■ ..“and th'at government of

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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Nuskandino Keturis Japonų Laivus
»*

Po vienos savaites karo
KATALIKIŠKOS MISIJOS

Pora šimtų metų anksčiau
prieš misijų steigimą Kali
fornijoje ispanai TT. pranciškiečiai susimetė į pietva
karinių pakrančių miškus
(Georgia ir Floridoj) ir te
nai pradėjo steigti misijas
indjonų atvertimui. Apie tai
rašo Helen E. Pillsbury lai
krašty New York Times.
Pirmoji misija buvo pas
tatyta 1573 metais 1634 me
tais misijų eilė tesėsi išilgai
pakrančių nuo Georgia iki
Floridos centro. Didžiausios
misijos griuvėsiai šiandie
matomi Georgia valstybės ri
bose. Tai buvusi Tolomato
misija. Ją įsteigė misionie
rius pranciškietis T. Ruiz
1595 m. Paskiau Br. Diego
Delgado misija
padidino
naujais pastatais. Iki šian
dien išsilaikę septynių misi
jos pastatų griuvėsiai, tarp
jų ir koplyčios.
Iš viso Georgia ir Florida
pakrantėmis miškuose įstei
gta 44 misijos. Jos visos iš
nyko.

INDIJONAI JAS
J
SUNAIKINO
Tas visas gražias ir daug
Dievui garbės Ir indijonams
gerovės žadančias misijas
patys indijonai sunaikino.
Indijonai, Ypač jų vadai, ne
pasitikėjo
misijonieriais.
skelbiančiais Kristaus Evan
geliją. Ieškojo progos misi
onierius užpulti. Ta proga Į
kilo iš menko dalyko. Atocuimi misijoje (Floridoj). i
1693 metais spalio mėnesį •
Br. Luis Sanchez pabarė indijonus katalikus už laiky
mąsi savo Sūnų pagoniškų
papročių. Indijonai įsižeidę
Br. L. Sanchez ir du jaunus
indijonus tarnaičius užmušė.
Po šio įvykio Joror indijo
nai sukėlė maištus ir susime
tė prieš misijas ir misijonierius. 1706 metais anglų su
kurstyti Creek indijonai iš
žudė kuone visus TT. pranciškiečius ir išgriovė visas
misijas.
Daugelio misijų griuvėsių
šiandie nesurandama. Nė ne
žinoma vietų, kur jos buvo.

KATALIKAI YRA
PAVOJUJE
Dėl kilusio karo su Japo
nija Katalikų Bažnyčios mi
sijos atsiduria rimtam pa
vojum Misijų yra daug. Jų
yra Tykiojo vandenyno įvai
riose salose, daugiausia To
limuosiuose Rytuose. Daug ,
misijų yrš Filipinų salyne,
dar daugiau Azijos' žemyne.
Jose darbuojasi daug ameri
kiečių kunigų ir seserų vie
nuolių. Kinijoje katalikiškomisijos jau ir be to yra la

bai nukentėjusios.
Šiandie pavojus misijoms,
jų vedėjams ir visiems ten
katalikams reiškiasi dar di
desnis. šventasis Tėvas Pi
jus XII ragina ir kviečia vi
sus pasaulio tikinčiuosius
karštai melstis, kad Dievas
pasigailėtų žmonijos ir žemeiatsiųstų teisingos ir pat
varios taikos angelą.

AMERIKOS BOMBANEŠIAI KITUS
TRIS LAIVUS SUŽALOJO

Rusai atsiėmė
400 miestų

Japonai brangiai užmokėjo už atakas.

Londonas, gruodžio 14 d.
— Maskvos radio šiandie
pranešė, jog Rusijos raiti
ninkai ir kariuomenė atsiė
mė iš vokiečių virš 400 kai
mų ir miestų Maskvos fron
te ir tose vietose, Yalets apy
linkėję, sunaikinta du nacių
pėstininkų batalijonai.

Filipinuose japonai sumušti.

Rusų oficialus radio pas
kelbė, jog rusai, nežiūrint
šalčio, neduoda naciams po
ilsio dieną ir naktį savo nuo
latinėms atakomis Maskvos
ir pietiniam fronte.
Nacių pasiteisinimas
Berlynas, gruodžio 14 d.
— Vichy radio šiandien pas
kelbė telegramą iš Berlyno,
kurioje pareiškiama, kad
Maskvos apylinkėje šiuo me
tu esą 49 laipsniai šalčio ir
Tūlos sektoriuje esą apie
30 laipsnių šalčio.
(Keturiasdešimt devyni
laipsniai šalčio pagal Celsi
jaus termometrą lygu 56
laipsniams žemiau zero pa
gal Fahrenheito termomet
rą).
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Sulaikė japonus
Malajų pussalyj

Formosa paskelbė
orlaivių pavojų
14
1.4*

’
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Septynių milijonų
U. S. kariuomenė

Washingtonas, gruodžio 14
d. — Brig. gen. Lewis B.
Tokijo, gruodžio 14 d. — Hershey pareiškė, jog reika
Oficialus japonų radio pas lui esant Jungtinės Valsty
kelbė, jog Formosoje, japo bės galėtų skubiai sudaryti
nų saloje prie Kinijos, pir 7,000,000 kariuomenę, jei
mą kartą paskelbta priešo Į kongresas priims įstatymą,
orlaivių pavojaus signalas, Į pagal kurį kariuomenėn ga
kai pasirodę dvylika "prie-; lės būti šaukiami visi vvm«
šo” orlaivių netoli Takao. tarp 19 ir 44 metų imtinai.
Takao yra pietinėj FormoTuo tarpu kiek anksčiau
80j.
Prezidentas Rooseveltas pa
Japonijos karo vadovybė sirašė įstatymą, pagal kurį
pareiškė, jog orlaiviai pasu Amerikos kariuomenę lei
kę atgal nepravedę atakos. džiamą siųsti bet kur ko
voms, jei tai reikalinga kraš
to apsaugai.
KOMUNIJA PASKELBĖ
KARĄ U. S.
Washingtona8, gruodžio 14
[d. — Valstybės departamen KINAI PRIEŠ
tas paskelbė gavęs formalų
NUSKANDINO
pranešimų iš pasiuntinybės Chunkingas, gruodžio 14 d.
ITALŲ FLOTILĄ
Bukarešte,
Rumunija —< Pranešimai iš karo fron
Londonas, gruodžio 14 u. paskelbė karojog
būtį su Jung
— Iš pranešimų atrodo, jog I
to skelbia, jog Kinijos ka
tinėmis
Valstybėmis.
Viduržemio jūroje snbmari-,
(Kiek ankščiau karą pas riuomenė puolą japonas už*
nai ir anglų destrojeriai su
kelbė Bulgarija, Vengrija ir nugaryje prie Hongkongą
naikino ištisą italų destroje- Slovakija,
Paskiausia karą Smarkios kovos vykstančios
rių flotilą.
paskelbė “nepriklausomoji” prie Tamshui ir Pingshan.
Kroatija).
Abu miestai yra arti Hong
Orlaiviai iškraustė
kongo ir į rytus nuo CantonSEKR. KNOX GRIŽO
Kowloon geležinkelio. ..
275 asmenis
San Diego, Cal., gruodžio
14 d. — Laivynas paskelbė,
Chingkingas, gruodžio 11 jog laivyno sekr. Knox or
d. — Amerikos ir Kinijos la laiviu parvyko iš Hawaii sa Vichy būsigs
kūnai orlaiviais perkraustė lų ir tuojau išvyko Washing
iš japonų bombarduojamo tonan.
kare neutralus
Hongkongo 275 asmenis pir
Sekretorius Knox pareiš
mosiomis kovų dienomis. Iš kė, jog neturįs nieko spau
kraustytųjų asmenų tarpe dai pasakyti, kol dar jis ne Vichy, gruodžio 13 d. —
yra Madame Sun Yat-Sen, pasitaręs su Prezidentu Roo šiandien Vichy kabinetas pa
Kinijos respublikos įkūrėjo seveltu.
tvirtino Prancūzijos "neu
žmona, Kinijos finansų mi
•
traliteto” politiką šiam ka
nisteris H. H. Kung ir Jung
re, bet sankcionavo “imperi
tinių Valstybių, Anglijos ir SVETIMŠALIAI
KUBOJE
jos gynimą” įvykus atakai.
Kinijos Valiutos stabilizaci
jos komisija. ■
Havana, gruodžio 14 d. —Tačiau vėlesni pranešimai
šis perkrausimas, kuris Havanoje suareštuota dvide- paskelbė, jog kabinetas pri
vyko japonams bombarduo šlms vokiečių ir dešims ja ėmė vicepremjero adm. Dar
jant Hongkongą, pranešu ponų, kai tuo pačiu laiku ki lano planą sąrašyj su Ame
tik šiandie, nes norėta užtik tuose miestuose Kuboje su rikos, karu prieš Vokietiją
rinti evakuojamų asmenų areštuota nepaskelbtas skai ir Italiją. Kokie tie planai
saugumą.
čius pavojingų svetimšalių. kol kas nepaskelbta.
JAPONUS

KARAS IR SPAUDA
Amerikos Laikraščių Lei
dejų sąjunga nusprendė šio
karo metu visomis priemomis remti vyriausybę. Są
jungos prezidentas W. M.
Dear apie tai telegrama pra
nešė prezidentui Roosevel
tui. Pareiškė kad leidėjai
laukia prezidento nurodymų,
kokią geriausią ir tinka
miausią aktyvią paramą lai
kraščiai galėtų teikti vyriau
sybei. ’
Prezidentas į taii atsaky
damas reiškė savo gilų ir
nuoširdų dėkingumą daug
ką žadantiems leidėjams.

telephoto)

Pirmosios karo savaitės Pacifike stovis toksai: Amerikiečiai sėkmingai gina Wake
salą (No. 1); japonai atakuoja Filipinų salos Luzon (No. 2) šiaurines ir pietines pa
krantes ir Hongkong (No. 3); kiniečiai ata7;uoja japonus užnugary (No. 4); japonų
žygiai Malayoj (No. 5); šiaurinė Australija imasi saugumo priemonių (No. 6).

Singapūras, gruodžio
d. — Iš šiaurinės Malajų pu
Olandai nuskandi siasalio "dalies apie 50,000
japonų kariuomenės stengia
no dar 2 japonų
si prasiveržti Singapūro lin
kui, bet pranešimai skelbia,
laivus
jog anglai besiveržianti prie
šą sulaikė, kai tuo pačiu aliku
pranešta, jog olandai pa
Batavia, gruodžio 34 d. —
siuntę
jūros dugnan 4,000
Olandijos laivyno viršininninkas paskelbė, jog prie japonų kariuomenės.
Tuo tarpu anglų bombane
Malajų pajūrio Olandijos su
bmarinai nuskandino du Ja šiai antru kartu smarkiai
bombardavo Siamo pietinį
ponijos laivus.
uostą Singora.
Olandų Rytų Indijos karo
Japonijos bombanešiai pta
ir laivyno komunikatas pa-; dėjo orlaivių atakas angių
reiškia, jog, mažos svarbos, pietinėje Burmoje, kur jie
karo veiksmai įvyko vakar jau tretį kartą bombardavo
Olandijos Rytų Indijų teri Tenasserim.
torijose.
VICHY PASKELBS
U. S. KARĄ
Londonas, gruodžio 14 d.
— Švedų korespondentas
Berlyne pranešė per Stockholma, jog naciai tikisi, kad
Vichy vyriausybė netrukus
nutrauks santykius su Jung
tinėmis Valstybėmis. Tai
greičiausia būsią padaryta
dėl to, kad Amerika paėmė
prancūzus laivus Jungtinių
Valstybių uostuose.

Acme

Manila, gruodžio 14d. —
Kariuomenės
generalinis
štabas šiandien pareiškia,
jog Jungtinių
Valstybių
bombanešiai nuskandino ke
turis Japonijos kariuome
nės transportinius laivus Ki

nijos jūroje, sunkiai sužalo
jo tris kitus ir bombarduo
ja išlaipintą japonų kariuo
menę Luzon saloje, Filipi
nuose.
Pasak komunikato, po vie
nos savaitės karo situacija
žemėje ir ore esanti ameri
kiečių rankose.

Hongkongas atsi
sako pasiduoti

Japonams brangiai
kainavo
Tas pat komunikatas pa
reiškia, jog japonams pra
dėtasis karas brangiai kai
navęs orlaiviais ir laivais
ir šiuo metu japonų išlai
pintoji kariuomenė yra pil
nai sulaikyta.
Gen. Mac Arhtur
štabo
pranešimu, Japonijos trans
portinius iaivus Amerikos
bombanešiai atakavo į šiau
rę nuo Luzon salos, kur ja
ponai bandė išlaipinti dau
giau kariuomenės.
Tose pačiose vietose nus
kandinta Japonijos
karo
laivas Haruna ir sunkiai su
žalotas didelis karo laivas
Kongo tipo.

Tokijo, gruodžio 14 d. —
Japonai pradėjo pilną avia
cijos ir kariuomenės ataką
ant Hongkongo šį rytą, kai
ši britų kolonija griežtai at
sisakė priimti japonų ulti
matumą ir pasiduoti be ko
vos.
Japonų, pranešimai, kurie
paprastai labai išučiami, pakelbė, jog Malajų pusiasaly
je sunaikinta ištisa britų me
chanizuotoji divizija ir jog
per vieną savaitę kovų esą
sunaikintą dvidešimts vie
nas Amerikos ir Anglijos lai
vas.
Pasak japonų, pereitą šeš
tadienį nuskandintas
prie
Filipinų vienas Jungtinių
Valstybių submarinas.

