Sausio 18, 1942
Mutual Federal
"DRAUGO"
Savings

KONCERTUI

SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.

and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd.
KAZANAUSKAS, Sec.
TURTAS VIRI fl.100.000.

BEN. J

Ambrosia & Neciar
BEERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

