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SVARBIOS ŽNIOS
Pagaliau paskutinieji ja
ponų pareiškimai įspėja ja
ponus būti pasirengusiais
susilaukti “priešo” submari
nų ir bombanešių atakų.
Iš to trumpo pareiškimo
galima suprasti, kad karas
jau pradeda artėti prie Ja
ponijos krantų, nors japonai
tebeskelbia savo laimėji
mus ir visados pažymi, kad
štai, Amerikos
laivynas
“sunaikintas, štai Anglijos
aviacija “išnaikinta”.

Olandų submarinų kovos

Japonai bijos
orlaivių, subma
rinų atakų

Jfe
V.
.

AMERIKOS LAIVYNAS TEBEIEŠKO
JAPONIJOS KARO LAIVYNO
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Atakose žuvo 2,729 asmenų. Japonams
padaryta didelių nuostolių.

8
Tokijo, gruodžio 15 d. —
Oficialus Tokijo radio šian
•
• i '■* ■ •
Washingtonas, gruodžio 15 je žuvo 91 karininkas ir
die paskelbė Japonijos ka
d.^ — Laivyno sekretorius 2,638 kareiviai.
riuomenės ir laivyno komu
Knox šiandie pranešė, jog
Japonų nuostoliai, pareiš
nikatą, kuriuo įspėjama gy
japonų atakoje ant Pearl kė sekretorius Knox, žinomi
ventojai apie “priešo submaHarbor laivyno bazės, gruo trys submarinai ir keturias
rinus” prie Japonijos salų
džio 7 d. žuvo karo laivas dešimt vienas orlaivis.
ir bombanešius.
PASKUTINIS
Arizona ir penki kiti karo
Po konferencijos su Pre
Komunikatas ragina gyven
PASIRYŽIMAS
laivai.
zidentu Rooseveltu sekr.
tojus pasirengti karui, ku
Pasak
sekretoriaus,
atako
Knox spaudos konferenci
Iš Europos ateina žinių, riame “priešo submarinai ir
joj paskelbė, jog šalia Ari
jog Vichy vyriausybė paga aviacijos
bombardavimas
zonos, sunaikinta senas tai
liau pirmą kartą po 1940 suvaidins vaidmenį”.
kinių laivas Utah, trys des
metais sudarytosios taikos
trojeriai
— Cassin, Dovvnes
su Vokietija pareiškė pro “Svarbios žinios”
i"nrau(pw Acme telephoto)
ir
Shaw
—
ir minų vežiitoOlandų submarinai apspitę “motinišką” laivą, kur nors Pacifiko jūroje, rengiasi dar
testą nacių vyriausybei.
(Pereitą savaitę Jungti
jas Oglala.
Gal būt šis prancūzų pro
aršiau pulti japonus. Praeitą savaitę jiems pasisekė sunaikinti net keturius kareivinius
nių
Valstybių
Azijos
laivy

Sužalotų laivų tarpe yra
testas nepasieks savo tiks
japonų laivus.
no
vadas
adm.
Hart
davė
ljaro
laivas Oklahoma, kuris
lo. Labai galima, kad vokie
gali būti pataisytas.
čiai vistiek sušaudys suim suprasti, jog netrukus gali
ma
tikėtis
“
svarbių
žinių
”
tuosius prancūzus.
Ieško priešo
Tačiau šis Vichy vyriau iš Amerikos submarinų, ku
sybės žygis rodo, jog ir da rie išplaukė į jūras).
“Likusioji didžioji Ramio
Maskva, gruodžio 15 d. — jo vandenyno laivyno dalia
bartinių Prancūzijos valdo Tuo tarpu japonų sluogs
Sovietų pranešimai skelbia, su orlaivių vežiotojais, sun
vų krūtinėse dar ne visai niai pareiškia, jog baigiami
esą
visi
pasiruošimai
sutik

mūra
ir
specialus
pasiunti

VVashingtonas,
gruodžio
15
kad
raudonoji armija šiuo kiaisiais kruzeriais ir subma
užgęso garbės supratimas,
ti
bet
kokius
staigius
puoli

nys
Kurusu
įteikė
valsty

d.
—
Prezideųtas
Roosevel

metu smarkiausiai kovojan rinai, yra nepaliesta ir ieš
jog jie nors paskutinį gal
Rangoonas, gruodžio 15 d. tas šiandie pateikė Kongre bės sekr. Hull klastingą pa ti prie Klin-miesto, kad ati ko susirėmimo su priešu”
kartą pareiškia pasiprieši mus ant Japonijos.
— Anglų karo štabas Bur- sui dokumentuotą kronologi- reiškimą dėl taikos, kai jau darytų Maskvos-Leningra- pareiškė sekretorius.
nimą priešui.
Netrukus Hongkonge
moje šiandien paskelbė, jog ją Japonijos taikos pasitari prieš valandą Japonijos sub do susisiekimą.
Pasak jo, japonams nepa
Japonų pranešimai iš susidarius JldsHnm japonų mų, kurtė' kaigės staigiu marinai-ic orlaiviai buvo pra Komunistų organas Prav- vyko
NAPOLEONO KELIU?
suduoti Jungtinėms
“
smūgių
į
nugarą
”
Pearl
dėję
atakuoti
Hawaii
salas.
da rašo, jog sovietų kariuo
Kowloono pareiškia, jog bri spaudimui mažas anglų da
Valstybėms
mirtino smūgio
menė vienoje vietoje perkriPagaliau ir iš Rusijos fron tų gynimasis Hongkonge linys pasitraukė iš Victoria Harbor.
tusi Maskvos-Leningrado ke “prieš karo pradžią”.
to pranešimai ima aiškiau baigiąs silpnėti ir japonų ar Point, kuris yra Burmos pa Savo pareiškime Prez. Roo Imperatoriaus
pareiškimas
seveltas
ypač
pabrėžė,
jog
lią ir paėmusi 75 tankus. Pa
Jis taip pat atvirai pa
kristalizuotis ir šiuo metu at tilerija ir aviacija be pers čioj pietinėj dalyj.
Japonijos
ambasadorius
Nosak
laikraščio,
kariuomenė
reiškė, jog “Jungtinių Vals
rodo, jog Hitlerio legijonams tojo bombarduojanti Hong
Tuo tarpu gruodžio 8 die
atsiėmusi
iš
vokiečių
Sone•
tybių
tarnyba nebuvo pasi
gali tikrai prisieiti eiti Na kongo tvirtumas.
nos 7 vai. ryte Japonijos už
čnogorski
miestą
į
šiaurva

rengusi
netikėtai orlaiviu
poleono pramintais keliais.
Oficialioji Japonijos žinių BRITAI HONGKONGO
sienio ministeris Togo pasi
karius
nuo
Maskvos.
atakai”.
Tiesa, šiuo metu yra įvai agentūra pareiškia, jog SALOJE
" Kinai muša japonus kvietė savo oficialion rezit
riausių spėliojimų. Kai kur Hongkongas turės netrukus
dencijon Amerikos ambasa
Šalia žuvusių asmenų esą
Londonas, gruodžio 15 d. Cantone
skelbiama, jog Hitleris di pasiduoti.
dorių Grew, kad pareikštų Rusų iniciatyva
20 karininkų ir 636 karei
džiausį dėmesį atkreipęs va Japonų pranešimai taip — Japonai per dvi dienas
Imperatoriaus Hirohito “dė Londone autoritetingi ka viai sužeisti.
karų frontan ir rengiasi in pat kalba apie laimėjimus bombarduoja Hongkongą iš
kingumą ir pasitenkinimą riniai sluogsniai pareiškia,
Chungkingas,
gruodžio
15
vazijai Anglijon. Kiti spe Luzon saloje Filipinuose.
jūrų ir oro, kai tuo tarpu d. — Oficialioji Kinijos ži dėl Prezidento malonaus lai jog šiuo momentu karo vei Penktoji kolona
kuliuoja, jog nacių legijonai
”.
ksmų iniciatyva rytų fronte
britai pasitraukė iš Kowloon nių agenūra pareiškia, jog ško
“Aš manau”, pareiškė
pasirengę žygiuoti Turkijon
Atsakymas į Prez. Roose- tikrai perėjusi į rusų ran
pusiasalio į Hongkongo sa prie Cantono aršios kiniečių velto laišką baigiamas, jog kas, ypač Maskvos sektoriu sekr. Knox, “jog geriausiai
ir Suezan.
Naciai reikalauja
pavykęs penktosios kolonos
lą. Pasitraukimas vykstąs atakos privertusios japonus “taikos sudarymas Pacifike je.
Kaip ten bebuvę — šian
pasitraukti iš ankstesniųjų ir galutinai visam pasaulyj,
planingai.
die rytų fronte vokiečiai ne Rumunijos karių
Pasak šių sluogsnių, vokie darbas atliktas Hawaii sa
pozicijų ir jog Tamahui pro- •; buvo imperatoriaus bran- čiai nebeįstengia sudaryti lose, gal būt išskyrus Nor
paliaujamai traukias.
•
vincijoj,’į šiaurę nuo Hong ‘ginusias troškimas, kurio re naujų fronto linijų, nes so vegiją”. ,
New Yorkas, gruodžio 15 GEN. MAC ARTHUR
kongo, vyksta visoj ,< pilnu- alizavimui jis privertė savo vietų kariuomenė jų planus
Knox taip pat pareiškė,
NERAMUS BALKANAI
d. — Anglų radio šiandie VADU
moj kiniečių atakos.*
j vyriausybę tęsti nuošird- nuolatos su trukdant i.
jog
iki šiol nežinoma, kad
Vokietija užgrobė Balka paskelbė, jog Vokietijos
Kiniečių
pranešimai
skel
žias
pastangas.
ImperatoLondonas,
gruodžio
15
d.
bent
vienas orlaivis buvo
nus, bet vokiečiai Balkanų feldmaršalas gen. von Brau
Sunaikinta
karta
j°£ Prezidentas tai
valdomas vokiečių ir nepa
nenugalėjo. Šiuo metu suki chitsch, vokiečių kariuome — Londono laikraštis Eve bia, jog aplink Tamshui jie
sunaikinę
daugelį
japonų
ap
i
B-iškiai
žino
”
.
,
ning
Standard
pasiūlė,
kad
naudota
jokių naujų ginklų.
Pravda pareiškia, jog rusų
limų liepsnos kas kartas la nės vadas, vykstąs Bukareš
saugos
įrengimų.
i
Tačiau
japonų
tikrasis
at
Jungtinių
Valstybių
kariuo