Nenumesta bombų
Tuo tarpu Manila pergy
veno ramiai naktį. Niekur
apylinkėje japonai nenume
tė bombų. Tačiau šį rytą Ma
• niloje buvo paskelbta priešo
pavojaus signalas,
Darlanas panaudos orlaivių
kai pastebėta keletas japo
nų
orlaivių skrendančių mies
prancūzų laivyng 1 to linkui,
bet orlaiviai mies
to nepasiekė.
Washingtonas, gruodžio 14
Maniloje visi laikraščiai
d. — Diplomatiniuose sluogs tebeina reguluriai, nors su
niuose pakartotinai kalba mažinti ir laikraštininkai
ma, jog admirolas Darlanas, dirba dvidešimt keturias va
Vichy vyriausybės viceprem landas.
jeras, netrukus įsakysiąs
Prancūzijos laivynui saugo Sumušė japonus
ti visus prancūzų prekybi
nius laivus Viduržemio jū Gen. Mac Arthur pareiški
kariuomenės
rose, kurie plaukioją tarp mu fiiipinų
diviziją
sunaikino
išlaipintą
Prancūzijos ir Alžyro.
japonų kariuomenę prie Lin
Manoma, jog Darlanas pa gayen, 100 į šiaurvakarius
reiškiąs, kad Pransūzija ne nuo Manilos ir Amerikos
galinti sutikti, kad būtų nu bombanešiai smarkiai bom
traukti ryšiai tarp Prancūzi barduoja kitus japonų ka
jos ir Alžyro.
riuomenės dalinius prie Legaspi, Vigan, Aparri.
Kariuomenės atstovas pa
LENKAI PRIEŠ JAPONUS reiškė, jog japonai jokiu bū
išlaipinti
Washingtonas, gruodžio 14 du neįstengią
daugiau
kariuomenės
ir esa
d. — Londone esanti Len
moji
kariuomenė
tesudaranti
kijos vyriausybė ištrėmime
paskelbė, jog nuo gruodžio tik lokalinių susirėmimų po
11 d. karas vyksta tarp Ja būdį.
ponijos Ir Lenkijos.
•
ATVIRI UOSTAI
Washingtonas, gruodžio 14
d. — Venezuelos ambasada
Washingtone paskelbė, jog
Venezuelo uostai atviri Jung
tinių Valstybių ir, kitų Ame
rikos respublikų laivams.

JM/VM?
MMt&r

ORAS
Debesuota ir vakare gali
ma sniego ar lietaus.

Pirmadienis, gruod. 1S, 1041

*> • G A J*

Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Philadelphia, pa. — Lap.
kričio 28 d. Antanas Užu
meckis persiskyrė su šiuo
pasauliu. Jo mirtis sujudi
no visus philadelphiečius ir
apylinkės lietuvius.

Taigi, Antanas Užumec
kis mirė, bet jo darbai pa
siliko. Tais darbais velio
nis Philadelphia lietuvių
tarpe pasistatė amžiną pa
minklą.
Rašąs šiuos žodžius reiš
kia užuojautos velionio šei
mai, giminei, draugams ir
visiems, kurie su a. a. An
tanu bendradarbiavo.
K. D.

MILICIJA SAUGOJA AIRPORTĄ

Plačiau apie a. a. Antaną Užumeckį
selmanas, Charles Pohnmer,
prezidentas, kroatų organi
zacijos, kuri net prisiuntė
visai nakčiai budėtojus, ku
rie lydėjo ir į kapines. Ne
mažai ir lenkų tautos bu
vo palydovų, daug atstovų
įvairių klūbų bei draugijų,
prie kurių velionis priklau
sė.

ARTHRITIS
Don’t despair
of relief Irom
tembie Arthri
tia achea or
pains. The
NEW Colloidal
lodiaedSulphur
Kapsules callcd
SULPHO-KAPS
often bring wei-

come relief in
Arthritia ene
to Sutphur defieiency Small
dailycoat. Mon
ey back if no
relief after 30
daya' dosaeė.

?w,kw#

YourDruggiat has SULPHO-KAPS

Laidotuvės buvo gruodžio
ADVOKATAI
3 d. iš Šv. Kazimiero baž
nyčios. Palaidotas Šv. Kry
Whitney E. Tarutis
žiaus kapinėse. Paskutinę
valandą iškilmingas šv. Mi Iš Antano Užumeckio
ADVOKATAS
Pirmiausiai dirbk tai, kas ,
šias laikė kleb. kun. I. Va- biografijos
CENTRINI8 OFISAS:
reikalinga, sutvarkysi eko-!
lančiunas, asistuojant vika Antanas Užumeckis gimė
8133 SO. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
nomiškai gyvenimą.
rams: kun. S. Railai, kun. Lietuvoje 1872 metuose 13
VALANDOS Nuo l-mos iki S-tos
V. Vėžiui, ir kun. P. P. Lau- d. birželio, iš tėvų Igno
vai. vak
Tel. CALnmet 6877
makiui iš St, Clair, Pa. Prie Amelijos - Sromilaitės Užu
DR. VAITUSH, OPT
tS4 NO. LA SALLE ST.,
šalinių altorių laikė šv. Mi-' mcckių, Gapšių kaime, Ra
Room 2014
Tel. State 7572
šias kleb. Šv. Andriejaus seinių parap.
LIETUVIS
Į Ameriką
AKIU <JVI»VTO4A8
parap. kun. J. Čepukaitis ir atvažiavo turėdamas 18 me
SPECIALISTAS
Tel. PROspeet 3525
rleb. Chester, Ph., lietuvių tų amžiaus, 1888 metais,
("Draugas" Acme telepnoio:
parapijos kun. E. Paukštis. gegužės 17 d. Atvažiavo į
V. W. RUTKAUSKAS
Chicagos airportą, kuriam yra didis lėktuvų judėjimas, saugoja valstybės milicija.
Pamaldose dalyvavo klebo Philadelphia ir visą laiką
ADVOKATAS
nas Šv. Jurgio parapijos
iki pat Mirties išgyveno i Lietuvos reikalams.
Aps- biliejus ir to jubiliejaus at- sa eilė lietuviškų ir sveti
6158 So. Talman Avė.
kun. V. Martuševičius. Vie
"tu viri 20 metų praktikavimo aklu
Phila.
kaitoma,
kad
visais
atvėminčiąi
nukaldintas
medaChicago, UL
momis
kalbomis
katalikiš

taisyme tr gydyme
tos vargonininkas, J. MicGERAI PRITAIKINTI AKINIAI
kūnas, ir kaimyninių para 1898 m. vedė lenkę L. jais velionis yra paaukojęs , lis. Priklausė taip pat SLA kų laikraščių.
pataikys krelvaa akla, tru u? paregyate
Rezidencija REPUBLIC 5047
tollregyatę;
Reikia dar pažymėti, kad irpalengvina
pijų vargonininkai: Anta Džesinskaitę, nes tais lai virš $1000. Už pasidarba- • 10 kp., politiškiems klūaklų {tempimų, prašalint
pagal sutartį
skaudėjimų, svaigimų lr aklu
nas Džikas ir P. Staniškis kais mažai buvo lietuvaičių vimą Lietuvos saulių Są- bams ir kelioms svetimtau- velionis nepaprastai daug galvos
kartų.
MODEltNlSKlAl SI, TOBULIAUSI
yra pagelbėjęs lietuviams Hobi
labai gražiai giedojo. Daug atvykusių iš Lietuvos. Išau jungai buvo apdovanotas čių organizacijoms.
CHAS. P. KAL
EGZAMINAVIMO BODAI
medaliu,
taipgi
medaliu
ir
žmonių lydėjo, ne tik ne gino — išauklėjo tris sū
1918 m. pardavinėjant emigracijos laikais, kuomet Snorl/LlS atyda atkreipiama i valkų
ADVOKATAS
Amerikos Laisvės Bonus, įvairiuose atsitikimuose pri a Kiniai pritaikomi tiktai kada reikia
šant karstą iš namų, 300 nus: Medardą, Reimondą ir Kauno Šačių būrio.
Kasdien vai. 10 iki 8
Velionis labai daug vei darbavos tuo reikalu lietu reikdavo “tlumočiaus” (ver
VALANDOS:
Pirmasis dabar
VVharton St., bet ir į Šv. Edvardą.
lu-tos Iki 8-tos valandos kasdien
Treč. ir Penk. 10 iki 6
Sekmadieniais pagal sutart).
Kryžiaus kapines, taip pat pasiliko tėvo įpėdiniu ir kė kėlimui lietuvių vardo vių skyriuje, už ką Ameri- tėjo),
svetimtaučių
tarpe.
1926
kos vyriausybės apdovano
penki kunigai: būtent kun. bus laidotuvių direRtorium.
4712 So. Ashland Avė. 6322 S. Weslern Avė.
m.,
kuomet
lietuviai
dalyva

Velionis
laidotuvių
direk

I. Valančiunas, kun. V. Mar
tas tam tikru labai gražiu
Telefonas PROSPECT 1012
ToL TARDS 1373
vo
Sesųūi
Centennial
pa

LIETUVI^-DAKTARAS
toriaus
profesija
pradėjo
tuševičius, kun. S. Raila,
padėkos laišku.
OPTOMETRISTAS
kun. V. Vėžis, kun. P. P. 1902 m. Prieš tai vertėsi rodoje, Philadelphia, Pa.,
Velionio
namus lankė vi
Pritaikina akinius
LIETUVIAI DAKTARAI
Laumakis, taip pat visi trys iš darbo ir kitokiais biz tiek veikė, kad net Sveikatą
a t s a k o mingai už
nusilpnino. Iš to širdis su
I ~ 'i l'l.l* I
Telefonas: YABds Sl46
vargoniningai.
Bažnyčioje Uiais.
prieinama kainą.
OR.
P.
ATKOČIŪNAS
silpnėjo
ir
tik
daktartį
kleb. kun. I. Valančiunas, Velionis buvo organizato
Dr.V.A.ŠIMKUS
CONRAD
JOS F, BUDRIK
DANTISTAS
apibudino velionio nuveik rium ir rėmėju visos eilės ttuškos ir Ceiadino pastan
fotografas
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KRAUTUVĖJE
tus darbus. Pasirodė, kad draugijų, vienas steigėjų gom išsilaikė iki šio laiko.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Studijų {rengta pir
IR AKINIUS PRITAIKO
Velionis
priklausė prie mos raitės su moir Penktadieniais
velionis buvo daug pasidar- Šv. Kazimiero parapijos. Jo
demlSkomls
užlai
3241 So. Halsted St. Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 3343 So. Halsted Street
lr Hollywood
bavęs lietuviams ir lietuVy- pastangom suorganizuotas Liet. R. K. Susivienymo domis
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
Šviesomis.
Darbae
_ Sąry-1 Amerikoj _per 40 metų
Jb
OarahtuotAa.
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
bes reikaluose.
Pašarvota Lietuvių __________
Krikščiohių
Telefonas:
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-0.
ir Šeštadieniais
šis,
kurio
pirmininku
išbUpastangom
feuvo
BUnioštAfc
namuose velionį lankė drau
Calumet 4591
Valandos: 3 — 8 popiet,
420 W. 63rd Street
Šventadieniais 11-12
Telefonas; CIOero 4278______
vo
10
metų.
Dosnus
buvo
LRKSA
10
kp.
auksihis
jugai, atstovai klubų, organiTel. CANaI 5969
rei
Biznio - ENGlctvood 5883
DEL RADlO PATAISYMO
azcijų ir tiek daug sunešė
DR. F. C. WINSKUNAS Dr. Walter J. Phillips
Bet.: ■ ENCH«Wood 8640
PAŠAUKITE:
gėlių, pripildė net du kam
TARbS 3088
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
barius; nemažai sūdėj o ir
2158 West Cermak Rd.
nevystančių

gėlių,

ŠV.

Mi

šių. Grabnešiais buvo: M.
Bigenis, Eraminas, Krasau
skas, Balinskas, Ramanaus
kas, Dauiiis ir Danielius.
Laidotuvių direktorius bu
vo velionio draugas, su ku
riuo dar gyvas būdamas
Antanas Užumeckis labai
sutiko ir vieas kitam pasi
dėdavo per lAidouves, bū
tent Jacob S. Buttehklep
per (svetimtautis).
Tarp Skaitlingos minios
palydovų buvo ir žymių as
menų, net ir svetimtaučių;
vietos laidotuvių
direkto
rius Juozas Kavaliauskas,
Sąryšio pirmininkas' A. KaniušiS, Lietuvių Paskolos
behdrovės pirm. Mareinkevičia, J. Pranokus, adv. K.
‘ deiattdittas, ftrcad st. Trust
Co. prezidentas Hubert J.
Horan, daug pasižymėjęs
lietuvių tarpe, miesto kon—

Litten to
PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring A Program e f

YUGOSLAVFOLK MUSIC

Every Saturday, 1 to2 P.M.
STATION WHtP
lite MUeyrlM (Tup Vt Hm Dial)

Ukūkriftkit SiOs Šalies Laisvę-

PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
PAS

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IflTIRINftJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofile randant UU įtaisymo
metodą įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

and Loan Association oi Chicago

VALANDOS:

fcEN A. KAŽANAUSKAS, Sekr.

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtaOienlo
vakarais.

Taupytojums
Mokame

Dividendus

Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Sąlygom

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

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
IH vleau pora aklų
nnltnul Saugokit Jaa leledaml
e^kmmtnuoti Jaa moderuUklauato
e mok
į.toda kurių rad
gali aut
M METAI PA'

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, jr.
OPTOMETRISTAI

1.801 So. Ashland Avenne

Kampas l*-toa
uelefoiuM CANAL MM — Chfcaga
OFISO VALANDOS
d fOO A m. iki S.10
Kasdien

«MO

OR. G. VEZEUS

p. tt

Treč.. Ir Įeit: »:00 a. B>. Iki

4645 So. Ashland Avenue
arti <7tk Street
vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vii. tak
Seredoj pagal sutartį.
Teiefofnaa; BKBOock M40

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IB 0HIRURGA8

6767 So. VVesteraAva

tMhklKOb t lt t dVl\ UAH Į ARV LlKAUUlJOS IMAMA'
Taiman

Av»

>Hb*

Bo

r»i

TROvahlll 0617
HBMloek 4848

'R. J. J. SIMONAITIS
•vnYTOJAU H OHIRbRGAP
VaL 3- -4 ir 7—8 vak.
t otvu-tad ir Nadfiliomie ratitarua

Mtl W Marąuette Road

UR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AMD 8Ultf»B0i»
i«45 So Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
.no 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai vak
Nedaliomis pagal sutarti
Offlea tai lARda 4787
Hmm. tsl-glOmft-itH.---------f«L

4aa.

YARda 8W1.
KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
mmjAž m oattūkdAj
vii nto 1—6: uūo ••Ao-8:6*

756

35th Street

OANai

UU . _

DR. S. BIEŽIS
YTOJA8 IR CHIRURGĄ?

1 West Cermak Rd
lando.

1- 3 noDiat ir 7 -S »
nfcZtDFlfCUAr

California Avė.
Telefonas RBPabUe 7888

8831 8.

OflM tel. i Vtftginfe 0696
RMldenellM tol.: BEVertjr 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

4157 Archėf AVehuO
OflM vai.: 1-3 ir 6-8:90 P. M..
šeltadleniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
TrėgfadleniAig pagal nutartį.

TaL OANai 0907
taa tol.: PROtoect MR

OR, P. 2, ZALATORIS

Ofisas ir Rezidencija

2166 Weet Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 8. VVestern Avė.

TeL Genai 7171
Nuo 8 ryto Ud 6 po piet kasdien
Oflae TaL f

YtBgfab 1888

OR. RACKUS
GYDYTOJAS DI OHIBUBGAS

1Ū68 W88t 86tt 8twel
LIGONIUS PRIIMA >
Kasdien aso 9:09 iki 8:00 *aį
Trečiad. lr Sekmad. tik euatUrtua

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. T Iki •
(TedAIfėmle pagal antkrt|

n,4

Šių metų tradicinį, Specialį Kalėdinį “Draugo”
numerį, “Draugo” administracija bando išleisti vie
ną iš gražiausių irjdomiaulių išvaizdoj ir škaityihaiš
numerį ką dar nebuvo kada išleista.
Idant palengvinti spaustuvėje darbą, maloniai
prašome visų, kad priduotiUhėte Savo KALĖDINIUS
ir NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS — NEVĖLIAU,
KAIČ Gft.U’ODfclO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bUS ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose,
"tofcAUOO” ADM.
J

CAKde

DANTISTAS

1:10 p. m.

TELEFONAS CANAL 8887

ATSIŠAUKIMAS 1 BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,
IR | BENDRA YISUOMENf:

la

akintu.

Turtas virfi $1.100.000.00

2202 West Cermak Road

Ofiso teL OANai 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bee.: 7004 So. Fairfield Avė.
Bee.: Tel.: HEMIock Š150

Telefonas CANaI 4798

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

1913 So. Halsted St

DR. CHAR1ES SERAI
GYDYTOJAS EB OHIRUROAF

4729 So. Ashland Avė.
feL MIDIray

OFISO

VALANDOS:

Ofisas viri Boehm’s Drug store Nno 10 iki U vaLL ryto, bnao k iki •
_ nuo 7 Iki 8:90 vai vak
vaL popiet ir
uklSO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad.
Ui
ano
10 iki 12 tai ryto.
ir pagal sutartį.
telefonas SEBley 0434.

T0L Oleeto 1484

OR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS ir ohrubgab

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

463i So. Ashland Avė.

Kamp. I5tos gat Ir 49th Ct

Tai YARda 0994
Res. TeL KENwood 4300

OFISO VALANDOS:
Nao 2 Ud 4 popiet ir 7 iki 9 vak
irpilgal sutart).

Res. 1625 80. 50th Avenue
T01. Cicero 148 i

OR,

A. JENKINS

(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS
Nuo 10-13 v. ryto: 3-8 ir 7-9 v vai
Nedfliclomia nuo 10 iki 17 vai. dien
TELEFONAI:

Office: HĖMlock 5524
EMERGENCY: call MIDvay 0061
Rea.: HEMIock 1643

2500 West 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

1821 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS: .
Nao 1—4 ir Me 7-8 vakare

PHYSICIAN AND SIJRflRON

8800 Sa Artaton A*
VALANDOS: U v. ryto iki 9 dow»
0 Iki
vai

Ykipsi papai entartf
Ofiso telefonas PROapect 6737
Namą tolsfouas VTBjtfnia 8491

gydytojas m chirurgas

t

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki š fr nuo 0 iki 8 vai. vak.

2408 West 68rd Street

0B

Pirmadienis, gruod. 13, 1941

•GA8

PRAŠOME |

MOTINA

MŪSŲ

VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA

noms šiltoms esant, aptep2 puodeliai karšto pieno,
^as ^rP^u sviestu,
pusė puodelio riebalų, apie
pusė puodelio cukraus, 2
Kiaušinius niekuomet nešaukšteliai druskos, 1 šauk- reikia smarkiai virti. Getelis cinamono, 2 plytelės i riausia laikyti juos beveik
mielių; truputis šilto van verdančiame vandenyje tol,
dens, 2 plakti kiaušiniai, 7 kol bus tokio kietumo, koks
puodeliai išsijotų miltų, 1 pageidaujamas.
puodelis baltų razinkų.

MANDAGUMAS

suvaržytas, lyg sugautas —
J. Biliūnas.
mat, vis jam reikia mąsty
MOTINA
ti, kaip čia dabar elgtis,
kad neišeitų aikštėn jo ne
aptašytas būdas. Jo man “Mama, valgyt noriu! bučiau numiręs?” — “Aug-1 no marškinių rankovę: iš
Sumaišyti pieną, cukrų,
Burokus reikia virti su
dagumas yra, lyg išeiginis prašau nepaspėjęs įeiti pir štai danguj, pas Dievulį.” abiejų pusių aiškiai žymios
,
v. ...
druską ir cinamoną ir rie- žievelėmis, kurios greitai
.
„
.
rūbas, užvilktas tam kar kiom “E, kur taip ilgai — “Ar ir baltais marškinė nuo buvusių vočių įdubu- , .
.......................
<<TX balus.
Atausyti. Pridėti nusimauna jiems išvirus.
sios
užginusios
žaizdos.
Is
.
,
..
tui ant nešvaraus naminio, lakstei?” rūsčiai, bet kartu mis visados būčiau vilkė
v.
. , , ..
...
mieles . ištirpytas šiltame Tokiu būdu raudona spalva
kur lenda aikštėn iš po apa rūpestingai sako motina: jęs.” — “Tau tenai būtų čia net kaulelis nedidelis
pasilieka burokuose ir ne“matai, visai sušalęs, net daug gražesnius davę — te iškrito, kai truko votis,"
čios, vos jam pajudėjus.
nius
ir
gerai
viską
išmaišy

išsileidžia verdančiame van
Taip pat žiūrėkite, kad pamėlynavęs.” — “Buvau nai butum kaip aniolėlis, kalba motina, čiupinėdama
ti.
Pridėjus
pusę
miltų
ge

Mokinkite vaiką, kad kita vaikas būtų mandagus vi- ' pas Petrą: senutė lėlę pa nes visi maži vaikeliai, ku atsikišusį ir skaudantį gu- rai išplakti. Dabar sudėti denyje. Kad liktų kuodauburėlį. “Nebus iš tavęs argiausiai maisto, juos ver
tikių akivaizdoje jis nesi siems: ar čia bus elgeta, ari rodė . . .” atsakiau greitai rie numiršta, aniolėliais es
razinkas
ir
likusius
miltus
juoktų iš jų tikėjimo, apei turtuolis, ar tarnas ar po alsuodamas. Noriu nusi ti.” _ “Ar ir sparnelius tu- tojas, “tęsia ji gailestauda- ir išmaišyti. Leisti išsikel dant reikia vartoti kuomagų ir papročių, nes tai kiek nas. Nes mandagumas yra vilkti savo žiponą, bet jo rėčiau. — “Turėtum.” — ma toliau: “busi ubagėlis ir ti. Kuomet tešla pasidvi- žiausiai vandens.
vienam yra skaudu, o sve juk artimo meilės išreiški kiu būdu negaliu ištraukti “Tai kodėl, mama, aš ne- duonos negalėsi sau užsi- gubins, lengvai paminkyti.
timtaučiams girdint, kad ne mas, o artimas juk yra iš rankovės rankos. Mo numiriau?” klausiu, tarsi dirbti, ir skriaus tave, kai- Daryti dvi bulkas ir vėl lei
Kad pridavus naują sko
tina
meta
verpti, pri gailėdamas, kad taip neatsi po mažąjį . . .” Nors nesu
niekintų jų tautos. Ir čia kiekvienas žmogus.
Tada kepti nį špinakams, galima ant jų
Sunku išmokinti vaiką ėjus nuvelka mane, — tiko. “Gerai, vaikeli, kad prantu gerai motinos žo sti išsikelti.
tegul jis visados atsimena
džių reiškimo, bet jaučiu, vidutinio karščio pečiuje užpilti jiems išvirus biskužodžius; “Ko nenori, kad mandagumo, jei bent moti žiponą padeda . ant lovos, nenumirei, — argi nebūtų
kad busiu nelaimingas: pa-;apie vieną valandą. Iškepus tį acto, kuriame buvo pa
tau kiti darytų, nedaryk na nėra mandagi. Nes čia kepurę pakabina ant kaka- buvę gailu manęs paimli?”
I.
sidaro taip graudu ir skau leist praaušti, ir dar duo- ’ merkta truputis česnako.
lio,
ir
eina
prie
krosnies:
,
,
.
•
,
,
..
dar
daugiau,
negu
kitur,
nė tu kitiems.
F
’ ! sako jausmingu balsu motidu, kad prisiglaudęs prie
moko pavyzdys. Kiekvie xtenai paima bliūdžiuką ir
Įpratinkite vaiką manda nas vaikas, kaip beždžionė, įpila man šiltų užlietų bat na, spaudžia mane prie sa jos krūtinės pradedu balsu dainuodavo. Verpdama mo- tas vaikas daro? — Ir taip
giai ir meiliai elgtis su na daro tai, ką mato darant vinių. Išalkęs ir sušalęs, vo krutinės ir bučiuoja man verkti. “Cit, vaikeli, ne- tina suPa mane savo kojom, toliau iki įkyrumo.
miškiais.
Išvažiuodamas kitus. Todėl jei nesate valgau, kaip šieną piovęs. galvą. Paskui rūpestingai verk,” maldo ji mane: “Aš ir malonios dainos gaida
Vaikas, taip daug ir ne
kur ar išeidamas ilgesnį lai papratusios prie tokio man Pabaigęs persižegnoju bal apžiūri mano kaklą, galvą tau
padainuosiu
garnio tarsi lepina ir liūliuoja prie kantriai klausinėjamas, pa
ką tegul atsisveikina su dagumo, kokio reikalauja su ir išpalengvo, bijodamas ir veidą, ar nėra tenai kokio dainą, _ nori?” — “No miego. Man taip gera, taip vargsta. Juk jis nesuspė
visais, o pargrįžęs tegul geras auklėjimas, tai steng- apsirikti, ir einu prie mo
jaučiuos laimingas ir ra ja įžiūrėti, nesuspėja mąsriu,” atsakiau kniuksėda
skaudulio
ar
žaizdos,
ar
neužmiršta pasisveikinti.
mus! “Garnys, garnys, tas , tyti. O apie grožėjimąsi
kitės dabar pačios jo įsi tinos. Prisiglaudęs ir pa nesusikuliau
belakstyda mas per ašaras, nes tą dai ilgakaklys!” girdžiu jau paveikslais tai ir kalbos ne
Nekuriose šalyse nepažį gyti. Norinčiam nėra nieko dėjęs ant jos kelių savo
mas, atsega ir atraito ma- ną motina man dažniausiai snauzdamas taip maloniai begali būti. Todėl daug gegalvą, tyliu ir klausaus tik,
stami žmonės susitikę ir negalima.
skambančius ir plaukian- Į riau leisti vaikui ramiai į
kelyje sveikina kits kitą. Bet reikalaudamos iš vai kaip ramiai ir vienodai ūžia
KŪDIKIO VARDAS NE “HELLER”
čius dainos žodžius. Grei paveikslus įsižiūrėti ir gėTai labai malonus paprotys. ko laikyti visas mandagu ratelis. Taip gera prie mo
hhhmuhljksb
tai užmigau ir jaučiu tik, rėtis.
Jei jis klausinėja,
Žmonės tuomet tikrai rodos mo taisykles, neužmirškite, tinos! Ji viena ranka ver
kaip mane motina neša lo paaiškinti. Jei nori, tegu
kits kitam artimi kai ne kad vis dėlto čia yra maž pia, kita glosto mano gal
von, šiltai apkloja, ir per pats pasakoja, ką mato ir
praeina pro kits kitą, lyg možiai ir jei vaikas šio to vą. Pirkioj daugiau nieko
žegnojus mano galvą, grįžta supranta. Tada ir motinai
nėra: “Mama, ar ir mane
tie bežodžiai akmenys.
nepadarė, nesielgkite taip,
prie savo darbo . . .
jau bus aiškiau, į ką vaiko
Svarbiausia, kad vaikas lyg tartum jis būtų mirti- senutė atnešė iš upelio?”
’ dėmesį dar * pakreipti. Be
“Tai kaip gi,
gražiai elgtųs visuomet, ne nai nusidėjęs. Jei jo ne klausiu ją.
to, motina gali kiekvienam
j vaikeli, — atnešė,” atsako
Vaikai ir paveiksiu
tik tuomet, kai yra svečių mandagumo priežastis nėra
paveikslui sugalvoti trummotina. “Ar ir tada buvo
arba kai pats nueina į sve- atkaklumas nei įžūlumas,
putytę pasakėlę ir atsakytaip šalta?” — “Labai šal
knygos
čius.
Mat, jie turi taip tai jis nė maž nenusidėjo,
mėlį ir jį papasakoti. Tuo
įprasti į visas tas manda- Todėl nesmarkaudamos, pri- ta buvo, vaikeli, labai . . .”
Jau dažnai tenka pama būdu bus patenkintas vai
gumo taisykles, kad jos įei-1 minkite dar kartą, kaip rei- “Kaip tai nesušalau? —
tyti mažų vaikų rankose ko žinių troškulys ir paža
ateina
man
mintis,
o
moti