biau plečiasi ne tik Jugosla tan, kad pareikalautų iš Ro_
, .
.
sakymas buvęs Pearl Har- kariuomenė sunaikiniusi “iš Atakose dalyvavo ir japo
vijoje, bet pradeda užklys munijos dar penkių divizijų menės vadas Tolimuose Ry
nų submarinai, valdomi tik
Tamshui
yra
apie
28
mykuriam buvo ilgai ruoš- tisą nacių generaciją”.
tuose Įeit. gėn. Mac Arthur lias j šiaurę nuo Hongkon- į
Anot
rusų,
nuo
birželio
22
ti ir Graikijon ir kitur.
dviejų asmenų. Iš trijų žu
kovoms Rusijos fronte.
būtų
paskirtas
sąjungininkų
dienos
iki
šio
laiko
Rusijos
go
ir
apie
24
mylias
į
rytus
Tenka laukti ir tikėtis,
vusių submarinų vienas bu
Savo pareiškime Preziden
Radio pareiškė, jog Romunuo Canton-Kowloon gele tas pabrėžė, jog štai esąs fronte Hitleris neteko 6,- vęs normalaus dydžio, vie
jog ne tik Balkanuose, bet nijos valstybės galva gen. vyriausiuoju karo vadu.
žinkelio linijos.
ir visoje pavergtoje Europo Antonescu atsisakęs pasiųs
“rekordas visai istorijai, 000,000 kariuomenės, virš nas mažas ir tretysis, kuris
je sukils pavergtosios tau ti daugiau kariuomenės, nes MIRTIS UŽ SABOTAŽĄ
kad būtų skaitoma su nuos 15,000 tankų, 13,000 orlaivių suimtas, taip pat mažas.
tos ir nušluos priespaudą ir visuomenėje galįs kilti ne
taba, pasigailėjimu, siaubu ir 19,000 kanuolių.
Pagaliau sekretorius pa
Ašies
diplomatai
Šiuo metu, pareiškia ru
VVashingtonas,
gruodžio
15
vergiją.
ir pasipiktinimu”.
pasitenkinimas.
žymėjo,
jog Pearl Harbor
•
sai, Maskva išgelbėt, Lenin
d. — Atstovų rūmai šiandie
uoste
sausieji
dokai ir alie
tariasi Berlyne
grado apsupimas vokiečiams
priėmė
įstatymą,
pagal
ka

GALIMYBES
KĄ DARYS RUSAI?
nepavyko ir taip pat nepa jaus sandėliai nenukentėję.
Anglai
nuskandino
rį
už
“
sužinų
sabotažą
kraš

Tai toks maždaug bendra Iš paskutiniųjų pranešimu
vyko nacių pastangos už Taip pat nesą padaryta nuos
New
Yorkas,
gruodžio
15
tolių kitiems bazės svar
sis vaizdas Europoje, kur aišku, jog kol kas rusai pa to apsaugoje” gali būti bau
grobti Kaukazo aliejus.
italų
transportą
d.
—
Vokietijos
radio
pas

biems įrengimams.
šis dabartinis karas ir pra siliks neutralūs Amerikos- džiama mirtimi. Įstatymas
kelbė,
jog
šiandie
Berlyne
sidėjo. Būti perdideliais op Japonijos kare. Prisibijoma pasiųstas senatui.
ŽŪVA ANGLŲ
susirinko Vokietijos, Itali
timistais ir tikėti, kad rusų Maskvoje, kad japonų ata
SUBMARINAS
Londonas, gruodžio 15 d.
jos ir Japonijos atstovai ap
pasisekimai išsiplėstų į per kos Sibire gali kartais skau
Londonas, gruodžio 15 d.
svarstyti konferencijose nau — Admiralitetas šiandie pa- — Admiralitetas pranešė,
galę. į kelias savaites, kad džiai paliesti vokiečių-rusų GRAIKIJOJ SUKILIMAI
serbų sukilimai taptų aiš frontą. Ir reikia manyti kad
Londonas, gruodžio 15 d. jus susidariusius uždavinius kelbė, jog anglų submarinai jog submarinas Tetrach per
kiu karu šiandie dar nega kol kas teks Jungtinėms — Ištremtosios graikų vy besiplečiančiam karo prieš nuskandino 12,000 tonų ita ilgai negrįžtąs ir turi būti
lima.
Valstybėms pasitenkinti tik riausybės pareiškimu, šiuo Jungtines Valstybes ir An- lų transportinį laivą ir suža laikomas žuvusiu.
| iojo ar sunaikino šešis maTačiau tiek Vichy protes gražiais Litvinovo žodžiais. metu Graikijoje vokiečiai Sttją.
tas, tiek rusų laimėjimai,
Tačiau labai gali būti, kad priversti laikyti 24 divizijas
Pasak radio, konferenci- j žesnius laivus, kurių du ap sia vartojami kariuomenės
tiek sukilimai Jugoslavijoje, laimėjimui aiškiai palinkus kariuomenės, lcad numalšin joję dalyvauja Vokietijos , šaudyti prie Candijos uosto, transportui.
pasyvūs
pasipriešinimai rusų pusėn Maskvos fronte tų pasikartojančias partiza užsienio reikalų ministeris vokiečių okupuotoj Kretos
Tuo tarpu pranešimai iš
Olandijoje, Belgijoje ar kur ir Jungtinėms Valstybėms nų sukilimus. Graikijoje yra von Ribbentropas, Italijos saloj.
Romos pripažįsta, kad vi
kitur aiškiai stiprina demo įsitvirtinus Pacifike, rusai šešiolika italų divizijų, trys ambasadorius Dino Alfieri
Anglų pranešimai skelbia, durinėj Viduržemio jūroj
kratijų pozicijas ir progas gali paskelbti Japonijai ka vokiečių divizijos ir penkios ir Japonijos ambasadorius jog nuskandintojo italų lai žuvo du lengvieji Italijos
Hiroshi Oshima.
bulgarų divizijos.
galutinai laimėti.
vo tipo laivai esą daugiau kruzeriai.
rą.

Britai priversti
buvo pasitraukti

Prezidentas paskelbė
japonų klastą

Rusų atakos
sėkmingos visam
rytų fronte
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Iš Piety Amerikos Lietuvių Gyvenimo

BEARS TAKE WESTERN DIVISION PRO TITLE

Daugiau 50 metų

Gelbėk paštininkui, kad
pašto pristatymas į namus
būtų sklandus, ypač prieš
Kalėdas. Yra naudinga prie
naminių pašto dėžučių pri
segti vardus tų žmonių, ku
re namuose gyvena. Pašti
ninkas pasižiūri ir klaidos
nepadaro.

Newark, N. J. — Šv. Jur
Užsisako laikraščius
gio draugija šįmet mini sa
vo gyvenimo 50 metų su
i Sao • Paulo,
Brazilijoje.
—
kaktį. Minėjimas surengtas
»
t.
7
Nebegalint Brazilijoj leisti
draugijos nuosavam name,
daugiau lietuviškų laikraš
180 New York Ave., lapkr.
čių, kaikurie lietuviai juos
23 d.
prenumeruojąs šiaurės Ame
Paminėjimas buvo labai
rikoj.
Pavyzdžiui šią sa
iškilmingas, dalyvavo apie
ADVOKATAI
vaitę ateinantiems metams
800 žmonių.
“Draugą” užsisakė St. ReProgramą pradėjo dr-jos
Whitney E. Tarutis
menčius, “Ameriką,” — F.
pirm. S. Augūnas. Merginų
Cemarka, ir “Darbininką”
ADVOKATAS
choras sugiedojo Amerikos
— J. Pocius. Tai tik pra
CENTRINIS
OFISAS:
ir Lietuvos himnus; skam
Už tokią gražią ir nuo
3133
SO.
HALSTED
ST.
džia. Tikimasi, kad bus širdžią paramą Tėvai Mari
bino šlakaitytė. Sveikinimo
(Lietuviu Auditorijoj*)
Nuo l-mo» Iki S-toa
ir daugiau skaitytojų. Tie jonai per misijonierių kun.
kalbas pasakė: komiai j onie- VALANDOS: ▼ai.
vak.
Tel. CALumet 6877
sa, kaikuriems lietuviams A. Naudžiūną, MIC., nuošir
rius John Keenan, teisėjas
134 NO. LA SALLE ST„
gana sunku yra prenume džiai dėkoja kun. J. InčiūUnterman, mayoro atstovas
l "Draugas" Acme telepnoto>
Room 2014
TeL Stote 7572
ruotis Amerikoj dėl labai rai ir šv. Panelės ApreiškiGeorge McAfee, Bear’s back, spilled by Green Bay end, Don Hutson (14),-as Bears Silverstein, kunigai Ig. Kel
aukštos dolerio vertės. Tu-j mo parapijos duosniems pa-: swamped the Packers 33 — 14 in their ga me for weBtem di vision title of National melis ir J. Simonaitis, adv Tel. PROepect 8525
Chas. Paulauskas, Ieva Tre
rį giminių, ar pažįstamų rapijonams.
Lai Dievas Professional Football league at Wrigley Field, Chicago.
čiokienė, dr. Kralik, J. Bu
Brazilijoj, jiems užsakyki jiems atlygina.
V. W. RUTKAUSKAS
jauskas ir keletas kitų.
te laikraščių. Tai gražiau
kant
reikia
mokėti
tik
$300,
gijų,
kaip
ir
nuo
pavienių
ADVOKATAS
Kun. A. Naudžiūnas, MIC.
Rengimo komisijos pirm.
sia būtų Kalėdoms ir Nau
gi kitus galima mokėti nuo Pašventino kun.
asmenų, surinko dvi nenuilsr
6158 So. Talman Ave.
jiems Metams dovana.
momis (rendomis). Namai Zimblio paminklu
i tamos veikėjos: Elena Ka- Šrihakauskas perstatė 10 na
Chicago, UI.
Iš toliau į vakarus
1 labai gražiai statomi ir su
zakauskienė ir Albina čeba- rių, kurie priklauso prie drBus primicijos
Philadelphia, Pa. — Aki torienė.
1 naujausiais patogumais.
Reporteris jos nuo pat įsikūrimo. Pub- Rezidencija REPUBLIC 5047
Ateinantį
sekmadienį, Pabaigė statyti
j lika juos sveikino gausiu
vaizdoje gan didelio skai
pagal sutartį
Mokyklos vaikučiai
gruodžio mėn 14 d. Sao Pau
| rankų plojimu.
čiaus
žmonių
gruodžio
7
d.
Orlaivių dirbtuvė jau baig | tveria bursą
lo mieste, lietuvių bažnyčio
Pradėk dorai gyventi ir, Draugijos pirm. S. Augū- CHAS. P. KAL
Šv. Kryžiaus kapuose kun.
ta statyti. Už vienos, kitos
Mūsų mokyklos vaikučiai, dr. Vytautas Martusevičius bematant pradėsi tikėti, nes1 nas ir Pr. Šrihakauskas laje, bus primicijos lietuvio
ADVOKATAS
savaitės pradės dirbti orlai
seselių vadovybėj, stengiasi pašventino paminklą pasta kiekviena dora ir skaisti bai daug pasidarbavo. Jie
kunigo Antano Ausenkos,
vius “Bombing planes”. Sa
Kasdien vai. 10 iki 8
sutverti bursą padidinimui tytą ant kapo a. a. kun. Ig širdis savaime linksta prie turėjo ir daug pagelbininkų.
oriklausančio
benediktinų
Treč.
ir Penk. 10 iki 6
koma, kad samdys nuo de
Garbė jiems už tokį gražų
vienuolijai.
Primicijantas šimts iki dvylikos tūkstan mokyklos. Padarė labai gra no Zimblio, buvusio klebono Dievo.
istorišką surengimą.
pradžios mokyklą išėjo Lie čių vyrų. Daugumoje bus žią pradžią, kai prieš Padė Šv. Jurgio parapijos. Kun.
6322 S. VVestern Ave.
v
kos
Dieną
surinko
$150.00
Kidykas pasakė pamokslą.
tuvoje Atvykęs Brazilijon, mechanikai, bet ir papras
Dalyvė Telefonas PROSPECT 1012
LIETUVIS DAKTARAS
ryžosi mokytis.
Turėda tų darbininkų paims apie Šv. Antano mokyklos vaikų
O pinigų apmokėjimui už
OPTOMETRISTAS
bursai.
mas pakankamai gabumų, penkis tūkstančius.
tą paminklą taip nuo drauPritaikina akinius
LIETUVIAI DAKTARAI
tikslo pasiekė. Tai bus ant
atsako
mingai ui
Jaunimas žais
Telefonas: YARds 3146
ros lietuvio kunigo primici 340 nauji namai
prieinamą kainą.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
Ir
šiais
metais
mūsų
jau