tų jam į kraują, kad jis jau kia elgtis, paaiškinkite, ko
paveikslų knygos. Jie jas dinta jo vaizduotė.
na ne tai man, ne tai pati
dėl,
ir
nenustokite
kantry

varto, žiūrinėja, nors nei
nebegalvodamas apie tai,
sau viena kalba toliau: “Tu
bės.
žodžio perskaityti dar ne
elgtųs, kaip reikia ir kitaip
Nauji laikai reikalauja
gimei pavasarį, prieš pa
moka.
Užtat iš paveikslų daugiau drąsos ir veiklumo.
elgtis tiesiog negalėtų. Bet
čias Velykas; silpnutis bu
jis tuomet tai tepasiek3, jei Dėkingumui ribų nėra.
jie mokosi pažinti pasaulį. Jau iš pat mažens neslopin
vai, tarė, kad gyvensi; tą
Čia jie mato daug tokių da kime vaikų judrumo, ska
visa tai dažnai kartos. Tuo Todėl, jei nori motinai pa
pačią
dieną
ir
krikštytų
ta

lykų, kurių jie nepasiekia tinkime jų drąsą ir inicia
jau pažinsi žmogų, kurs tik dėkoti, atsidėjusi rink švel
ve vežė.
Ir paskui ilgai
svečiuose tesistengia man niausius žodžius ir gražiau
ar bijo: tai paukšteliai, gy tyvą, kad jie pamažu už
dar buvai nesveikas: po me
dagiai elgtis: jis yra, lyg sias gėles.
vulėliai, žvėrys.
augtų savarankūs ir nepa
tų pradėjo kilnotis ant ran
Ir motinoms malonu J tas laužiami žmonės.
Bailieji
kų votys, maniau, kad jau|knygas žiūrėti ir apie pa visados daugiau vargo ken
tikrai mirsi, ir marškinėlius
veikslus su vaikais šnekė tės .. .
baltus
buvau
pasiuvus!
—
AW- GO -SoAK YOU R H EAD:
tis. Tik jau negerai, kai
■rtju’RE THE OuY Tmat WAS
AhotmeR Brilliamt
motinos be atvangos vaikus
t• “Ar tuos, kur ir dabar švenDOIMO ALI.THE LOUDCHEERIMC
IDEA or YouRS-TMl5
Kantrybė išminties moti
L “D raugas” Acme telephoto)
v/mem i tolo you i arramced
EkPCDITIOM To THr
šitaip
klausinėja:
to BRlMC THEH HOME - I
WILDER.ME.SS WlTH A
temis vilkiu? klausiu moFilminė aktorė Mary Martin su savo penkių mėnesių
na: be jos nieko neišmoksi,
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dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
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"Bill of Rights" 150 metų sukaktis
Labai svarbioms Jungtinių Amerikos Valstybių kons
titucijos pataisoms, vadinamoms “Bill of Rights” su
eina 150 metų.
Šią dieną, būtent gruodžio mėn. 15-tą Prezidentas
Rooseveltas yra paskyręs šių svarbių ir reikšmingų su
kaktuvių minėjimui. Mat, 1791 m. gruodžio 15 d. Vir
ginia valstybė paskutinioji užgyrė tuos pataisymus ir
tuo būdu jau sudaryta du trečdaliai valstybių, kas da
vė legalų pagrindą paskelbti “Bill of Rights” veikian
čiu konstitucijos priedu. New Jersey buvo pirmoji val
stybė, užgyrusi tas pataisas. Ji tai padarė 1789 m.
lapkričio 20 d.
Tos konstitucijos pataisos arba vadinamos “Bill of
Rights” garantuoja Amerikos žmonėms susirinkimo,
spaudos laisvę. Taip pat garantuoja laisvę kritikuoti
vyriausybę.
Dėl pravedimo šių pataisų Jungtinių Valstybių žmo
nės daug ir ilgai kovojo. Pirmiausia kongresui buvo
pasiūlyta 17-ka pataisų. Užgirta dvylika ir pasiųsta
paskiroms valstybėms. Du iš jų toj eigoj buvo išbraukti.
Visos pataisos yra labai svarbios. Bet ypač yra svar
bi pirmoji, kurioj nustatoma, kad kongresas neturi
leisti įstatymo, kuriuo būtų steigiama religija arba
uždraudžiamas jos laisvas pildymas. Kongresas taip
pat neturi leisti įstatymo* kuriuo būtų suvaržyta žo
džio ar spaudos laisvė. Be to, neturi būti varžoma
žmonių teisė ramiai susirinkti ir kreiptis į valdžią su
prašymais atitaisyti skriaudas.
Ir šios sukaktuvės, reikia pasakyti, minimos labai
sunkiose Jungtinių Amerikos Valstybių dienose, kuo
met tenka sujungti visas fizines ir dvasines pajėgas,
kad ginti kraštą nuo naciškų ir fašistiškų gengsterių
ir nuo aziatiškų banditų. Ir šio momento rimtį gyven
tojai puikiai supranta. Jie supranta, kad jei priešams
pavyktų įkelti savo purviną koją į šio krašto terito
riją, jie užsimotų sopiaikinti demokratinę santvarką,
paneigtų ne tik “Bill of Rights”, bet visus konstitu
cijos dėsnius. Dėl to nieko nesigailima nei turto ir net
nei pačios gyvybės, kad atblokšti visus baisiųjų prie
šininkų pasikėsinimus ir, be to, kad jiems užduoti tokį
smūgį, po kurio jie nebegalėtų pakelti savo galvą ir
grąsinti Amerikai bei terorizuoti viso pasaulio žmones.
Amerikos žmonės taip brangina savo kraštą ir de
mokratinę santvarką, kad ją besaugodami ir begin
dami dar nėra pralaimėję nė vieno karo. Sis karas
irgi bus laimėtas. Bus apsaugotos Amerikos brangi
nybės. Bus atstatyta pasauly taika ir teisinga taika,
nes po šio karo taikos konferencijos Amerikos žodis
bus pats svariausias.

ir aspiracijomis, Ir mes patys lietuviai ten surasime
labai naudingų ir reikalingų žinių. Knyga kainuoja
tik 30 centų. Juo greičiau ji bus išpirkta, juo greičiau
ir kitą knygą apie Lietuvą institutas galės išleisti. Tad,
padėkime varyti rimtą, naudingą ir būtinai reikalingą
tautos darbą.

Primena pareigas

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 15 d.)

“Lietuvių žinios” rašo;
“Amerikai stojus į karą štai ką turi atsiminti kiek
Atsisako taikintis.... Vo
tūkstantį sykių arčiau, ne
vienas mūsų šalies gyventojas:
Po
svietą
pasidairius
kietija ir jos talkininkai bu
gu nuo Amerikos. Jei Sta
1) Su visu uolumu ir nuoširdumu atlikti savo parei vo pasiūlę taiką, bet Pran
Tokio radijas, kaip pra linas skaitosi Amerikos aligas.
,
cūzija ir Anglija pasiūlytas neša, gruodžio 12 d. pas jantu, kodėl jis nedaro to
2) Suvaržyti savo asmeniškas, nebūtinas*"išlaidas.
taikos sąlygas atmetė.
kelbęs, jog sovietų laivyno kio žygio? Prašome, bal
3) Persiimti pasiaukojimo ir amerikietiško solida
•
attache Tokio mieste parei šavikai, patlumočyti tą rorumo dvasia, visi už vieną, vienas už visus.
Wilsonas rūpinasi taika.... škė japonų laivyno ministe kundą.
4) Remti savo šalies kariškas jėgas, kurios jau šią Amerikos prezidentas Wilrijai savo sveikinimus už
valandą sunkiai kovoja už mūsų gerovę ir teises.
sonas, norėdamas, kad kuo pasiektus japonų jūros lai
Šią sunkią mūsų šalies valandą atminkime, kad tik greičiausia užsibaigtų ka
Prašau Nesijuokti
mėjimus.
dideliu pasiaukojimu galėsime apsaugoti Amerikos lais ras, siūlosi tarpininkauti
Leo ir Enes Neužčiauptų
Nebus dyvo, tavorščiai,
vę ir gerovę.
tarp kariaujančių pusių.
kai Tokio redijas paskelbs namuose dažnai pasitaiko
Įsiliepsnojęs antrasis pasaulinis karas, kaip baisus
ir Chicago - Brooklyno lie piktumų už taip sakant
gaisras, savo ugnies liežuviais, laižys ir mūsų šalį.
Žmona bara
Tegyvuoja Vyčių choras... tuviškų balšavikų tokius menkniekį.
Taip kaip pavojingo gaisro metu kiekvienas žmogus
sveikinimus japonų laivy vyrą, kad jis nieko nepai
šoka gelbėti savo ir savo kaimyno turtą, taip ir mes Praėjus L. Vyčių apskrities
Japonija so. Girdi, tau sakyk, ne
šią valandą turime drausmingai stoti į kovą ir kovoti choro koncertui vis dar yra no ministerijai.
kas rašyti... Tegyvuoja Vy juk kariauja su kapitalisti sakyk, tai vistiek: per vie
nesigailėdami jėgų.
ną ausį įeina, o per kitą iš
Šią valandą užmirškime prabangą, užmirškime pato čiai, tegyvuoja jų gražus ne Amerika, o kapitalizmas
eina.
jL
gumus, bet su visa energija atsiduokime tam dideliam choras, tegaivina savo dai balšavikams yra didelis ne
nomis
užšalusius
tėvynės
sū

prietelius.
— Gana jau, — netekęs
ir šventam reikalui — sumušti priešą ir laimėti pernus... Mes tikimės, kad atei
kantrybės vyras atsakė. —
SalStyje
Chicagos
apskrities
Vy

TMD
(Tėvynės
Mylėtojų
Pas mane taip yra, o pas
Rudasis nacizmas, juodasis fašizmas ir geltonasis
čių
choras
sugiedos
dar
gra

Draugijos
)
sekretorius
M.
tave, taip: ką tik pasakai,
samurajus turi gauti galą, šioje žūtbūtinėje kovoje.
žesnių
dalykų....
Kasparaitis
ragina
narius,
tai pro abi ausis įeina, o
Kol tie pasaulio pabaisos, klastingieji kraugeriai ir
kad
pasiskubintų
užsimokė

pro burną išeina.
žmonių laisvės duobkasiai nebus suvaldyti, tol žmoni
ti
savo
mokestį,
b
a
gali
ne
Taikos sąlygos... Vokieti
ja neturės ramybės. Gaila žmonių, gaila mūsų vaikų
Mokytoja norėdama kuoir dabartinės jaunų vyrų kartos gyvybių, bet tos aukos jos pasiuntinybėje Vašing likti K. Karpio knygos, ku
rią
draugija
paskyrė
na

daugiausia išplatinti savo
tone gauta iš Berlyno tai
šiandien nebeišvengiamos.
riams
už
1941
metus.
klasės paveikslų, perša jį
Melskime Aukščiausiąjį kad mūsų šalis šiame kare kos sąlygos, kuriose yra ke
turi punktai. Pirmame punk
apsieitų su mažiausiomis aukomis.
Kiek mano delnui teko mokiniams.
Prieš mūsų akis sunkus ir ilgas karas, bet pergalė te sakoma, kad... “iš Lietu patirti, TMD nariai ir nesi
— Na, ar nebus jums
tikrai hus mūsų pusėje, jeigu visi sutartinai ir pasiau vos ir Lenkijos privalo būti skubina su mokestimi; jie linksma pažiūrėti į juos po
kodami atliksime savo pareigas, žvaigždėtoji laisvės sutvertos neprigulmingos ir laukia kol sekretorius pra dešimties metų. Štai, saky
vėliava iškilmingai plevėsuos virš mūsų gaivų, neš atskiros karalystės...”
neš, kad tos knygos jau ne site, Jonas — dabar inžinie
dama laisvę ir išsivadavimą milijonams pavergtų žmor •
liko. Sekretorius sako, jog rius, Kazys — daktaras . . .
nių.”
Neteko pusės milijono ka yra narių, kurie nėra dar
— O, štai, mokytoja —
rių.,.. Rumunija nuo pra mokėję mokesčio už 1940
džios karo iki dabar neteko metus. Greičiausiai, ir gi dabar be dantų . . . pridėjo
dėl tų K. Karpio “istorinių vienas mokinių.
pusės milijono kareivių.
Kaip lygus su lygiu
romanų.”
— Pa! — sako keturių
J. K. “V-bėje” tarp kitko rašo:
Šaukiasi prie Popiežiaus...
Bendrai,
TMD
per
pasta

metų vaikutis Cėvui, — ma
“Yra lenkų vadovybėje žmonių, kurie pripažįsta ir Vokietijos pasiuntinys Va
ruosius
metus
kaž
kaip
karma jumis taip užgaulioja
smerkia lenkų padarytas klaidas Lietuvos atžvilgiu ir tikane įteikė notą kardinolui
piškai
kvepėjo.
ir
jai nieko nesakai.
šiandien jie kalba apie besąlyginį Vilniaus pripažini Gasparri, kurioje prašo Šv.
mą Lietuvai.
w ♦ <» A Tėvą suvesti kariaujančias
— Na, kokiu gi būdu ma
Chicago lietuviški balšaIš po lenkų rašytojų ir redaktorių plunksnų šiandien valstybes į taiką.
vikai sako, kad jiems pa ma mane užgaulioja? —
liejasi gausybė gražių žodžių, gražių minčių, kilnių
•
tinka vieno Amerikos ser paklausė tėvas.
ir sveikų sumanymų. Visiems rūpi rytojus. Taip ir
Blaivininkų vakaras... Die žanto — Alvin York — obal
— Kokiu būdu? Ir didelis
mums lietuviams rūpi rytojus, nes mes žinom, kad
ir nesupranti. Vakar, gir
kaip pasiklosime, taip ir išsimiegosime. Todėl mes at vo Apvaizdos parap. salėj, sis: “Pirmyn į Tokio!”
Balšavikai tą obalsį tu dėjai, ji mane pavadino
sargūs ir viską darome iš lėto, pagalvodami, šiandien Chicagoj, kun. Ant. Briška
ir mes norėtume rašyti gausybes gražių, jaudinančių ugningai kalbėjo apie alko rėtų persiųsti Stalinui į Ku- paršu, o šiandie prie svečių
žodžių ir iš jų pinti mintis apie Naujosios Europos, holio nuodingumą ir ragino byševą. "lokio nuo aziati- pasakė, kad aš labai pana
nės Sov. Rusijos yra gal šus į jumis.
Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir kitų kaimynų rytojų. visuomenę blaivėti.
Mes, kaip žmonės norėtume be jokių rezervų paduoti
savo ranką lenkui, ir kitam. Bet mes norime savo ran
HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
ką paduoti jam tik gerai žinodami, jog sąžinė švari,
kad už draugiško rankos paspaudimo neslepiama iš
davikiška ir juoda mintis ar už jos glūdi ironija ir
tuščias pasididžiavimas, panieka. Mes norime kalbėti
su Lenkija, kaip lygus su lygiu, kaip demokratiška ir
žmoniškumo teisė reikalauja, kaip žmogui su žmogum
pridera kalbėti.”
Neseniai Hartford, Conn., mieste mirė jaunas lietu
vis gydytojas dr. Mindaugas Mikolainis. Velionies tė
vas Petras Mikolainis buvo aušrininkas, bendradarbia-I
vęs su dr. J. Basanavičium. Spauda pažymėjo, kad ve
lionis buvo stiprus, sąmoningas lietuvis, kaip ir jo
levas ir taip pat dėdė, kurs gyvena šv. Antano para
pijoj, Cicero, DL

"The Lithuanian Sifuation"

•
Tokiu pavadinimu Lietuvių Kultūrinis Institutas iš
Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoj pirko Jungt.
leido 64 puslapių knygą su gražiu viršeliu.
Valst. Apsigynimo Bonų už 50,000 dolerių, o Moterų
Knygoje gana plačiai yra nušviečiama kelerių metų Sąjunga už $10,000. Teko nugirsti, kad iš paskirų as
Lietuvos ne tik politinė, bet kultūrinė ir ekonominė menų kun. Ig. Albavičius pirko už $1,000, o B. Nenar
būklė. Duodama pagrindinių žinių iš Lietuvos ir kitų tonis už $500. Tai yra gražus pavyzdis visiems kitiems
Baltijos valstybių istorijos. Metamas žvilgsnis į Lie mūsų tautiečiams ir organizacijoms.
tuvos ateitį. Duodama nemažai ir statistikos žinių.
• /
Knygą parašė pats LKI direktorius prof. K. Pakštas.
Dr. Alfred Bilmanis, Latvijos ministras Vašingtone,
Būt tikrai gera ir naudinga, kad ši knyga plačiai
pasklistų ir lietuvių ir nelietuvių tarpe. Ji daug pa šiomis dienomis išleido gražią ir turiningą knygelę —
gelbės supažindinti kitataučius su Lietuvos padėtimi

Pirmadienis, gruod. 18, 1941

“Latvia in the present world crisis.”
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Pirmadienis, gruod. 15, 1941

DRA roAR

Official-by the U. S. Office of Civilian Defense
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J. KEISP COOL
Above all, keep cool. Dcn’t lose your head.
Do not crowd the streets, avoid chaos, prevent disorder and
havoc.
You can fool the enemy. It is easy. If planes come over,
stay where you are. Don’t phone unnecessarily. The chance
you will be hit is small. It is part of the risk we mušt take to
win this war.
Until an alarm, go aboųt your usual business and recreation in
the ordinary way.
Think twice before you do anything. Don’t believe rumors—
spreading falše rumors is part of the enemy’s techniąue. Don’t
let him take you in.
Know your air-raid waming. In general, it is short blasts or
rising and falling pitch, on vvhistles or horns. The “all clear” is
a steady tone for 2 minutes. Wa tch thispaper for description
of the local signal. (This is subject to change.)
Await ofhcial Information before taking any action. When
the Air Raid Warden comes to your home, do what he telis you.
He is for your protection. He is your friend.
He will help you do your part to whip the enemy.

We can do it. We will do it, if we stay calm and cool and
strong and alert. "

2. STAY HOME

3. PUT OUT LIGHTS

The safest place in an air raid is at home. .
If you are away from home, get under cover in the nearest
shelter. Avoid crowded places. Stay off the 9treets.
The enemy wants you to run out into the street3, create a
mob, start a panic. Don’t do it!
If incendiary bombs fall, play a spray from a garden hose
(never a splash or stream) of water on the bomb. Switch to a
stream to put out any fire started by the bomb. Switch back to
a spray for the bomb. The bomb will bum for aboųt 15 min
utes if left alone, only aboųt 2 minutes under a fine water
spray. A jet splash, stream or bucket of \vater will make
it explode.
Under raid conditions, keep a bathtub and buckets full of
water for the ūse of the fire department in case water mains
are broken.
If you have a soda-and-acid eztmguisher (the kind you tum
upside down), ūse it with your finger over the nozzle to make a
spray. Don’t ūse the Chemical kind (small cylinders of liquid)
on bombs. It is all right for ordinary fires.
Būt above all, keep cool, stay home.

Whether or not black-out is ordered, don’t show more light
than is necessary. If planes come over, put out or cover all
lights at once—don’t wait for the black-out order. The light
that can’t be seen wil.l never guide a Jap. Remember a candle
light may be seen for miles from the air.
If you have portieres, overdrapes, or curtains, arrange a
double thickness over your windows. Blankets will do. If you
have heavy black paper, pašte it on your windows. Don’t
crowd or stampede Stores to get it, however. You probably
have everythlng you need at home. Be ingenious—improvise.
Should you get an air-raid waming, rememDer to shut ofi
gas stovės, gas fumaces, and gas pilot lights on both. Bomb
explosions may blow them out from blast effect. Gas that
collects may be explosive later.
Prepare one room, the one with the least window glass, in the
strongest part of your house, for a refuge room. Put food and
drinking water in it. Put a sturdy table in it. Put mattresses
and chairs in it. Take a magazine or two and a deck of cards
into it. Take things likę eyeglasses and dentures with you
\vhen you go irto it. Take toilet facilities, paper, a screen.
T
ras'?, I ’ ’-t too.

Choose one member of the family to be the home air-raid
warden—who will remember all the rules and what to do.
Mother makes the best.

I ko Japonija pradėjo sau harakiri?
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lando studentų, kurie karui iš 7,083 salų, kurių tik 2,441 savo amžinais priešais, yra
Suminėkime svarbesnius: prasidėjus grįžo į savo že-; yra apgyventa ir turi var užimti karu su Vokietija ir
Singapūras yra nedidelė mę. Jau tada jie negalėjoj dus. Yra čia gyventojų ir nenori praleist tos progos.
sala Azijos pietuose, gale pravažiuot tiesioginiu keliu japonų kilmės (iš viso Phi-j Japonų militaristai ir pri
Malajų pusiausalio. Ji pui ir turėjo iš Prancūzijos, Bel lipinuose gyvena 16 milijo vertė imperatorių Hirohitą,
kiai anglų apginkluota, su gijos (kur ėjo aukštąjį nų žmonių), bet svarbiausia tą 124 tą mikadų (japonų
įrengtais aerodromais, ben mokslą) plaukti aplink pro — japonus čia vilioja ne tik j valdovų) ainį, dabar šven
karinė tų salų reikšmė, bet čiantį 40 metų sukaktį, pa
zino sandėliais, puikiomis Ameriką.
Be jau suminėtųjų prie ir gausūs turtai: geležis, skelbti karą.
krantinėmis. Ta sala teturi
tik 27 mailias ilgio ir 14 žasčių japonus į Thailandą, švinas, varis, sidabras, cin Demokratinė Amerika
pločio, bet pro ją eina su vilioja gausūs žemės turtai, ■ kas, angliai, žibalas, o taip turi būti nugalėtoja
Japonija nori jėga, gink
sisiekimas tarp dviejų okea žaliavos, kurių japonams pat ir maisto produktai, tai
gi
dalykai
kurių
japonams
stinga:
angliai,
geležis,
man-j
lu išspręsti jai rūpimus klau
nų, pro ją plaukia apie 80
taip stinga.
ganas,
gyvsidabris
ir
kit.
Be
simus, bet ji atsidauš į ga
nuoš. laivų, keliaujančių į j
lingosios Amerikos kumštį.
Pacifiką. Daug kas tą salą to, įsistiprinę šioje žemėje, Japonai pradėjo
Jungt. Amerikos Valstybės
vadina “šarvuotu Anglijos japonai jau arti prislenka didelę, riziką
Taigi noras apsirūpinti liko užpultos, ir jos vienin
kumščiu Tolimuosiuose Ry Burmos kelią, tą baisiąją
tuose,” gi japonai jį tiesiog arteriją, per kurią britų gink erdve savo augimui, noras gai bei galingai apsigins nuo
lai neperstojamai keliauja į apsirūpinti gausesniais ža-į groboniškų pasikėsinimų.
vadina:
Kiniją ir skina japonų ka liavų ir maisto šaltiniais, noTik kai pagalvoju, vienas
— Tai anglų revolveris, rius.
dalykas
darosi baisiu: vėl
ras užkirsti pagalbą Kini
atgrįžtas į Japoniją.
Thailandas, žinoma, ruošė jai, bei įsiviešpatauti Ryti turime pasaulinį karą. Viso
Kai 1819 metais anglai į si gintis. Ta valstybė, tu-Į
nėje Azijoje ir Pacifike pa pasaulio geriausieji protai
sigijo Singapūrą, buvo tai rinti 15 mil. gyventojų, kūrė
stūmė japonus į šį labai sumobilizuoti, kad išgalvotų
tik tamsios piratų olos, da net savo karo laivyną, o
jiems rizikingą karą. Japo kuo tobuliausias mašinas
bar gi Singapūras virto Pa- laivus davė dirbti Japonijai., i
nija išvargusi
iškamuota žrr.onių skerdimui, o viso pa
cifiko Gibraltaru. Kas jį fcu- Pači f i ke kryžiuojasi
jau penktus metus užsitęsu saulio geriausi darbo žmo
ri, tas kontroliuoja didžiąją
dalį prekybos su Kinija. Ir
tą kontrolinį punktą dabar
nori apvaldyti Tekančios
Saulės sūnūs.

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES

i

“Laisvųjų žemė”

Be Singapūro japonai sie
kia įsistiprinti ir Siame, ar
kaip tas kraštas naujai pa
sivadino MuangThai, tai '
yra “Laisvųjų žemė.” Plauk
damas į Ameriką pažinau

interesai

Reikia tik pažiūrėti į že
mėlapį, pamatyti, kam pri
klauso po Pacifiką išsimė
čiusios salos kad suprasta
me, kaip ten kryžiuojasi ja
ponų, britų ir amerikiečių
interesai, kartu su besikryžiuojančiais keliais nuo įvairių salų. Japonų akį nuo se
no traukia ir Philipinai. Jdo.nus tai salynas, atrastas

sio karo su kinų milžinu.
Teko matyti net japonams
drauginguose vokiečių laik
raščiuose, kad Japonija be
veik badauja, taip ten visko
trūksta. Bet teisingai yra
kartą pasakęs vienas Lietu
vos užsienio ministeris —
ūkiniai sunkumai niekados
tautų nesulaikė nuo karo.
Dabar japonai mano, kad
Rusija, Britanija lr kiti

visą būrį smagiu to Thai- dar Magelano ir susidedąs kraštai, kuriuos

jie laiko

nės I ir fabrikai užimti tų
naujųjų giljotinų ir praga
ro mašinų gamyba. Ir per
šimtus šimtmečių žmonės
neatrado būdo, kaip to iš
vengti. Atrodo — taip ra
dom, taip ir paliks im. Bet
tai baisu 1 Charakteringa,
kad karą vis pradeda tos
šalys, knr diktatūra, kur jau
pirma pradėtas karas prieš
žmonių sąžinės laisvę.