jos Brazilijoj. Praėjusiais I Tik trys blokai į pietus
CONRAD
Dr.V.A.ŠIMKUS
JOS F. BUDRIK
metais gruodžio mėnesį, toj , nuo mūsų bažnyčios stato nimas žais “basket bąli”.
Fotografas
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KRAUTUVĖJE
pat lietuvių bažnyčioj buvo ma 340 namų, kurie bus Praeitą metą laimėjo čem- 8tudlja Įrengta pir
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
rOfitea su moir Penktadieniais
primicijos kun. V. Šato, parduodami ‘Bombing Plant’ pijonatą tame žaidime. An mo*
utldl3241 So. Halsted St. Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 3343 So. Halsted Street
tanas Laurynavičius vado derniBkomls
doral, Ir Hollyvrood
pranciškono.
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais7-9.Pir
darbininkams ir kitiems
šviesomis.
Darbas
vaus žaidėjų rinktinei.
O* rantuotas.
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Telefonas
:
žmonėms. Namai kai kurie
Lietuvių draugas —
ir Seitadieniais
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
jau pastatyti ir kainoj a tris
Valandos: 3 — 8 popiet,
420 W. 63rd Street
Šventadieniais 11-12
Calumet 4591
vyskupu.
CICero 437«
Telefoi
tūkstančius dolerių. Bet per-' SKAITYKITE “DRAUGĄ” TeL: Biznio - ENGlewood 5883
Tel. CANai 5969
DfiL RADIO PATAISYMO
Lapkričio mėn. 26 d.
Rez.: - ENGlsarood 5846
PASAUKITE:
Dh. F. G. WINSKUNAS Dr. Walfer J. Phillips
šventasis Tėvas paskyrė
PHYSICIAN AND SURGEON
YARDS 3088
Sao Paulo arkivyskupijos
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Rd.
Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę-.
generalinį vikarą monsigOfisas ir Retidencija
Ofiso taL OANal 2345
DR.
SEIMĄ
SODEIKA,
Ofiao Vai.: 2—4 ir 7—®
2156
We»t Cermak Boad
niorą Ernesto de Paulo
Būkite malonūs
Seredoj pagal sutartį.
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
OFISO
VALANDOS
O. D.
Bes.: 7004 So. Fairfield Ave.
Jacaresinho vyskupijos vy
Nuo
7
iki
8:80
v. vakarais
SAVO AKIMSI
Bes.: Tei.: HKMlock 3150
ANTRAS OFISAS
PAS
AKIS IŠTIRINEJA
skupu. Mon. Ernesto de
Tik rieaa pora aklu
2017 8. Weetern Ave.
v.nlmuL Saugokit ja* leisdami
TaL YARda 1846
AKINIUS PRITAIKINA
Paulo, būdamas generaliniu
ipeksamlnuotl jas modernliklausla
ToL Ganai 7171
MUTUAL FEDERAL
metodą, kuria rertllmo mokslas
Nuo
8
ryto
iki 5 po piet kasdien
Vikaru, daug palankumo ro
gali —tetkri.
DR. G. VEZELIS
Ofise randasi kiti pataisymo
SI METAI PATYRIMO
metodų
įrengimai
akims,
ku

dė lietuviams. Keletą kar
DANTISTAS
SAVINGS
rioms akinių pagelba neužtenka.
4645 So. Ashland Avenue Ofise Na
tų yra lankęsis lietuvių baž
VALANDOS:
Dr. John J. Smetana
arti 47tft Street
and Loan Association of Chicago
nyčioje. Už tat lietuvių
vaL: ano 9 rai. ryto iki 8 vai. vak
Nuo 10 Ud 5 vai. kas dieną.
DR. RAŠIUS
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Seredoj pegal sutartį.
Antradienio ir ketvirtadienio
gyvenimas jam gerai žino
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vakarais.
OPTOMOTRINTAI
Telefotoae: HKMlock IMS
mas. Nevieną kartą yra
1801 So. Ashland Avenue
1862 Weat Bfitb Street
Darom 1-mus
137 No. Marion Street
Taupytojams
V.mp.. 11-tOS
užleidęs arkivyskupijos ku
'o »»v*—va•».»
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS
PRIHUi
Oak Park, Illinois
Msfonas CANAI. HU-(Up«a
Mokame
rijos salę Sao Paulo lietu
SURED Morgičius Lengvom
Kasdien
auo
2 KM iki 8 M rai
OFISO VALANDOS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
(Prie kampo Lake St)
Kasdien t:00 a m. Iki S.lt p. m.
Trečlad.
Ir
Sekmad.
tik aualtartua
vių chorų koncertams.
Sąlygom
6757 So. VVestern Ave.
3V2% Dividendus
Telephone: — EUCLID 908.
Trofi. Ir Mt: • :•<> a. m. Iki
Aukavo sekantieji: $25.00
kleb. kun. Inčiflra; po $10.:
N. N. ir N. N.; po $5.00: M.
Adžiukauskienė ir N. N.; po
$2.00: N. N.; po $1.00: Gulvienė, J. Buragas, M. Pavalionienė, A. Kalinauskas, O.'
Kalinauskas, J. Boson, kun.
Muhar, J. B. šaliūnas, A. (
Palietienė, Ad. Kaluškevi-1
čius, O. Rabidauskienė ir 11
asmenų (NN).

V:S» p. m.

Turtas virš $1,100,000.00

Aukos Argentinos
lietuviu bažnyčiai
Kingston, Pa. — šv. Pa
nelės Apreiškimo parapijoj
įvyko kolekta naujai stato
mai Tėvų Marijonų bažny
čiai Argentinoj. Susidarė
graži suma tam kilniam tiks
lui, iš viso $135.19.
Liaten to

PALANDECH’S

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P.M.
STATION WHIP
IBM Hl—Tdaa (Ta* ef the Dlal)

Ofiso valandos:

Popiet — nuo 1 Iki tt Vak. T iki t
Nedllloml, ua<al nutarti

AMERIKOS IIIldVH, DAKTARU UKAUOIĮOS NARIAI Telefonas CANai 4796

2202 West Cermak Road

4968 So. Talman Ave
Tel GBOvaklll 0617
fftoa tol KBlCock 4846

<e

TELEFONAS CANAL 8887

:

ATSIŠAUKIMASI BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,
IR 1 BENDRA VISUOMENE:
Šių metų tradicinį, 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 bus ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose.
“DRAUGO” ADM.
J

"R. J. J. SIMONAITIS
‘VnVTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. » -4 ir 7—0 vak.
>n»irtad i, Nediliomb rantoma
m 23 W Marųuette Road

IiR. STRIKOL'IS
PHY8I0IAB AID 8UBGBOB

t645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:
.«• 2 (ki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak
Nedaliomis pagal sutarti
Office tel X ARda 4797
Namų tol. PROapect 1930

rei YARda 5961.
o«e.- KEMNood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB 0HIBUBGA8
vai nuo I--S: ano 6:86- —A -Sn

756 Weat 35tb Streel

«. GABU 6183

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd
, lando,

1—R nnpiet ir 7 41 «
REZTDFNCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tel.: VIRglnia 0036
Reddencljo* tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
šeštadieniais nuo 1 Iki 4 ▼. popiet.
Trečiadieniais pagal sutartį.
TaL OANal 0857
Ree. tel.t PROrwtx 666

OR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
RraMenelJa- 8606 Sa Artadaa Ar
VALANDOS: U V. ryto iki 9 W
• iki • vai

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

4729 So. Ashland Ave.

(2-troe luboe)
ToL lUDiray 2880
Oklosge, IB
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas viri Boehm’s Drug store
10
12
iki.*
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
nno
8:30
vak
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
sutartį.
Ree.
dnaa SEEley 0434.

GYDYTOJAS IB CHIRUROAS

TaL Cicero 1434

DR. MAURICE IAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ave.

Tel YARda 0994
Bes. ToL KENnood 4300
9 rak. VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v vak
“0th Avenue Nedaliomis nuo 10 iki 17 vai. diena
Res. 1625SO. 5
TaL Cicero 1484
TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDvray 0001
Re*.: IIEMlock 1643
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IB CHTRURGA8

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki
ir pagal sutartį

DR. A. JENKINS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 br ana 7-6 vakare
Taipgi paeal ratartį ___
Ofiao telefonai PROapect 6737
Namų telefonas VIBgtoto 2421

DR. ALBERT J. VALIBUS

PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 Ir šuo 6 Iki 8 vai. rak.