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar.

21 Kortelė

už tiktai $1.00.

2334 S. Oakley Avė
Socializmas, eidamas prie

Chicago, Illinois

tvarkos pakitimo, rftoo

I Krlstaos Bažnyčios pana

Kun. J. Prunskis dabartinės visuomenės san mei pradeda nuo knisimos! i tuose. — Gintautas.

T

i

i
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DRAUGAR

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(Lietuvių Prekybos Butas)

Kun. D-ras Antanas Staniukynas

CLASSIFIED

A. + A.
ZIGMONTAS

(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Vark ai a,
vicepirmininkas ir sekretorius, daro priešinius kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį IVHI-'C
1450 K. C.)

MARTINONIS

Gyveno 723 W. 17th St.
Mirė Gruod. 14, 1941, 11:30
vai.
ryte, sulaukęs 72 metų
amžiaus.

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen-

taujant plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
arba kreipkitės J raštinę:

. REIKALINGI DARBININKAI

2334

HELP WANTED — VYRAI

Gimė IJetuvoJe. Kilo Ii Pa
nemunes parap.,
Panemunės
kaimo.
Amerikoje išgyveno 36 m.

KALBA XX

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MA8INI8TAI reikalingi.
Turi būti
A-l vyrai visokiems darbams. Kreip
kitės prie;

RO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS
WEST PUI.IMAN'E

_

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavlmo 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
vykite dėl pasitarimo j raštinę;

-L

Paliko dideliame nullfldlme
minėtose įstaigose, arba paš
GENEKAD MECHANICAE CO.
sūnų Jonų, marčių Mary Ir
4SO So. Green Street
tris anukus,
tukterĮ
Adelę,
te.
žentų
Eduardų
Wilkoxek
Ir
Lietuvių priedermė
2 anukus, dukterj Vlluslų, žen
"AUTOMATIC 8CBEW MACHINE"
Raginanti visus lietuvius
tų Clarence Deegan Ir 2 anukus,
dabartinio karo laiku
OPPE RATO RIUS
reikalingas
dėl
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
sflnų Eduardų, marčių Goldie
"set-up” darbų Ir tvarkyti mažų debiznierius prie savo biznio
Ir anūkų, seserj Teofilę, brolpartmentų. Gera proga. Kreipkitės
AGENTAUTI GERA PROGA —
Prie nepaprastų aplinky įvesti ir pardavimą “War
prie:
valkę Albinų Martlnonaitę —
TOWN OF LAKE
ALiUOY MANUEACTLRING CO.
Bagdonas, Svoger) Vitelj Pet
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
bių man šiandien priseinh. Savings Stamps”, kurias ga
3207 So. Shicids Avė.
ruli Ir daug giminių Ir pažįs
lietuviais Town of I-ake krašte, yra
tamų.
reikalingas agentauti gerai žinomam
į jus prabilti. Karu užsi lima įsigyti Post Office ar
HF.I.P WANTED
Kūnas pašarvotas 1621 So.
lietuvių laikraščiui. Proga, užsidirb
ADVERTISEMENT DEPARTMENT ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
Union Avė. Tel. Canal 2055.
liepsnojo visas pasaulis.
ba tiesiog atsikreipus į TreIjildotuvėsė jvyks trečladlenj.
127 No. Dearborn Street
kalingas. Atsišaukite telefonu: CANTrt.: RANttoiph 8488—848®
Gruodžio 17, IS namų 9 vai.
al 8010 arba kreipkitės j raštinę:
asury
Department,
Defense
ryto
bus
atlydėtas J Dievo
Istorikai tvirtina kad pa
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Apveizdos parap. bažnyčių, ku
skutiniuose šimtmečiuose bu Bonds Division, Washington, į
rioje jvyks gedulingos pamal
ROSELANDE REIKALINGAS
dos už velionio sielų. Po pa
TIKRAI GERAS PIRKINYS
AGENTAS
vo karas kas 20 metų. Moks D. C. Ten gausite stempas
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
Šešių apartmentų namas parsiduo
Vyras,
kuris
turi
gerą
susipažinimų
zimiero kapines.
su Roselando lietuviais, turi gerų da. Remontuotas. "Tile" prausyk
lininkų tvirtinimas pasitvir ir knygutes, į kurias pirkė
Nuoširdžiai kviečiame visus
progų užsidirbti ekstra pinigų a- los. Namo priekinis kampas ak
gimines, draugus ir pažjstamus
tina. Štai, pirmas pasauli jas, o ypač vaikai, galės tam
gentaujant gerai žinomam lietuvių menuotas. Namo jelga $3000 j me
dalvvautl laidotuvėse.
jtaisvmal. 3 garadžial.
laikraščiui. Darbas malonus, patyri tus. Nauji
Nuliūdę Kūnus, Duktė, Mar
pyti
ir
nupirktus
stempus
nis karas pasibaigė lapkri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele Namas pilnai Išmokėtas. Randasi
čios AcsitaJ, Sesuo.
Brolvai
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės j geroj vietoj ir visados yra išrenkiai, švogeris ir Giminės.
duotas. Kaina tiktai 814,500 ir ant
čio 11, 1918 metuose, ir ant klijuoti.
raštinę —
Laidotuvių Direktorius S. M.
lengvų išmokėjimu. Gera transporSkudas, Tel. MONroe 3377.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Raštinėje
Lith.
Chamber
tacija. Adresas: J1215 Floumoy St
ras pasaulinis karas prasi
Dėl tolimesniu Informacijų ar pa
of
Commerce
of
Illinois
mie

dėjo rug. 31, 1939 metuose,
sitarimui šaukite telefonu: Harrison
Smulkūs
“
Drauge
”
skelbi
3006.
arba lygiai po 20 metų ir 8 lu noru patarnaus biznie
mai
nedaug
kainuoja,
bet
ARCHER HEIGHTS — GERA
mėnesių kada Hitleris už riams gauti reikalingas ‘War
PROGA
rezultatai
esti
geri.
Bile
ko
GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
puolė Lenkiją, ir vieną val Savings Stamps’ ir knygu
ti ekstra pinigu — Štai gera proga
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau Išmokti
agentavlmo -darbų, pardavi
stybę po kitos pavergė kar tes. Jūs, gerbiami klausyto
nėjant laikraščius Ir t. t. Pageidau
go*
“
Classifi4*d
”
skyriuje.
jai, kada perkate prekes
jamas toks kuris yra gerai susipa
du arba grąsinimais.
žinęs su lietuviais Archer Heights
krautuvėse,
reikalaokite,
Per visą savaitę prieš Ka apylinke. Patyrimas nerelkalinens.
Atsišaukite telefonu: OANal
8010,
Visa Europa dabar dega kad, jūs patogumui, jie už
Jis mirė, bet jo darbai gyvena! Jo karžygiški, prakil
lėdas kiekvienuose namuo arba kreipkitės j raštinę —
antram pasauliniam kare. vestų savo krautuvėje ir nūs darbai lietuvių visuomenėj plečiasi, auga. Džiau
2334 80. OAKI.EY AVENUE .
se visados turėtų rastis
Iš karo išliko Europoje tik pardavimą “War Savings giasi jais ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai juos gi
“Komunizmas iš žmogaus
žmogus, kurs galėtų iš laiš
keturios valstijos: Švedija, Stamps.”
liai įvertina. Tad šiandien Šv. Kazimiero seserys prašo
atima laisvę, šitą dvasinį
kininko priimti siuntas.
Šveicarija, Ispanija ir Por Valdžiai reikalingi pinigai visų prisiminti maldose jų globėją ir mūsų tautos did
morališko atsparumo pagrin
Tie gerbs ir mylės moti dą. Jis sunaikina visą jo
tugalija.
ir mūsų priedermė visomis vyrį — kun. d-rą Antaną Staniukyną, jo 23 metų mir
Suvienytos Valstijos bai jėgomis pirkti U. S. Defense ties sukaktį minint. Už jo vėlę šv. Mišios bus atlaiky
ną, kurie bent pusę jos mei kilnumą... Kolektyvizmas as
gė pasaulinį karą lapkričio Bonds ir War Savings tos Šv. Kazimiero seserų koplyčioje.
lės supras.
menybei nepripažįsta nei
11, 1918 metais.
Stamps.
Kas ryžtasi laimėti, tas vienos jai priklausančių na
Praslinko lygiai 23 metai
misijos, raštininkas Selec- misijos. Jis yra vienas dilabai retai pralaimi. V. L. tūralinių teisių, o padaro iš
ir 26 dienos ir gruodžio 7, Kuo gali prisidėti moteris
ti ve Service Draft Board No. rektorių Chicagos parkų. Wiv«*. mothers, sisters- they're often
jo menką savo sistemos
Rožė turi erškėčius, dei
1941 metais, Japonija iš pa
Jūs, moterėlės, ar mergai- 97. Jis yra elektros įvedimo Raštinė 6825 S. VVestern av. forced to point the way to haii
sraigtelį (šriubelį),” — pa
mantas — kliūtis. Geriau
health to their men folkl For women
salų užpuolė Amer. J. Val-| tės, kurios priklausote prie kontraktorius. Jo krautuvė
Adv. Anthony A. Slakis know that a healthy head produees sias žmogus taipgi turi silp sakė žymus pop. Pijus XL
stybių laivyną Philipinų sa- įvairių moterų ir merginų ir ofisas randasi adresu 4104 — direktorius ir pirminin
Lietuvių 'didvyriškas pa
handsome hairl And that's why
nybes.
lose ir su laivais virš tūks draugijų, galite prisidėti S. Archer Avė.
siryžimas, ištvermė, valia,
women everywhere ore pointing to
tantis jūrininkų nustojo gy darbu prie Raudonojo Kry
Al. Kumskis — pirminin kas Business and Commerce Fom-ol. the remarkable foaming oil
Meilė — pergalės karalie Lietuvai laisvę.
vybės.
(Nukelta į 7 pusi.)
šhampoo which first nourishes the
ne.
žiaus. Viena iš lietuvių mo kas atletikos ir sporto ko
Gyventi tautai ne tik šven
Lithuanian Chamber of terų draugijų, vadovybėj
»calp, then takes the dūli, parched
čiausia
pareiga, bet ir di
Jei pairučio siela, jei ver
hair and brings it back to glovving
Commerce of Illinois susi Kazanauskienės tą darbą
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
žias laisvėn, nemigdyk jos džiausia laime.
health. Fom-ol it so economical; a
rinko valdyba ir paskyrė pradėjo. Prisidėkite prie šios
little goes a long way. Ask your
prievarta, .bet klausyk jos
KELNER - PRUZIN
Skurdas yra revoliucijų ir
specialų komitetą, vadovy moterų draugijos veikimo,
druggist
for
the
regular
50c
size.
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
balso.
M.
Gorkyį
nusižengimų motina.
bėj pirmininko John Pakel pradėkite veikti naudai Rau
Or, write for a generous triol bot
Phone
9000
620
W.
15th
Avė.
koordinuoti veikimą su šio donojo Kryžiaus prirengianti
enclosing 10c to cover pocking
and postage.
krašto vyriausybe.
sanitarinių reikmenų sužeis-1
"Musu Atlikti Darbai Kalba už Save"
Chicagos Lietuvių Preky tiems kareiviams.
bos Butas kviečia visus lie
^Or< tllJMt > tilHMtpOO
Mūsų nariai:
tuvius burti jėgas ginimui
PASKUTINIS
Barney R. Pietkiewicz —
mūsų šalies ir teisių.
feį
r.
vienas iš direktorių šios or-.
♦*
PAGERBIMAS
«*•
MENIŠKAS DARBAS
Pirkit United States
ganizacijos ir pirmininkas j
Defense Bonus ir Stamps
ŽEMOS KAINOS
Selective
Service
Draft |
t
"į
i.
Lietuviškos Taupymo Ben Board No. 97. Yra Real Es- j
©•
TEISINGAS PATARNAVIMAS
drovės kaip viena stojo į tate, Insurance pardavimo ■
Į• 4t
\
i
darbą ir parduoda United ir generalinis kontraktorius i
V
■er
States Defense Bonds. Tą! namų statymui. Ofisas 2555 j
*4
patį patarnavimą teikia Me- W. 47th St.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103
tropolitan State Bank. TaiVVilIiam Sebastian — diPLATINKITE
“
DRAUGĄ*
gi, kuriems išteklius leidžia, rektorius ir pirmininkas
pirkite U. S. Defense Bonds Spaudos ir Pranešimų Ro

fom-ol

„

PAMINKLAI

Venefian Monument Co.

Gelbėk paštininkui, kad
Pridavė kalėdinius
pašto pristatymas į namus
būtų sklandus, ypač prieš
sveikinimus
Kalėdas. Yra naudinga prie
Marąuette Park. Sios ko- namlnlŲ paSto d5žučly pri
lonijos
,. vardus
,
. žmonių,
_
. ku
, 
J biznieriai sujudo.
J
eĮ segti
tų
“Draugo” kalėdinę laidą
pridavė sveikinimus bei lin re namuose gyvena. Paštį
kėjimus savo kostumeriams ninkas pasižiūri ir klaidos
šie biznieriai: Prosevičius, nepadaro.
Kaunietis, Rajauskas, Padžiuvėlis, Kodis, Mežlaiškis,
Šimkūnas, Dulksnis, laikro
dininkas Petkus, Mureikienė, Lapenas, šniurevičius,
Paulius ir kiti biznieriai
nemano pasilikti.
Taipgi biznieriai Bridge
porto, 18 kol., Northside,
Uekentėkitl Žemo p«t Sfl
Cicero, Roselando,
West
metu gelbėjo įmonėms. Pa
lelius eciema. išberiama,
Pullmano, Meirose Parko ta
spuogui ir kitokios odos
riasi kuogreičiausiai priduo
negeierimos.
Pirk Žemo
šiandieni Vienose aptiek o
ti savo sveikinimus.
•• SAc. 80c. 11.00
Town of Lake biznierius,
Napoleonas Poczulpas, duo
da pagarsinimą už $10. Rep. FOn Sn,IN,-IORI

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMii Direktoriiis

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

LAIDOTUVIŲ direktoriai

4«O&-4»7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
11 Stotie, WHIP (1620), su P. Aaltlmleru.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai

Gražūs —Gerai

Padirbti — Šilti

Visokiam

Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportišką Viršutinių Vyrams Marškinių, baltą Ir
spalvuotą. Vilnonių šveterių. Paniekų. Pirštinių
Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST SSrd STREET---------- Arti Normai Avė.
Telefonas:

VICTORY

3486

F.

SELEMONAVICH,

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

Sav.

SS54 South Halsted Street

Skyrius:. 710 W. 18th St
Visi Telefonai: YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 Weet 46th Street
TeL YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARde 4908

J. LIULEVIČIUS
4648 8. California Avė.
TeL EAFayette 3572
i
ANTHONY B. PETKUS

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue
TeL YARda 1138-1139

P. J. RIDIKAS

1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109

6812 So. VFeetera Avenue
Tel. GROvehUl 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2814 Weat 23rd Place
Tel. CAN&l 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

<

DRAUGAS

PlPttttdlenis, gruod. 18, 1841

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
> Kūčios darbo ir
vargo žmonėms

/ Vrtfl 'tOUR HflP.f

AMERIKOS DIDVYRIAI PACIFIKE

gistruoti iki gruodžio 21 d.
Stipresni ligonys, kurie no
rės dalyvauti bus paimti au
tomobiliais iš namų, ir par
vežti.
Tikietus galima gauti P.
Gudo krautuvėje, priešais
šv. Jurgio bažnyčią.

Bridgeport. — Kiekvie
nam nuo kūdikystės malo
nu /.Učių vakarą drauge su
visa šeima sėsti prie ben
dro stalo, kuris nukrautas
kūčių valgiais. Bet dabar
laikai kiti. baugelis yra at Lietuviu Demokratu
skirti, atplėšti nuo savųjų
šeimų, o kai kurie net jr kū- Lygos Cook County
PIRKIT
čiose ne ką turėtų padėti VI ■
ant savo stalo. Kad į tą jų žinios
K. — Esu mašinistas lėk
liūdną dalią įnešti nors ma Nors ir karas prasidėjo,
tuvų fabrike.
Pasibaigus
šviesesnį spindulėlį, Šv. bet politinis veikimas vis
karui, gal aš busiu atleis
Jurgio parapijos svetainėje tebeina. Ateities nežinoda
( "Draugas" Acme telephoto)
tas. Kaip galiu prisireng
ruošiamos bendros kūčios. mi, pradėtą darbą turime
Kap. Colin Kelly, Jr. (kairėje) U. S. laivyno lakūnai ti tam laikui?
Jos pirmoje eilėje skirtos, varyti pirmyn
žuvo kovoje su japonais Filipinuose. Kap. Kelly per
A. — Sistematiškai ir re
mūsų neturtingesniesiems.
japonų priešlėktuvinių patrankų ugnį skrisdamas prieš
Dabartinis
mūsų
užsibrėPageidaujama, kad ateitų su
žūsiant trimis orinėmis bombomis pataikė į japonų guliariai pirk Apsaugos
žimas
yra
pagelbėti
Aleks

pabendrauti ir labiau
karo laivą ir šį nuskandino. Leit. Boyd D. Wagner (de Taupumo Bonus. Tuo bū
andrui
Kumskiui
tapti
kan

pasiturintieji.
šinėje) U. S. armijos Lakūnas du japonų lėktuvus nu du gražią sumą sutaupysi
didatu
demokratų
sąraše
į
Nusistatyta kūčias rengti
mušė ir dvyliką kitų japonų lėktuvų nutūpusių ant že ateičiai, kai pakitęs laikai.
Sanitary
District
Trustee.
K. — Į kurią gausingiau
gruodžio 24 d. 4 vai. po pie
mės kulkosvaidžio kulkomis sunaikino. Tas įvyko ties
Jo
vardas
visiems
lietuviams
sią amerikiečių grupę vytų. Bendrų kūčių metu bus
Aparri.
jau
girdėtas.
Nėra
abejonės,
bendras plotkelių laužymas
ir visa eilė valgių, kokie kad didesnė pusė lietuvių jį tenance City of Chicago; Al
vartojami Lietuvoje. Ant ir asmeniškai pažįsta. Čia Brody, Coroner of Cook Pirkit Apsaugos
19*5 W»-t 35* Street
stalų, pagal mūsų krašto gimęs paprastoj šeimoj, ne County; Edward J. Kaindl,
Bonus
paprotį, bus ir šieno trupu mažai pasimokinęs, jaunas Recorder of Deeds of Cook
»«♦
i
tėlis pasklaidyta. Bevalgant pradėjo veikti su ateiviais County; Jos. Rostenkovvski,
Eikim į Am. Jungtinėms
susirinkusiems bus malonu lietuviais, dalyvauti įvai alderman 32 Ward; Robert Valstybėms į pagalbą. Sto
klausytis gražių lietuviškų riuose lietuvių parengimuo J. Dunham President of kim petys į petį, pirkim Ap "V ’ . » » • -* z ;*• «
giesmių ir kitos pritaikytos se ir šiaip lietuvių judėji I Chicago
Park
District; saugos Bonus. Kreipkitės į
programos. Bus ir gražiai me. Dalyvaudavo ir žymes George Donohue, General St. Anthony Savings and
išpuošta eglutė mažiesiems niuose svetimtaučių paren Supt. Chicago Park District; Loan Association, 1500 So.
pasidžiaugti. Neturtihgiems gimuose suėjo į pažintį su James Whalen, Sanitary Dis 49th Court, Cicero, Illinois,
— viskas veltui. Kviečiami žymesniais asmenimis, šian trict Trustee; Victor SchLae phone Cicero 412, kur rašti
WHOLESALE
dien
Kumskis
žinomas
ne
ir labiau pasiturintieji —
ger, Clerk of the Superioz ninkas Jos. F. Gribauskas
LIQUOR
vien
lietuviams,
bet
ir
svejiems kaina 50c., o jų vai
Court; Anton Maciejewski, maloniai patarnaus. Nelau
karna 25c. Visi turi užaire- tin,tau4*Bn“ politikams. Pri- Congresman 6 District, tei kim rytojaus, pirkim Ap
i tarimu lietuvių veikiančių
saugos Bonus šiandie pei
politikoj, kaip teisėjas Zū- sėjo John Lewe, Superior liętuvišką Av. Antano Tau
Uveiloja m»Lietuvių Prekybos
ris, Assistant Corp. Counsel Court. Indofsuotojų skaičius
PO visu
auga, tik reikia neatleisti pymo ir Skolinimo bendrovę,
Ohlcaco
R. Vasalle, Postmaster Sec
Būtas
retary Bruno Smardack, įtempimo kol jį Centralinis
(Atkelta iš 6 pusi.)
Prosecuting Attorney Cicero Komitetas neįtrauks į Demo
REMKITK)
kratų sąrašą.
___ .
8ENĄ
Township
Norbert
Tumokomisijos. Raštinė 7 S. Dear
LIETUVIŲ
~~_™ENSE
DRATTOa
Todėl, turėdami siūlo ga
vick, Constable Cicero Town
W. IAVTER. Ra.
born St.
BUY
Dr. Kazys Draugelis — di ship Anthony Mickevičius, lą, nepameskim kamuolio;
dirbkim
visi
išvien.
u rite d
Kumskis
siekia
Sanitary
Dis
rektorius šios organizacijos.
Tet. ROITJCVARD 0014
/Tu./iCondV
Jis yra dantistas ir priima trict Trustee vietos. Su pa
Jano stamps
pacientus adresu 2403 West galba Lygos narių Al. Kums
kis jau gavo pilną indorsNe laimingumo, tik ken
63rd St.
•aFų.T''»W *««■
Julius
Rakštis — phar- mentą sekamų politikų: Mi
macistas. Jo vaistinė, arba chael J. Flynn, County Clerk, tame tikrąją šio gyvenimo
"drug store”, yra adresu Frank Zintak, Supt. of Main vertę.
1900 So. Halsted St.
-o>:
Adv. Anthony A. Olis. Du
PAMOKOS
rt ofisą 134 N. La Šalie St.
.EjTiH
J ■ |
Anglų Kalbos
Ką Tik Baigėm Spausdinti
Sveikinimas Kalėdoms
Lietuvių Kalbos
MONH-BACK BUIRANTEE
Direktoriai šios organiza
KnygvedystSs
Fluorescent TEETH
cijos nutarė išleisti gražų
Stenografijos
50
DENTAL PLATĖS *Q2°
Mašinėle Rašymo
sveikinimą Kalėdų proga.
U
UV
a
Aritmetikos
Jame tilps sąrašas valdy
Pilietybės
Draugas spausdina vienintelį grynai
bos, direktorių ir visų Chi
MOKSLO
LAIKAS:
cagos Lietuvių Prekybos Bu
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
Lietuvišką-Katalikišką Kalendorių
to narių.
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Kas norite gauti šį Kalė
_
jDEHULUBffflHPe
dų sveikinimą, prisiųskite
SIS MILRAUKEE AVINUI
savo adresą laišku arba at
----------------------- 04*47 ». HAL3TC0 ST
Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
7 LOCATION* •404 E. 471h STREET
lOp.n • t. • •3420W.3«*hSTMBT
virutę. Dykai prisiųsiu.
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
•*•31 IRVINO PK-RD.
•4731 • ••AOWAY
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus,
Malonėkite prisiųsti savo
•303 B. STATI IT
naujas, meniškas, ir patraukiantis. Pati kalendo
adresą kaip galima greičiau,
riaus popiera yra daug švelnesnė, brangesnė!
nes reikalinga žinoti kiek
Meniškas piešinys apie paveikslus yra visiems
reikia spausdinti. Iki šiol eTURTAS VIRŠ .. $6,500.000
gerai žinomojo Jono Pilipausko nupieštas! Visų
same daug laiškų gavę ne
varduvių švehtės yra aiškiai pažymėtos po kiek
tik iš vietinių, bet ir iš rtlažų
ecCA AAft
vienos dienoB numerius. Visos Katalikų Bažnyčios
miestelių Chicagos apylin
šventės, Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos
kės. Malonu pabrėžti, kad
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iš
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
mūsų seneliai net Ir Oak
vardintos. Tai yra populiariausias lietuviškas ka
lendorius Amerikoje. O kaina yra visiems prieina
Forest šių pranešimų klau
Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p, p.
ma —r tik 25 certtai. Jei per paštą norite gauti, pri
Bosi ir prašo prisiųsti kalė
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
dėkite
kelius
centus
persluntizhui.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
dinius sveikinimus.
Adresuokite: 3241 S. Hale
SĮANMRD
Kaina tik 25 centai *
ted St. Telephone šaukite:
oal.Savp
(Pridekite kpttus centas persiuntimui)
iVINGS
Calumet 7358.
Iki ateinančio retvlrtadie
A850dxnON ofCbcSf*
"DRAUGAS"
Anrrm Mackikwtcb, Pns.
nio linkiu jums geriausios
kloties
4192 Archer Avenue
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
Varkala,
VlRginia Uit
žą

jais

WOLK

APSAUGOS BONUS
riausybė labiausia atsižvel
gia, kad ji kuo daugiau
pirkfų Apsaugos Bonų ir
Ženklų?

nūs ir Ženklus ji remia ša
lies saugumo programa ir
neleidžia pragyvenimui fcran
gėti.

A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius
žmones. Ši grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir
taupia.
Ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas
ir palaiko aukštą pirkimo
pajėgumą.
Pirkdama Eo

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į arfimiausį
paštą,
banką, arba taupumo ir sko
linimo sąjungas: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Washington, D. C. ženklus ga
lima pirkti ir krautuvėse.

STLDlO

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

ADVANCED PHOTOGRAPHY

tOVi'ESV fOSSIBLS I KICKS
PDONį LAFAYETIF

- RIGS — RADIOS — RE
RIGERATORS — WASHKR8 MANUK1* - sTOVEN
- •• ■> .rtnnall'

4707

S.

LIQUOK

Halsted

CO.

tėjimo

akivaizdoje

-rtla*<«l Itrcn.