2408 Weat 63rd Street

Antradienis, gruod. 13, 1941
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| tininkams, smulkiems pra goję, pav. maisto normos ant
monininkams (iki 20 darbi kortelių skiriamos tik vie
ninkų) ir smulkiems pirk nai savaitei. Paskutinės sa
liams. Tačiau naujoje san vaitės normos buvusios to
Išsikraustę vokiečiai grįžta atgal. - Kas yra von Renteln. - Lietuva, tvarkoje nėra nusistatyta kios: mėsos — 375 gramai,
grąžinti atgal turtą kiekvie sviesto — 200 gramų, duo
Latvija, Estija senose formose tik svajonė. - Pašalinti himnai,
nam, kas jj turėjo prieš ru nos — 2,800 gr. Žydai gau
sų invaziją. Pirmučiausia, na tik pusę tos porcijos.”
tautinės vėliavos. - Užimtu kraštu turtu Vokietija skaito karo grobiu. turtas
nebus grąžinamas žy
- Žydu turtas valstybės naudai, - Spigliuotos vielos ir sargyba aplink dams; vokiečių komisarams “Deutsche Zeitung im Ost
suteiktos plačios teisės riš- land” praneša, kad jau išti klausimą, kiek buvę savi- siųstas pirmas Lietuvos kaKauno ir Vilniaus ghetas.
ninkai tinka tam, kad jiems rių dalinys į rytus kur jis
(Iš švedų spaudos)
turtas būtų grąžintas. Ama pakeis vokiečių policijos bašvedų laikraštis “Dagens daugiausia sunkaus darbo, spręsti iš,visa ko, kad trum- tuose prezumpcija yra to talijoną. Lietuvių dienraštis
Nyheter” atspausdino savo; nes bolševikai išgabeno į po bolševikų viešpatavimo kia, kiek amatininkas suge “Į Laisvę” praneša, kad tas
korespondento iš Berlyno1 Rusiją daug turto, gyvulių, pakako tam, kad atvertų a- ba; tačiau negali būti už dalinys, . “Antros Apsaugos
straipsnį, pavadintą “Pabal mašinų ir darbo jėgų. Esti kis visoms Pabaltijo tau miršta ir ištikimybė reichui. Batalijonas” iš Vilniaus hųŽydų judomas ir nejudo- vo išlydėtas lapkr. 4 d. Vil
tijis po svastika” (Haken joje, pav., iš 353 garlaivių toms.”
mas turtas paimtas valsty niaus katedros aikštėje iš
talpos, tekreuzu). Iš to straipsnio se su 219,000 tonų
,
Šiuo metu, korespondento bės naudai. Žydai gali pasi sirikiavo išvykstantis bata
ka, kad Vokietijos generali liko vos 4, bendro tarpumo v ,x. . „ . .... , x.
nio komisaro Lietuvoje pa 10 000 tonų. Iš 111 garve-l ZOdZ,aI3 PataJt'J°. krastu°- laikyti tik naminius indus, lijonas, o tūkstančiai tau
vlskas Panaud°Jama
būtinus asmeniniam varto tiečių, anot to dienraščio,
skirtoje generalinėje tarybo žių ten pasiliko tik 33; iš' 86
dymui, kokį vaidmenį vaidi jimui, ir pinigais ar valsty
atėjo atsisveikinti ir išlydė
je yra įvykusi krizė. Būtent, 3,400 prekinių vagonų — no Vokietija tų kraštų kul
bės
popieriais
—
iki
100
ti
savo gimines.
esą atsistatydinę trys gene 750 ir iš 350 keleivinių va tūriniame ir ekonominiame
markių.
Rygoje
ir
Vilniuje
raliniai tarėjai: prof. V. Jur gonų — ne daugiau kaip 36. gyvenime nuo ordino iki
Atvykęs Vilniaus miesto
gutis, prof. B. Vitkus ir J.1 Iš kitų Pabaltijo valstybių* Hanzos laikų, kaip tos tau yra jau įrengti ghetto, ap komisaras Hingst pasveiki
tverti spygliuotomis vielo
Matulionis. Kiti šaltiniai! maskoliai gal tiek išvežti
tos visa tai užmiršusios ir mis ir saugojami dieną ir no batalijoną gen. komisa
skelbia, kad esanti atsista-l nesuspėjo, bet vis dėlto ir
ro von Rentelno vardu. Baveikusios kaip Anglijos patydinusi visa generalinė ta- ten žalos padaryta be galo gelbininkės, o tam tikrais naktį. Kas bandytų per talijono kariai ant plieninių
spygliuotą tvorą susisiekti
ryba, betgi ligšiol negauta daug.
atvejais,
ištisais metais, su žydais, būtų nušautas be šalmų turėjo trikampį su
šios žinios tiesioginio pa Apie valstybinę santvar buvusios net nusistačiusios
perspėjimo. Daugelis žydų Lietuvos valstybinėmis spal
tvirtinimo.
ką tose srityse korespon prieš vokiečius.
iš ghetto dirba mieste; į vomis. Batalijono vadu yra
Kaip atsimename, prof. V. dentas sako, kad Vokietijai
Kas dabar vyksta Pabal darbą ir atgal jie privalo koks tai vokietis, gen. štabo
svarbu
esą
iš
Pabaltijo
kraš
Jurgutis buvo tarėjas ūkio
tijyje, galima esą laikyti eiti rikiuotėje, žydų turtas pulkininkas. Jo pavaduoto
reikalams, prof. B. Vitkus tų ir Ukrainos gauti gali plataus masto socialiniu pa tenka naudai tų, kurie jį pe ju yra kap. Krikščiūnas.
— žemės ūkio ir J. Matulio mai daugiau maisto, rieba keitimu. Pagal bolševikų į- rima, reiškia, dažniausia Tuo pačiu laiku iš Rygos
nis — finansų reikaLams. lų, skystojo kuro ir t.t. Dar statymus, ūkininkų žemė, Gestapo. Dėl šitokios tvar išsiųstas ir vienas latvių ap
Dėl atsistatydinimo priežas bai šia kryptimi tuoj būsią pramonininkų, įmonės ir kos du Lietuvos tarėjai Ma saugos batalijonas.
čių minėtas švedų laikraš sutvarkyti; gi politiniai pan. priklausė valstybei. Ū- tulionis ir prof. Jurgutis,
tis nurodo V. Jurgučio ir J. klausimai atidedami į šalį. kininkai ir namų savininkai kurie bendradarbiavo su ge Visos trys Baltijos tau
Matulionio nesutikimą su vo Negalima esą nė svajoti, kad buvo tik nuomininkai bei neraliniu komisaru, atsista tos skaudžiai nukentėjo nuo
kiečių komisaro (ir Gesta vokiečiai sutiktų tas tris valdytojai. Kaip vokiečiai tydino. Prof. Jurgutis, Lie bolševikų okupacijos, o da
po, kaip praneša švedų laik respublikas atstatyti senose dabar žiūri į tą reikalą, g.a<- tuvos valstybės banko vai bar jų dar išlikusioj i jau
galvas guldys sveraštis) nusistatymu perim formose. Vokietijos spaudo lima matyti iš laikraščio dytojas, nesutikęs perduoti nuomenė
........
je
atvirai
pabrėžiama,
kad
;
,
.
.
,
.
..
..
.
i
timoje
zemeje,
nes, kaip pa
ti savo naudai konfiskuotą
slapiai valstybes policija! 1
____ JC.,U J.,L
“
Deutsche
Zeitung
im
Ost

jį Lietuvos žydų turtą. Ta- nacionalinė vienybė Pabal land” programinio, vedamo žydų pinigų, kurie buvo pa reiškė savo kalboje Ostlan,do policijos generolas Ječiau netenka abejoti, kad j tijyje buvusi tik iliuzija, nes
dėti lietuvių bankuose, ir
jo
straipsnio.
Koresponden

prindicke (tark Jedike), “kiek
motyvų yra ir kitokių. Kai ten trūkę “jungiančio
»
«
brangenybių, juose deponuo
tas
ištisai
cituoja
vokiečių
dėl žemės ūkio reikalams ta cipo, etoso ir jėgos, kuri argumentaciją, kad, vokie tų. Tuodu tarėju buvo tos viena Europos tauta turi iš
rėjo, prof. B. Vitkaus, atsi vienytų.” Tautiniai simbo čių kariuomenei Pabaltijo nuomonės, kad žydų turtai kovoti sau vietą naujoje Eu
statydinimo, tai švedų laik liai, vėliava ir tautos him- kraštus užimant, ten nebe- turį būti laikomi dalimi lie- ropos santvarkoje.”
dabar jau pasalinti ir ,
. , .
,_
raštis jokių priežasčių ne Tnai
,
,..
.
,
buvę jokios nuosavybes ir tuvių tautos turto, nors jis
Vokietijos komisaras Ost.,.i_______
Zu... Są- ir atimamas iš žydų. Ir žepateikia. Tačiau jas nesun Kauno radijaus signalas —į.viskas ’ priklausę
sovietų
ku atspėti, žinant, kad Lie liaudies dainos meliodija jungai. Vokietija laikanti mės ūkio tarėjas Vitkus at landui išleido įsakymą, pa
gal kurį visi spalvoti meta
tuvos ūkininkams nėra grą “Lietuviais esame mes gi visą turtą užimtuose kraš-; sistatydinęs.
mę, lietuviais turime ir mir
žinta žemės nuosavybė.
tuose karo grobiu, perėjųVokiečių obalsis, kores- lai (negeležis) turi būti už
žemiau pateikiame “Da ti,” daugiau nebenaudoja siu reicho nuosavybėn. Kai pondento nuomone, Pabalti- registruoti iki lapkričio 15
gens Nyheter” straipsnio mas.
Vokietija ten nori vėl įves- jo kraštuose yra — gamin- d. Jų naudojimas statybai,
santrauką:
Toliau autorius teikia pa ti laisvą privatinę nuosavy kime. Karo belaisviai šalina baldams, vežimams, indams
ir t.t. draudžiamas, negavus
Straipsnyje rašoma, kad vyzdį, kaip rašo istoriją vo bę, niekas negalįs kelti bet griuvėsius; specialistai ski reicho komisaro leidimo.
nuo lapkričio 1 dienos ofi kiečių spauda: “Pabaltijo kurių teisinių pretenzijų. riami į atitinkamas vietas.
Kauno miesto komisaras
cialinė valiuta Pabaltijyje valstybės, kurios caro galy Mašinas, įrankius ir t.t. ma Keblumų atsiranda dėl gy
bei
sugriuvus,
užgimė
su
vo

ventojų
skaičiaus
sumažėji
noma grąžinti nemokamai,
išleido įsakymą, kuriuo vi
laikoma vokiečių markė, o
kiečių
pagalba,
per
20
me

mo.
Tie,
kurie
atsisako
dirb
siems, neturintiems darbo,
ar
sumokant
jų
vertę.
Pa

ne maskoliškas rublis. Jau
viena ši smulkmena, sako tų savo gyvavimo nemokė talpos ir trobos būsiančios ti, suimami ir darbo įstaiga įsakoma registruotis darbo
autorius, aiškiausiai parodo jo prisitaikinti įvykių rai užleidžiamos už nuomą... Pa Vilniuje viename savo atsi biure. Šis paraginimas esąs
visą pasikeitimą, kuris įvy dai. Tokia realybės pajau gal šitokią motyvaciją, tę šaukimų grasinusi “pelnyta paskutinis. Prieš vengian
ko per paskutinius metus timo stoka privedė tuos kraš sia toliau korespondentas, pabauda” tiems, kurie atsi čius registruotis būsią be
ten, kur “anksčiau buvo es tus 1940 metais prie bolše Pabaltijo kraštuose yra tik sakys dirbti naudingą dar atodairos imtasi žygių.
tų, latvių ir lietuvių respub- vikų baisenybių. Antrą kar sovietų turtas ir neturį jo bą.
likos ir sovietų provincija1tą jos su vokiečių ginklų kio turto gyventojai., ku Dėl maisto, sako straips Per Kauno radiją paskelb
— Baltgudija.” Toliau tame pagalba atsipalaidojo nuo riems reicho komisaras, Vor- nio gale, atrodą, kad tuo ta, kad lapkričio 9 d. turėjo
straipsnyje nurodoma, kad Maskvos įtakos. To pasiek kietijos vardu, dalina ar iš- tarpu Pabaltijyje didesnių Kaune būti viešas žuvusių
daugelis vokiečių, išsikraus- ta ne be didelių nuostolių, nuomoja turtą. Privatinis trūkumų nesama, nors Ry- kare pagerbimas. Generaličiusių iš tų kraštų į Vokie Tačiau galima tikėtis ir turtas grąžinamas tik amatiją, dabar vėl grįžta atgal
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
kaip reicho pareigūnai. Kai
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
kurie jų užima vietas ir Vo
ATSILANKYKITE Į
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį, užvardi
kietijoje, kaip, pav., pats
no NECTAR šis Alus yra pagamintas iš importuotų
Alfredas Rosenbergas. Dr.
pirmo*
rūšies produktų.
W. Z. LIQUOR STORE
Theodor von Renteln, kuris
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)
dabar yra generalinis komi
2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
saras Lietuvai, buvęs kadai
se Tartu universiteto stu
SPECIALIS STOKAS
DISTRIBUTOR
dentas, savanoris aname di-j
OF
Spring Grove, 6 m. Kentucky brand
džiajame kare, S. A. narys,
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand
Berlyne, jaunimo vadas HitTikro Lietuviško Krupniko
ler-Jugend
organizacijoje,
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir
vėliau užėmęs aukštas vie
BEERS
visokios rūšies alaus.
tas maitinimo įstaigose. Pa
baltiečių gi inteligentija, ku
Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir ki
Si yra vienlntėlė Lietuvių Gėrynių Krautuvė West Side
tas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
ri tūkstančiais išvyko į Vo
lietuvių apylinkėje. Viai esate kviečiami atsilankyti J mano
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
krautuvę ir j taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.
kietiją, krašto atstatymo
WALTER
S.
ZYLCH
(Žilius),
savininkas.
darbams nenaudojama. Šio
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
je srityje kaip tik esą kuo
*P~'
...... . ■» '
--L !
/}'

Pabaltijis po svastika (Hakenkreuzu)

LEO NORKUS, Jr.

serais
nis komisaras von Renteln
ir pulkininkas Justas turė
jo padėti prie Vytauto pros
pekto vainikus ant žuvusių
pereitame ir šiame kare vo-

UL aa
kiečių karių ir lietuvių ka
pų. Apeigoje turėjo dalyvau
ti vokiečių kariuomenės, vo
kiečių policijos ir lietuvių
apsaugos batalijono daliniai.

Bridgeporto Lietuvių Didžiulė

PROGRESS KRAUTUVE
YRA CENTRAS TINKAMIAUSIŲ

DOVANŲ

KALĖDINIŲ

Šią Savaitę Viskas Parsiduoda

Už Stebėtinai Sumažintas Kainas!
Didžiausias Pasirinkimas. Viskas Dėl Kiekvįeno šeimos Nario.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Geras 1942 m. mados Radio.
Tinka visiems. Pasirinkimas

Midget Radio nuo
Console Radios nuo

$14.95
$29.50

Deska reikalinga visuose na

muose dėl kiekvieno šeimos

nario. " Paširinkimas nuo

$14.90

Svarstyklė. Nepaprastai gera

dovana. Kas sykį sveriantis
mąstys apie tamstą. Suma
žinta kaina ..

$2.98

Tėvui, motinai ir visai šeimai

rekomenduojame šį minkštą
gražų krėslą tik už
Kiti

po

$4.95,

$19.95

$8.50

ir

Maža mergaitė labai įvertins

Puikios rogelės po ..

*4 Ql
S1.9L
$1.09

įr visų

moterų

šią gražią lėlei bogę. Turime vaikam staliukų geUi
nuo
Gražios lėlės po ..

$4.95

Siuvimui
kabinetai
praktiš

kiausia

dovana
su pilnu

rinkiniu
siūlų

Dėl

$6.95

praktiškiausia dovana — Ce-

ir aukščiau.

dar Chest, pasirinkimas už

jaunų

specialę kainą, nuo

$11.50

Eilių eilės kitų naudingiausių dovanų už specialiai numa

žintas kainas siūloma mūsų didžiajame kalėdiniame išpar
davime.

Įmokėkite mažą dalelę, o dalykas bus pristatytas

jums Kalėdoms.

Dėl Tamstų patogumo Krautuvė atvira kas vakarą
ir Nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų.

Ambrosia & Nectar

1

tt.

3222-24-26 South Halsted Street
Netoli 32-ros Gatvės, Bridgeporte
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prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
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prieš Hitlerio žiaurumus santykiuose su pavergtais
prancūzais.
Panašiai yra ir su visomis kitomis diktatorių pa
vergtomis tautomis.
Karą, suprantama, laimės Amerika ir santarvinin
kai. Bet tas laimėjimas pareikalaus ir didelių pastan
gų, turto ir taip pat laiko. Juk dažnai ir prie geriau
sios tvarkos ir su didžiausiomis pastangomis ne taip
greit pavyksta sučiupti, gengsteriaų banditai ir plėši
kai ir padėti jie ten, kur priklauso. Reikia turėti gal
voj, kad dabar turima reikalas su tarptautiniais, pa
saulinio masto gengsteriais, banditais ir plėšikais.
Tad, kada pavyks juos apsupti ir sučiupti, sunkoka
dar šiandien pasakyti. Bet tai nėra tiek svarbu. Svar
bu, kad, ar vėliau ar anksčiau, tai bus atlikta ir kad
pasaulis bus apvalytas nuo baisiųjų šios gadynės siau
bų — diktatorių.

Organizuotumas ir drausmė

Antradienis, grUod. 16, 1041
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(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 16 d J
Kas dabar Lietuvoj ? •••
“Vargas ir badas... Gyvena
me įsirausę urvuose... Netu
rim ko valgyti nei kuo ap
sidergti.... (Iš gauto iš Lie
tuvos laiško).
•
Vokiečių nuostoliai.... Vo
kietija nuo pradžios karo
iki dabar išviso netekusi 3,
921,869 kareivių.
•
Riaušės Hamburge... Šio
mis dienomis Vokietijos
mieste Hamburge buvo di
delės riaušės, kuriose žuvo
1,000 žmonių.
•
Priverstina
blaivybė....
Prancūzijos vyriausybė už
draudė pardavinėti svaigi
namus gėrimus.
•
Didelės skolos..., Rusija
turi 25,220,936,898 rublius
skolos. Skola karo metu be
veik dvigubai padidėjo.

Po svietą pasidairius
KĄ

KALBA

PAUKŠČIAI

ŽV ĖRYS

APIE

ŽMONES

Jeigu žvėrys ir pauščiai
galėtų kalbėti, tai gal iš
girstumėm šitokias kalbas
tarp jų apie žmones:
— Nebūk falšyvas, kaip
žmogus, — tartų lapė į sa
vo sūnų.
— Neplepėk kaip žmonės,
— suklyktų kregždė į savo
vaiką.
— Nesimelsk po figūra
turėdamas velnią po skūra,
— pašauktų vilkas į sūnų.
— Nebūk nuobodus, kaip
žmonių vaikai, — užgiedo
tų gaidys į gaiduką.
— Nebūk kvailas, kaip
žmonės, šauktų žąsis į žą
siuką.
— Nebūk piktas, kaip
žmonės, — šnypštų kirmėlė
į kirmeluką.
— Nekandžiok, kaip žmo
nės, — kalbėtų, žiurkę . į .
žiurkutį.
— Nesėk paskui žmonės,
tik dirbk, — sakytų skruz
delė į skruzdeliuką.
— Nesidžiaugk iš užsikietėjusios širdies, kaip
žmonės, — suurzgtų levas į
levuką.
— Nesmaugkite silpnes
nių už save, kaip tai darožmonės, — sakytų boa (kir
mėlė) į savo vaikus.
— Neklegėkite, taip biauriai kaip žmonės, — klyktų
povas į savo vaikus . (S.).

kalą, po kuriuo buvo pasi
rašyta Rudyard Kipling.
Laikraštis veikalą išspaus
dinų. Kai redakcija pasiun
tė Kiplinui onoraro ir kai
sužinojo, už ką jam tas onoraras mokamas, redakcijai
pareiškė, kad tas veikalas
literatūriniu atžvilgiu nie
kam netikęs.

Jei kada, tai šiais laikais yra būtinai reikalingas or
ganizuotumas ir drausmė. Tai yra svarbiausi išsilai
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Iii.
— Ir aš taip maniau, —
kymo ir laimėjimo veiksmai.
Under the Act of March 3, 1879.
atsakė
jam
vyriausias
Šis karas iš pagrindų sukrėtė beveik visas pasaulio
“Times” redaktorius, —
tautas. Sukrėtė ir mūsų tautą. Lietuva perėjo iš vielietuvių katalikų dleortuMlo ”Drt>uso" rSmejaiua ir akaityto^aau
bet spausdinau dėl to, kad
•įunčlu avalklnlmua ir geriausius Unkejlmuai
no į kito okupanto rankas. Dešimtis tūkstančių mūsų
Jūsų dianraStu ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama*
buvo prisiųstas su jūsų pa
tautiečių išblaškyta -po visus pasaulio kraštus. Mes,
apie Įvairiu* katalikam* įdomius dalyku* bet nurodo UkSJlmo tl*
'•s. gina tr saugo jas nuo smiliojo Uganytno prieftų.
varde.
Amerikos lietuviai, dabar jau visai esame atskirti nuo
Daugeriopai tapadauctja tašę katalikiško dlenratčlo skaitytojų skal
sias 1
saviškių Lietuvoj.
* 4MLETO GIOVA.VN1 CIOOOMAN1.
Daodloeą^ Arki vy sk ūpas,
Restorane sėdi du kostuAmerikos lietuviai be jokių rezervų stojame į talką
meriai.
Vienam kaž kaip
savo kraštui Jungtinėms Valstybėms, nes tai mūsų
nepatiko
veiterio
patarnavišventa pareiga. Be to, esame pilniausia įsitikinę, kad
Ims laiko ir jėgų, bet laimėsime
masir jis pasiskundė bosui.
Jungtinės Valstybės ir vėl padės mūsų tautai atsista
Supykęs bosas išeina iš kiJungtinėms Amerikos Valstybėms įstojus į karą, tyti laisva ir nepriklausoma valstybe. Tai visada tu
čino pasišaukia veiterį ir
tarptautinės politikos ir karo žinovai daro daugiau rėkime savo galvoje. Būkime to ir verti ir darbais į ro
sako:
spėliojimų, kaip ilgai antrasis pasaulio karas tęsis.
dykime, kad norime išlikti lietuviais ir Lietuvą ma
Tų žinovų nuomonės, reikia pasakyti, gerokai ski tyti esant laisva. Geriausia tam priemonė — stiprus
— Kas yra su tavim.
riasi.
mūsų visų susiorganizavimas ir vieningas ir drausmin
Dviejų atsilų negali tinka
gas
mūsų
veikimas.
mai aptarnauti! O kas būtų
Amerika, kaip gerai žinom, buvo priversta j karą •
Jei
ligšiol
kuris
iš
mūsų
dėl
tam
tikrų
priežasčių
tada, jei prie salų sėdėtų
įstoti. Iki paskiausio momento buvo dedama didžiausių
Vokiečiai sumušti... Rusų
nepriklausė
bent
vienai
gerai,
pilna
ta
žodžio
prasme
pastangų karo išvengti.,
,,
karo štabas praneša, kad
lietuviškai
organizacijai,
prisirašykime
dabar.
Ypač
prie Kirlibada kaizerio ka
Dabar, kai tenka kariauti ne tik su Japonija, bet ir
mes,
lietuviai
katalikai,
turime
šaunių
centralinių
or