REPRESEN1 ATIVE

FACTORY

6343 So. VVestern Aveh
Telefonas REPUBUC 6051

f
— namams Statyti, remontuoti at
pirkti. Ilgametis Iimokėjimo Planas

PASKOLOS

St.

STATES

Stanley

»<l»

ALf X ALESAUSKAS & SONS

ĮSTAIGA

MUTUAL

M

MINIMU KOOU SHTS — TAH
' OR SETS — BEDROOM SETS

Gurskis

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

supran

P.

IFAUSJKF
T^w.w..tr

V
^VORIDS LARGtST-1
'-UPNTAL PIATE
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TV
(į£3ft

AT3AHOA: Reikalaukite tik
tt*-
tai
tikrų
"Flt-ltlte
Dantų
plotvee—tiktai
mx«ų
padaryta. — dėl gra
žios lAvalidoe Ir ra
mumo savo parlontų.

AMERIKOS

LIETUVIŲ

PATAISYMAI — I dieno, pntnrmrrtmiM
Me. padarome "Itenturee" gav, |.pautlaa ir užsakymus nuo — tiktai Illinois
regletruotų
Ir teisėtų Dantistų.
ku
riem. mes gelddžlame patar
nauti.

TAI IPYI^ITP
I AUr T 1x1 I E

m^s,i Ištaigoje. Jūsų Indeliai rilpes
tingai globojami lr ligi $5,000 ap

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

Mokame

MC8Ų PASITIKĖJIMO IB IŠTVERMES REKORDAS

ko

40 Metai Sėkmingo Patarmvkno, Net.aRfcrlan<ttteat
Vieno Klljentol

Keiatuto Savings ana Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

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

3236 So. Halsted St
Jom.

M.

Chicago, I1L

Mozeris,

Sec’y.

MOKYKLA

816

W.

SSrd

Chicago,

Place,

IU.

•ntmt.TsM.
4Thw».l«7.

APART APSAUGOS, TURIME
ATSARGOS FONDĄ VIRS............................................ 4>OuU,UU0

MES

J.

P.

Announceris ir sekretoriui

MOKAME

ANT

PADĖTŲ

PINIGŲ

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
—

DEŠIMTI

METAI!

—

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755

So.

Western

Avenue

Phone: GROvehiU 2242

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

I

DftKUBSB
J. E. VYSK. B. J. SHEIL, D.D., NORTH SIDE
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
North Side. — Antradie
nio vakare, gruodžio 16 d.,
7:30 vak. į Šv. Mykolo Ark.
bažnyčią atsilankys J. E.
vyskupas B. J. Sheil, D.D.,
ir suteiks Sutvirtinimo sak
ramentą 43 asmenims.
Klebonas kun. A. Briška,
jo asistentai kun. S. Valuckis, J. Stankevičius ir J.
Statkus atvyks su dvasine
pagalba.
Klebonas kun. J. šaulinskas ir vietos seselės moky
tojos rūpestingai darbuoja
si prirengimui prie Sutvir
tinimo sakramento.

Nebus skelbiamos
pavardės

šv. Mykolo Ark. parapija
nors yra viena seniausių,
ne tik neišaugo į didelę pa
rapiją, priešingai, dar žy
miai sumažėjo, šiandie jos
parapijonai yra išsiblaškę
ir gyvena gana toli nuo baž
nyčios.
Parapijonai, nors ir ne
skaitlingi, bet darbštūs. Ma
tydami didelį savo klebono
pasišventimą kiekviename
parapijos darbe, visi ateina
į talką. Parapijos padėtis,
kaip dvasiną, taip ir medžia
ginė, dabar randasi gerame
stovyje.
Namiškis

VISI TURI BURTIS SAVANORIAI 1
CIVILINĖS APSAUGOS BURIUS
Chicagos Civilinės Apsau-\ paskirstyti į paskyrus bu
gos komisija jau kelinta sa rius įvairiems darbams ir
vaitė darbuojasi suorgani pareigoms. Gerai, jei ne
zuoti miesto gyventojus, įvyks jokių pavojų, nerei
vyrus ir moteris, į civilinės kės jokių darbų ir pareigų.
Mayoras Kelly yra nuo
apsaugos burius, Chicago
mayoras Kelly viliasi, kad monės, kad kiekvienam mie
bus patraukta iki 250,000 sto bloke turėtų būti užveizda, kurio pareiga būtų
asmenų.
savo bloke gyventojus įsą
Žmonės kviečiami sava
moninti, kas turi būti da
noriai registruotis.
Tas
roma kilus pavojui.
pat yra daroma ir kitu'se
Reikia tikėtis, kad Chi
miestuose, visuose pre mo
nės centruose ir stambes cagoj be kitko bus pagal
vota dar ir apie slėptuvių
nėse bendruomenėse.
parūpinimą.
Civilinė apsauga būtinai
reikalinga karo metu. Nes
rr
Planuoja
"blackout
negalima sakyti, kad to, ar
kito kurio miesto priešų'
ir Chicagoj
bombonešiai negali atakuo-;
ti orinėmis bombomis. Žmo Chicagoj lankėsi LaCuarnės turi pasitvarkyti taip, dia, nacionalinės civilinės
kad įvykus pavojui išvengti apsaugos direktorius. Jis
netvarkos,
arba sąmyšio. čia tyrė, kaip toli Chicago
Civilinės apsaugos būriams nužengusi civilinės apsau
esant to visa išvengiama, gos reikalais.
nes iš anksto žinoma, kas
Kadangi civilinės apsau
ir kaip reikia veikti įvykus gos reikalas Chicagoj yra
pavojui.
miesto mayoro žinyboje,
Registracijai blankas (ap tad direktorius jam patarė
likacijas) galima gauti vi ir Chicagoj išbandyti nusose vaistinėse, restoranuo tamsinimą (blackoutą). Ne
se, policijos nuovadose, ug žinia, ar mayoras klausys
niagesių stotyse, knygy to patarimo.
Dar daug
nuose, parkų vadinamose darbo reikia suorganizuoti
fieldhausėse ir pas 83 ko gyventojus į miesto apsau
misijos lokalinių bendruo gos grupes. Kai tas bus
menių pirmininkus.
atlikta, rasi, ir bus čia iš
Savanoriai aplikantai bus bandytas nutamsinimas

THAT LITTLE GAME”

Spaudos
konferencijoje
Baltuose Rūmuose prez
Rooseveltas prašė laikrašti
ninkų, kad laikraščiuose ne
būtų skelbiamos nukentėju
šiųjų amerikiečių kareivių,
jūrininkų, marynų, lakūnų
ir kitų pavardės, kad prie
šas negalėtų tuo naudotis.
Anot prezidento, apie žu
vusiuosius pati vyriausybė
praneš tik namiškiams. Ir
prašys jų, kad jie nekeltų
aikštėn, kur ir kaip jų na :
miškis žuvo.

Tūkstančiai
neteks darbo

OMC CĄR.D -fo
EACH AT A

r

Požeminis
geležinkelis
Požeminio
geležinkelio
Chicagoj pravedimo dar
bas matyt, karo laiku bus
sustabdytas. Žiniomis iš
Washingtono, vargini bus
gauta plieno ir kitos me
džiagos, kuri šiandien labai
reikalinga karo reikmenims.
Miesto mayoras tačiau vi
liasi šį tą laimėti.

Padarė sutartį
su unija

-DeAU'EPA
PROPCRUV■Bor usteM,
GlO-uS, U)E CAOST Not
•OO AHYTHiNG

Nou) 30HNKEEP Q0\ET*.
IT S0CCS MP
AHo THAT’S
ALŲ ThAT^S
NEcessAdY-

X Vytautas R. Zaksas,
iki šiol tarnavęs Dėdės Ša
mo kariuomenėj arti Chica
go gruodžio 11 d. atsisvei
kino su tėvais ir draugais.
Kur apsistos — nežino. Zak-1
sai yra žinomi Bridgeport
biznieriai, turintieji valgo
mųjų daiktų krautuvę adre
su 3322 So. Halsted St. Ne
kantriai laukia laiško nuo
mylimo sūnaus.

CONPmCTiNO
' OUTH MR. Ho'ftE'S
OJISHES .

X Lindžių namuose, 2511
W 45 PI., šiomis dienomis
įvyko suvažiavimas: dukte
rų, sūnų, žentų, marčių, anūkų ir t.t. tikslu pagerbti
motiną vardinių proga. Tai
bent vaikai!

Barbora Vilčauskienė,

savininkė užeigos prie kam
po S. Hoyne ir W. Cermak ,
Rd., savo vardinėms pami
nėti užsiprenumeravo dnr.
“Draugą.”

KALĖDOMS NAUJA
DIO

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.................................................
$|Q ^5
Lengvi išmokėjimai, gera nuolaida už jūsų seną radio ir dar graži dovanėlė
jums pas Budriką užtikrinta.

Budriko gražus kalendorius, 12 puslapių, visiems pirkėjams duodamas dykai.

The K«nwood (12H6B9) «... for
perfection in kome entertainment
this nidio-phonograph has every.
thiog—playj up to 12 records,
receives Aitierican and foreign
hroadcasts plūs FM. Modern
Fbono-Glide cahinet in walnut
hniah.Radiorgan, autoraatic tuning and 14-in. High Fidelitv
speaker. 12 tubes
ipdudiną recrifier.

ONLY

ZCNITH

HAS

THIS!

RA0IORGAN MASTER CONTROL on all four:
American and foreign broadeasts, FM and records.

Budriko krautuvėje galite gauti gražių lietuviškų ir amerikoniškų kalėdinių at
viručių.

MET
THE GBNTtEMAN,

REZERVUOKITE

<50 ON,
cAome -
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"DRAUGO”
KONCERTUI
SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.

I

X

X F. Vrbelis, sav. kepyk
los adresu 1800 W. 46th St.,
kur kepama ruginė lietuviš-

DIENRAŠČIO

'

per “Draugo” koncertą, sau
sio 18 d., Sokol salėj. Cho
ras dainiuos naujas dainas.

Brolis Vladas Cibulskis
daug gauna komplimentų
nuo vargonininkų iš Rytinių
valstybių už plotkeles. Pav.,
J. Žilevičius rašo: “Plotke
les gavau. Labai ačiū. Jos
gražios ir žmonėms patin
ka.” Šįmet brolis Vladas
plotkelių išleido du syk dau
giau, negu pernai. •

SMuCHS!

t

nica Avė. gruodžio 18 d.
7:30 vai. vak. Įžanga 15c. Be
to bus ir “bingo” žaidimas.
X Sasnausko vyrų choro
veikimas, kuris pastaruoju
laiku buvo lyg numiręs, pra
deda atgyti. Komp. A. Po
cius praneša, kad atgijusio
veikimo choro debiutas bus

X

t'vIE NEMefl.

t

ka duona ir skanūs pyragai
čiai, pirko naują Buicką, ku
rį padovanojo savo dukterei
vardadienio proga.
X TT. Marijonų 10 skyr.
rengia “Stanley Brush Demonstration” vietos seserų
naudai šv. Jurgio parapijos
salėje prie 32nd PI. ir Litua-

X Jurgis ir Rozalija Nevedomskiai, yra savininkai
didžiausios hardware krau
tuvės adresu 2215 W. Cer
mak Road,
Kitą
tos rūšies krautuvę turi J.
Balsevicis, 2325 So. Hoyne
Avė.

X Kun. A. Miciūnas, MIC.,
Meadowmoor Dairies kom
panija po devynerių metų ! kuris eina aukštus mokslus
atkaklios kovos su unija pa Lavai universitete, Kanadoj,
galiau susitaikė padarius ii rašo, kad Kalėdoms atvyks
pasirašius sutartį su piene į Chicago. Prieš Kalėdas Deišvežiotojais ir kitais darbi troit, Mich., ves trumpas re
ninkais. Tik unistai bus kolekcijas Šv. Jurgio baž
nyčioj, kur klebonauja kun.
priimami į darbą.
J. Čižauskas.
Pradėk dorai gyventi ir
X Town of Lake biznie
bematant pradėsi tikėti, nes riai didžiumoje jau įteikė
kiekviena dora ir skaisti “Draugui” sveikinimus kos
širdis savaime linksta prie tumeriams šv. Kalėdų pro
Dievo.
ga. Kurie dar nedavė pra
šomi pasiskubinti.

B. Link

OM UJELkl
LETS S2>O »T >
TH\S OJAT
THIS Tl(AE. uJ^A-rS T«B
•DSFFEaCMce
AS UOM© AS
EMERMBotyf
GETS FnE

X Helen Knpšienei, gyv.
2727 So. Evergreen Avė.,
gruodžio 9 d., Evangelical
Hospital of Chicago, 5421
So. Morgan St., padaryta operacija. Giminės ir drau
gai prašomi aplankyti.

Vyriausybės
nudsprendžiu mažinama automobilių
ir lengvųjų 1 i sunkvežimių
gamyba. Žinovai sako, kad
dėl to tūkstančiai darbinin
X Barbora Motejyte, 2122
kų neteks pastovaus darbo.
W.
24 St. šiemet švęsdama
Iš Detroito praneša, kad
Fordo automobilių fabrikų vardines turėjo daug vieš
dalys greitai bus uždarytos nių. Pavasarį ji baigs šv.
Kazimiero akademiją.

Hol. Ho‘.

HOLO OM,-

mu

Pirmadienis, gruod. 15, 1941

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.
Krautuvės adaros kiekvieną vakarą iki vėlumos, o sekmadieniais iki 5 vai. vak.
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.