riuomenė visai sumušta.
su Berlyno-Romos ašim, Jungtinės Valstybės mobili
Spicpirvirvio Dumkos
ganizacijų,
kurių
rėmimas,
ypač
šiais
laikais,
daug
nau

zuoja visas aavo jėgas. Ir, mūsų visų pasitenkinimui,
New Yorke sudaryta nau
Durna prieš rusų valdžią...
šiuo atžvilgiu pasiskirstymo nėra. Visame krašte vy dos atneš visiems kilniems mūsų tautos siekimams.
ja daina: “You’re a sap,
Pirmą kartą Rusijos istori
rauja tik viena mintis — buvome užpulti iš pasalų ir
Mr. Jap.” Jurgis Atlieka
joj dauguma dūmos narių
priešą turime nubausti! Taip pat ir kitas yra geras Reikalinga rimtumo
mas poetą ją išverčia ši
reiškinys, kad nepasiduodama perdaug dideliam entu
Vyriausybei projektuojant registruoti karo reika pasisakė prieš caro valdžios
taip:
ziazmui ir, be to, nėra visuomenėj jokių nusiminimo lams visus vyrus nuo 18 iki 64 metų amžiaus, atsi politiką.
Tu, japonai
ženklų. Vaduojamas! šaltu protu.
rado šeimų, kurios dėl to susirūpino.
Tu sula;
Pavojus Rusijai... Rusijos
Neužmirštama, mat, kad, vis dėlto, Amerika ir jos
Susirūpinimas yra paprastas tokiu atveju reiškinys,
Tu japonai
santarvininkai turi reikalo su didele militariška jėga. jis neišvengiamas ir reikalingas. Svarbu tik, kad ne karo organas “Invalid” at
Tu šuva!
virai pasako, kad Rusijai
Vokiečiai, italai ir japonai karui buvo gerai prisiren būtų perdidelio nusiminimo.
gręsia didelis pavojus, jei
gę. Ypač Vokietijos pirmieji smūgiai kaimynams aiš
Galime gerai suprasti, kad visų to amžiaus vyrų į
Hitleris “prikalbino” trykiai parodė, kaip rūpestingai jų karo mašina buvo pa kariuomenę neims. Vadovybė praneša, kad kariuome vokiečiai nebus išstumti iš
Rumunijos.
liką valstybių
prie jo
ruošta. Ir, neužmirškime, ta vokiečių mašina vado nei pilniausia pakaks vyrų tarp 21 ir 35 metų am
sugalvotos
sutarties
prieš
vauja visam Japonijos ir jos talkininkų frontui. žiaus. Kiti bus rezerve — užimti mobilizuotųjų vietą
Žinomas rašytojas Rud- komunistų internacionalą.
Kad sumušti tą mašiną, reiks didelių jėgų įtempimo. karo amunicijos dirbtuvėse, namų apsaugai ir t.t. PerNe laimingumo, tik ken yard Kipling sykį tapo au Trylika sudaro "velnio tuzi
Tai pareikalaus didelio pasiaukojimo, sugebumo ir tur didelis susirūpinimas ir nusiminimas čia nereikalingas.
tėjimo akivaizdoje supran ka mistifikacijos.
Kaž ną” ir lietuviui smagu, kad
to.
Ir šiuo ir kitais atvejais dabar reikalingas rimtumas tame tikrąją šio gyvenimo koks žmogus anglų laikraš
Hitlerio tarpe lietuvių ne
Bet tos priešų mašinos nebijoma. Amerikos ir san ir šaltumas. Tokia laikysena ir mums patiems išeis
vertę.
čiui
“
Times
”
prisiuntė
vei

buvo.
tarvininkų pusėje yra ne tik žmonių didelė persvara, naudon ir krašto gynimui pasitarnaus.
dauguma, bet ir visokios rūšies turto. Santarvininkai
Juozas Adolfui: “Dabar mano eilė. . .
turi galingesnį karo laivyną. Įsijudinusi Amerika ir pa
didinusi karo medžiagos gamybą, turės daugiau ir ka Ir jie yra mūsų artimi...
f
Kun. J. Miliauskas rašo "Garse” apie besiartinančias
ro lėktuvų, tankų. Bus padidinta ir karo laivų statyba.
Nepritruks ir vyrų, kurių mobilizacija ir paruošimas Kalėdas. Savo rašinyje autorius primena svarbų rei
eina skubiai, bet planingai. Visuose karo frontuose vei kalą, būtent:
“Mylėsi savo artimą kaip pats save.” šio įsakymo
kimas pagyvės santarvininkų naudai, kai vis daugiau
reiškiniai jau dabar pradeda pasirodyti pirkimu at
ir daugiau Amerikos lėktuvų ir tankų bus ten pasiųsta.
virukų Kalėdų pasveikinimams. Keliomis dienomis
Tačiau, nežiūrint to nesitikėkime, kad karas baig
prieš šventes paštas net vežimus panaudos išvežioti
tus už dienos, kitos. Jis gali užsitęsti pora metų ir dau
milijonus tų atvirukų po šią šalį. Jau krautuvėse dor
giau. Po poros metų, kaip teisingai apskaičiuojama, ta
vanų-dovanėlių rinkimas ir pirkimas eina visu smar
pati Japonija turės pasiduoti. Jai pritruks ir maisto
kumu, kurios Kalėdų Dieduko pristatytos džiugins,
ir karo reikmenų. Jos vadai turi žinoti, kad šiandien
ramins ir paguos nesuskaitomą skaičių žmonių.
turima reikalą jau ne vien tik su Kinija, kurios karo
“Atvirukai ir dovanos Kalėdų metu — tai tikra
jėgų per su virš trejus metus nepajėgė likviduoti, bet
artimo meilės išraiška, bet daugiausia vis apribota
reikia susidurti su Amerikos, Didžiosios Britanijos ir
giminėms, draugams, pažįstamiems. Kažin kiek tų
Rusijos jėgomis.
žmonelių, ypatingai pavargėlių, ligonių, našlaičių, ku
Reikia, pagaliau, neužmiršti ir to, kad santarvinin
rie niekuomet nesulaukia nei pasveikinimo atviruko,
kų pusėje yra viso pasaulio žmonių simpatija. Visų
nei dovanėlės, už tat kad jie netekę giminių ir drau
ašies pavergtų tautų gyventojai meldžiasi už santarr
gų!? Pagal Dievo įsakymą reikia ir juos mylėti. Ai,
vininkų pasisekimą, laukia išvadavimo. Ir tai yra la
kaip tai gražiai ir tikrai broliškai pasielgtumėm, jei
bai svarbus dalykas.
mėgintumėm ir tokius nelaiminguosius suraminti bent
Amerikos įstojimas į karą iš vienos pusės sukėlė
atsilankymu, žodžiu, šypsena, jei jų randasi mūsų
daug laisvės vilčių visoms diktatorių pavergtom i tau
žinioj. Kad tai mes žinotumėm ir suprastumėm, kiek
toms, iš kitos — pavergėjus pradėjo nervinti. Kai susi
mes gero padarom tokį labdarybės darbą atlikę! Dėdaro tokia padėtis, kai atsiranda vilčių išsilaisvinti,
ja, kai kurie mūsų to niekuomet nežinosime, kol pa
padidėja veikimas ir daugiau pasipriešinimo atsiranda.
tys nepateksime į panašias apystovas. Taip, ir tie
Tokia prancūzų tauta, kuri dėl tam tikrų aplinkybių
užmirštieji yra mūsų artimi ir juos mes privalome
buvo paklupdyta, padidino savo veikimą už išsilaisvi
mylėti.”
)»!••»
nimą. Gaunami pranešimai, kad pavergtoj Prancūzijos
Lietuvos Pasiuntinybė Vašingtone išleido gražų biu
dalyje didėja pasipriešinimas okupantams ir dėl to
vokiečiai vis daugiau turi rūpesčių ir bėdos su augan letenį apie Lietuvos kunigaikštį Gediminą. Kaip žinom,
čiais neramumais. Net ir Vichy (laisvosios Prancūzi
jos dalies) vyriausybė jau drąsiau pradėjo protestuoti

i

šiemet yra šio garbingojo kunigaikščio 600 metų su
kaktis.
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Official—by the U. S. Office of Civilian Defense
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4. LIE nOWN
If bombs start to fall near you, lie down. You will feel the
blast least that way, escape fragments or splinters.
The safest place is under a good stout table—the srtronger the
legs the better.
A mattress under a table combines comfort with safety.
The enemy may ūse explosive bombs or incendiary bombs, or
both. If incendiaries are used, it’s more important to deal with
them than to be safe from blast. So defeat the incendiary with a
spray (never a splash or stream) of water, then go back to safety
under a table in a refuge room.
Most raids will likely be over in your immediate ne ig h. borhood in a short time. However, stay under cover till the
“all clear” is sounded.
Know your raid alarms. Know the “all clear”. Official news
of these will come to you from your Air Raid Warden. Don’t
believe rumors. Watch this paper for air raid alarm description.
Ask the warden when he comes.
Should your house be hit, keep cool. Answer tappings from
rescue crews if you are trapped. (You most likely won’t be
either hit or trapped, būt if you are. you can depend on rescue
sąuads to go after you). Again—keep cool, and wait. Don’t
yell after you hear them coming to you, unless they tell you to.
Keep cool!
Just keeping cool hurts the enemy more than anything else
you can do. Keep calm. Stay at home. Put out lights.
Lie down.

*

.7. STAY AWAY FROM
WIN»OWS

Glass shatters easily, so stay away from windows.
Don’t go to windows and look out, in an. air raid. It is a
dangerous thing, and helps the enemy. The Air Raid Warden
is out there watching for you. Again we say, get off the streets
if planes come over.
At night, there is danger of being caught in blast from explosives.
Antiaircraft fire means falling shrapnel. You are safe from
it indoors, away from windows. It’s more important to sheil a
plane than it is to see it from a window.
Stay in your refuge room, away from windows. That is the
safest place. Go there at the first alarm; stay there until the
“all clear”.
Above all, keep calm. Stay home. Put out lights. Lie
down. Stay away from windows. Do not say we are repeating; we would rather repeat until we bore you than have
you forget.
You can do all those things without any special eąuipment
other than what you have now in your home.
You can help liek the Japs, with your bare hands, if you will
do just those few, simple things.
Be a good fellow and follow instructions and keep well. Do
not be a wise guy and get hurt.

G. YOU CAN HELP
Strong, capable, calm people are needed to man the volunteer
Services. If you want to help, there are lots of opportunities.
If you know first aid, and have a certificate, there is an imme
diate job for you. If you are a Veteran, or a former volunteer
or regular fireman, or policeman, there is work for you. If you
have no special skills būt are strong and husky, there is a job for
you in rescue sąuads, road-repair units, or demolition and
clearance sąuads. If you have and can drive a car, you may be
needed for drivers’ corps. Older Boy and Giri Scouts over 15
can help as messengers. Both men and women are needed.
Here’s how to get started:
If there’s a Civilian Defense Volunteer Office in your community, call there and ask where to report. If not, call your
local Defense Council or Committee, or the Chamber of Com
merce. Phone and ask where to report, rather than going in
person.
There are people needed for—
Air Raid Warden» (men and women).
Auziliary Firemen (men).
Auziliary Police (men and women).
Fire Watchers (men and women).
Nurse*’ Aidės (trained women).
Emergency Medical Forces (men and
women with Red Cross First Aid Certificates).
Rescue Sąuads (men).

Road Repair Units (strong, husky men).
Demolition and Clearance Sąuads (strong;
husky men).
Electrica! Repair units (trained electricians).
Decontamination Sąuads (strong men and
women).
Emergency Food and Housing Unitą
(women who can cook and serve).

Above all, keep cool. Stay home. Put out lights.
Lie down. Stay away from windows. You can help!

U. S. OFFICE OF CIVILIAN DEFENSE, Fiorello H. LaGuardia, Director. Washington, D. C.
A. Rachmanova pasitenkinime, tik neramumas ir neapykanta, man, ro
dos, neklysčiau ir baimė. Mirties baimė, kokios joki įsi
kalbėjimai negalėjo nustelbti.
— Ar jūs išsigandote išgirdę, kad saukiami pas
mane? — kreipėsi Gorbūnovas į mano tėvą, kuris visą
Vienos Rusės Dienoraštis
laiką sėdėjo tylėdamas.
— Ką reiškia “išsigandote”? — atsakė ramiai tė
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte
vas. — Mes tiek matėme ir pergyvenome, kad mums jau
(Tęsinys,
nėra ko išsigąsti.
Mirti vistiek reikia, nesvarbu, ar
— Prašau prie stalo, — tarė Gorbūnovas. — Aš la truputį anksčiau, ar vėliau.
bai džiaugiuosi, kad jus sutikau; visai atsitiktinai suži
Gorbūnovas pasižiūrėjo į tėvą susidomėjęs.
nojau, kad jūs parvažiuosite, tai nusprendžiau jus pa
— Pasakykite, kas jums padeda taip ramiai į mir
kviesti. -Ligi šiandien negaliu pamiršti Mykolo Michailovičiaus; matote, man padarė vienas dailininkas ir jo tį žiūrėti. Aš esu buvęs prie daugybės sušaudymų, ir
reikia pripažinti, kad daugumas buržujų tikrai moka
atvaizdą iš vienos fotografijos. Tiesa, panašus.
mirti.
Nuėjome į valgomąjį. Čia irgi gyvai prisiminė mū
— Labai paprastai, tai yra tikėjimas Dievu, tikė
sų senelį. Tiek daiktų tokioje gausybėje mes nematė jimas, kad ne viskas praėjo, nors šis vargingas gyveni
me nuo pereitų Velykų, kada paskutinį kartą pas jį lan mas užgeso. Gal nepamiršote tų žodžių: “ateikite visi,
kėmės. Čia buvo juodos, totoriškai rauginamos duo kurie esate nusiminę ir spaudžiami . .
nos, retų žuvų iš Viduržemio jūros, visokiausių retų žu III
Jei mes apie šiuos dalykus kalbame, gal galėtume
vies konservų, tortų, pyragų, trumpai visko, ko mes te paklausti, kas nutiko su studentu Akulovu, kurį šian
galvojome visai nėra Rusijoje.
Viskas brangiuose in II dien anksti suėmė iš vagono išlipus?
duose, kambarinė balta prijuoste nešė į stalą. Fedosia
— Akulivas, buvęs baltųjų karininkas, tiesa7 —
Ivanovna, Gorbūnovo žmona, ėmėsi mums patarnauti.
klausė Gorbūnovas, ir jo lūpos išdavikiškai nusišypso
Mergaitė atnešė virdulį su arbata. Tai buvo sun jo. — Žinoma, jis jau turi būti likvduotas!
kus sidabrinis virdulis, senelio pasididžiavimas.
Mo. I
— Jau! — sušuko tėvas persigandęs.
tinai, jį pamačius, ašaros pasirodė akyse, bet niekas dėl
— Jei jūs taip dbmina, aš galiu pasiteirauti.
to nepratarė nė žodžio.
Gorbūnovas pasikėlė ir, paėmęs telofono triūbelę, iŠ
— Kodėl nesiekiate? kreipėsi Gorbūnovas į tėvą.
sišaukė čeką.
— Ačiū, mes sotūs! — atsakė tėvas.
— Šiandien anksti buvo sulaikytas studentas Aku
— Kaip tai sotūs, kad matyt, jog esate alkani!
lovas. Kaip yra su juo? Taip? . . . Kada? . . . Tuojau
— Ne, mes esame tikrai sotūs, — atsiliepė energin ryte? . . . Ačiū!
gu tonu tėvas.
Gorbūnovas pakabino triūbelę ir grįžo prie stalo.
Piktai iškošė:
Dabar pradėjo raginti ponia Gorbūnovienė, ir mes j
— Likviduotas!
dėl akių šį tą paėmėme. Pietūs praėjo tylomis, tik šiek ;
Mes pakilome ir pradėjome atsisveikinti.
Mūs ne
tiek kalbėjo Gorbūnovas; jis pasakojo, kokią aukštą vie- ‘
tą užimąs, ir kaip džiaugiąsis, kad, nugalėjus buržujus, prašė pasilikti, ir arkliais vėl grįžome į stotį .
galima kurti naują gyvenimą. Jis kalbėjo pakeltu to

Moterys Raudonojoj Audroj
v

1

nų, bet jo veidas išdavė jo melą.

Nebuvo matyti jokio

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar.

21 Kortelė

už tiktai $1.00.

2334 S. Oakley Ave

Chicago, Illinois

(Bus daugiau).
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ŽIEMA VOKIEOŲ-RUSŲ FRONTE

,

6. Kroatija yra vienas iš

CLASSIFIED

Į tų kraštų, kurie nesuaisiekia ’
su Rusija, bet kurio vyrai J

- Kaip vokiečiai organizavo “kryžiaus karę” prieš Rusiją ir kas iš to iš- prisidėjo prie

žygio prieš

į

ėjo. - Ko siekia Suomija. - Trys ispanų divizijos. - Kur vokiečiai žiemai dviems dienoms nuo pirmo-

apgyvendins savo karius? - Ties Le ningradu sniegas išbūna 6 menesius. 8103 vokieci1* atakos Prieš
Rusiją, Kroatijos užsienio
reikalų ministeris Lorkovi- 500,000 porų pašliūžų. - Pasiruošimai žiemos kautynėms.
čius paskelbė karą prieš
Maskvą ir generolas KvaPakanka pasklaidyti ka kakliai, nemažai pažengę o jos karo meto armija be ternikas išleido atsišaukimą
veik siekia milijonaą vyrų. I stoti į kovą. Tik, kiek gir
lėjime Hitlerio parašytąją net pirmyn.
knygą “Mein kampf,” pa
2. Slovakija nuo pat savo
4. Rumanija, turinti 14 dėti, nedaug kas yra pak
kanka pavartyti lapus Fiu atsiradimo yra vokiečių įta milijonų gyventojų, stojo į lausęs tų raginimų.
rerio kalbų rinkinio (“My koje. Gal tai jiems nema- karą gaivinama atgauti
Vokiečiai ėmė dairytis
New Order”), kad įsitikin-| lonu bet buvQ būtina sąly. turtingąją Moldaviją. Tai- įtraukti ir daugiau kraštų į
tume, . jog bolševist’nė Ru- ga jų siokiai tokiai nepri. kos metu Rumunija laiko karą prieš rusus.
Poros
Biją ir nacionalsocialistinė klau80mybei. Tjk dviems apie 186,000 kariuomenės ir tūkstančių mailių frontas
Vokietija, kaip pats Hitle- dienoms praslinkus nuo to, keliasdešimts
tūkstančių daug vyrų gali sutalpinti...
ris 1935 m. geg. 21 d. išsi- | kaį vokįegįų kariai jžengė j žandarų. Karo metu ramu- ! 7. Ispanija pati nepaskelreiškė Reichstage, yra mir fįuaijos valdomas žemes, nai galėjo pastatyti apie bė karo Rusijai, tačiau fa-'
tini ir labiausiai fanatiški slovakų min. pirm. Tuką milijoną karių.
Jau visi langistai gana karštai pra
priešai.”
Beba priėmęs vokiečių mi- busime girdėję apie rumu- dėjo rinkti savąnorius tam
Vykdydamas savo senas nisterį Ludiną, pranešė, kad nų nenorą užėmus Moldavi- žygiui. Caudillo (taip ispanai šaukia savo vadą gen.
svajones — sunaikinti mark Slovakija yra kare su Ru ją, žygiuoti toliau.
_ „ ,
.. . . Franko) paskyrė generolą
sistinį rėžimą Sovietuose sija.
Slovakų armiją, ku
5. Bulgarija, esanti į pie
(o širdy turėdamas dar ki ri sudarė gal nedaugiau tus nuo Rumunijos, yra sla Munoz Grande komandietą labai svarbų Vokietijai kaip vieną diviziją liepos 2 vų kraštas ir daugelis jos riumi pirmos ispanų sava
uždavinį — praplėsti Rei dieną peržengė Karpatų kal kaimiečių jaučią simpatijų norių divizijos, kautynėms
cho sienas toliau į rytus) nus, sekdama vokiečius be rusams. Iš karto Vokieti prieš Maskvą. Buvo žinių,
(Nukelta į 7 pusi.)
Hitleris ne tik išrikiavo siveržiančius į Ukrainą. Mo- ja pareikalavo iš Bulgariplienu apkaustytuosius savo derniskame kare pėstininkų joa dviejų divizijų žygiui
vyrus, bet dar pasistengė diviziją
sudaro 3 pulkai, prieš Maskvą. Tas iššaukė
kaip galima daugiau kitų prie jų dar jungiama pul- krizę Bulgarų vyriausioje
kraštų į tą žygį įtraukti. kas ar daugiau artilerijos, komandoje. Kaikurie ge
New Yorke leidžiamas in prie to — šarvuoti daliniai, nerolai buvo net atleisti,
formacinis biuletenis “The motorizuotos pionierių bei nes jie pareiškė, kad negalį
Polish Re vie w” atskleidžia ryšininkų dalys —iš viso atsakyti už elgesį savo vy
visą eilę smulkmenų iš tos apie 15,000 žmonių.
Mus rų, jei jie bus verčiami
Ar
kenčiate
niežiejimą
nudegimu arba odos lig*?
kampanijos:
pasiekė gandai apie slovakų
TTekentėkit! Žemo per 30
....
.
v i stoti į grumtynes pireš
‘ “ rumetu gelbėjo žmonėms. Pa
nenorą
kariauti,
apie
arės„
v
.
.
,.
1. Suomija buvo viena
šalina ecsema. išbėrimu*,
sus. Tačiau juo toliau, tuo
spuogus ir kitokios odos
pirmųjų, kuri visą savo ar tus pačioje Slovakijoje ir
negalavimus.
Pirk Žemo
labiau vokiečiams sekėRi
slovakų
karių
naudojimą
miją atgręžė prieš raudo
šiandien! Visuose aptieko
se 86c. 60c. 11.00.
nąją Rusiją.
Maršalas tik užfrontės linijose ad įsistiprinti Bulgarijoje ir
ministracijos
reikalams.
tą kraštą labiau panaudoti
Mannerheimas karo pradžioje pasakė kalbą, kurio3. Vengrija buvo žymiai karui su rusais.
je paskelbė savo viltis, kad laisvesnė apsispręsti. Matyt
ją suviliojo vokiečių pažaOAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Suomija išplės savo ribas dai grąžinti nors dalį že
nuo Baltųjų jūrų ligi La mių, atplėštų per Didįjį ka
KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
dogos ežero.
rą. Tai vengrų gyvas troš
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Užsigrūdinusi sportininkų kimas. Mačiau jų sostinėje
tauta, pratusi vikriai su pa — Budapešte — gražioje
šliūžomis lakstyti kalny aikštėje iš gėlių sudarytą
nais, turi nemažos reikš atskirtų nuo Vengrijos že
mės šiame kare. Patys vo mių planą, o vidury ant
PASKUTINIS
kiečiai suomių armiją skel aukšto stiebo buvo pavaiz
PAGERBIMAS
bia turinčią 300—400 tūks duota priesaikai ištiestą
tančių karių. Be to suo- ranka. — Vengrijos priemiai turi apie pusantro tūk-' saika: nenurimti, kol nebus
stančio paruoštų karo laku- grąžintos atskirtosios ženų. Suomiai, įpykinti ank- m<>3stybesniųjų sovietų žygių,
Vengrija turi daugiau
savo sektorių tebelaiko at- kaip 13 milijonų gyventojų.
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REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

“DRAUGO”

DARBŲ

JUOZAPAS

Proga užsidirbti ekstra pinigų ag<-ntaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikratčlul. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANaI
8010,
arba kreipkitės j raštinę:

SKYRIUS

KAZAKAUSKAS

(Gyv.:

4216

REIKALINGI DARBININKAI

Avcnroe)

Arclnv

Mirė gruod. 14 d.. 1941 m.,
4:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
šaulių upskr., l.igam-ų parap..
Ramonaičlų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
4 brolius. Joną ir brolienę A*
mlllją, Ignacą ir brolienę Pau
liną, Antaną ir brolienę Anta
niną ir jų šeimas ir Pranctftkų
Kazakauską; pusbrolius; pus
seseres ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko 2 brolius,
Petrą ir Gasparą; seser) Vale
riją Meklenę ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 S. Li
tuanica
Avė. įLaldotuvėe 1.
vyks trečiadlenj, gruod. 17 d.,
1941 m. Ifi koplyčios 8 vai.
ryto bus atlydėtas J Nekalto
Prasid. švč. Pan. parap, bažkurloje J vyks geddullngos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti fiiose laidotuvėse.

2334

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

••AUTOMATIC 8CREW MACHINE"
OPPERATORIU8
reikalingas
dėl
“set-up” darbų ir tvarkyti mažą departmentą. Gera proga. Kreipkitės

9334

2334

PATYRĖ: "FANCY STITCHERS —
VANtPERR — FOLDERS — BINDING 8TITCHERS — PERFORA
TORS —SKI VERS —TABLE WOR .
KERS — TOP STITCHERS.”

VAIKINAI — VIRŠ 18 METŲ
Patyrę ir be patyrimo dirbti batų
dirbtuvėje. Gera proga išsidirbti.

CHICAGO GEAR MFG. CO.,
2823 West Eulton Street

HELP WANTED — MOTERYS
MERGINOS —PATYRUSIOS PRIE
"COVERING AND STAYING" MA
ŠINŲ. Nuolatinis darbas, geras už
mokestis.

APEX PAPER BOX CO.,
2318 Ko. Mestom Avenue

654 WEST LAKE STREET
HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
TeL- RANttoiph 94M—9489
INivaj, mother*, tisten- 4hey're often
way to

ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS

haii

know that a healthy head produces

hondsome

Kairi

And

that'*

why

vvomen everyvvhere ore pointing to

Fom-ol, the remarkable foaming oi)
fhampoo which first nourishe* the

scolp. then take* the dūli, parched
hair and brings it back to glovving

health. Fom-ol i* so economical; a

little goes a long way. Ask your

druggist for the regular 50c tixe.

RO.

OAKLEY

AVĖ.

šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. "Tile" prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo Jelga 13000 J me
tus. Nauji
jtalsvmai. S garadžiat.
Namas pilnai ifimokėtas.
Randasi
geroj vietoj ir visados yra išrenduotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant
lehgvų Išmokėjimu. Gera transportacija. Adresas: 3215 Flournoy St.
Dėl tolimesniu informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Rarrison
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 Heights
apylinke.
Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010,
arba kreipkitės ) raštinę —

2834 SO. OAKLEY AVENUE

REIKALINGAS OPERATORIUS —
"SET-UP MAN” PRIE "O-OO IR
NO. 2. B. AND S. AUTOMATIC
SCREW MAŠINOS, šis yra nuolati
nis darbas tam, kuris bus rastas tin
kamų. Turi turėti savo įrankius. At
sišaukite ant 3-čio aukšto.

point the

AVĖ.

TIKRAI GERAS PIRKINYS

REIKALINGI. “ENGINE AND TVRRET
LATHE"
OPERATORIAI,
"VISE AND PLANERS HAND8".
Tik pilnai patyruslejl lai atsišaukia.

forced to

OAKLEY

lietuviais Tovvn of I^ake krašte, yra
reikalfngfis agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu; CAN
aI 8010 arba kreipkitės i raštinę:

OPERATORIAI DIRBTI PRIE
VYRŲ IR MOTERŲ PUIKIŲ
BATŲ

health to their men folk! For vvomen

SO.

TOWN OF LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su

MANUFACTlTRING CO.
3207 So. Slileitls Avė.

ALI.OY

541 Weet Adams Street
3927 - 3961 Belmont Avenue

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: CANaI 8610 arba kreipkitės j
raštinę —

REIKALINGAS BUCERIS. Pastovus
darbas. Kreipkitės sekančiu adresu;

2543 VVEST 69TH STREET
Tel.; Hemloek 0496.

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
klu reikalu pasiskelbk ‘Dran
go’ “Classified” skyriuje.
Meilė — pergalės karalie
nė.

Lletuvlę 'didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia,
Lietuvai laisvę.
Gyventi tautai ne tik šven
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
čiausia pareiga, bet ir di
Tie gerbs Ir mylės moti džiausia laimė.
ną, kurie bent pusę jos mei
Skurdas yra revoliucijų ir
lės supras.
nusižengimų motina.

Or, write for a generous trial bottie, endosing 10c to cover pocking
ond postage.

FOM-OL

"Mflsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

J

PAMINKLAI
te*

.

UZ

V*'ė "*•

Tu

>?

MENISKAS DARBAS
2EMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Yenetian Monument Co.

Ciw-

527 N. Westem Avė.

TeL See. 6103

PLATINKITE “DRAUGĄ”
VIENERIŲ

METŲ

MIRTIES

SUKAKTUVES

JOHN F. EUDEIKIS

A "J" A.

KOPLYČIOS DYKAI I

VISOSE MIESTO DALY8E
Jau sukako vieneri metai, kat negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylim*, vyrą ir tėvelj, Baltramiejų fteputj.

«4M)Mn SOUTH HERMITAGE AVENUE

Netekome savo mylimo Gruodžio 17 d., 1940 m.

Tel. YARDS 17A1-1742

Nors laikas tęsiasi, mes Jo niekados negalėsime užmiršti. Lai
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atllsj.

Mes. atmindami t* jo liūdną prasišalinimą IS mflsų tarpo,
užprašėme trejas gedulingas Sv. MISIas (su egzekvijomis) už Jo
siela trečiadieni, Gruodžio 17tą d., švento Antano parapijos baž
nyčioje, Ciceroj. 7:45 valandą ryto.
Taipogi tą pačią dieną K'un.
Dr. Damazas Mozeris, M. A., S. T. D„ atlaikys Sv. MISIas už ve
lionio sielą AVashlngton, D. C.

<447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
i* Stoties WHIP (1520), su P. šaltlmteru.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus dalyvauti
Šiose pamaldose tr kartu su mumis pasimelsti už a. a. Baltra
miejaus Šepučio stelą.
Nuliūdę lieka:—

ANŪKAI,

ŠVOGERIS.

MOTERIS. 8ŪNAI. DUKTERYS, ŽENTAI.
PU8BROLI8 IR GIMINES.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
PASIRINKIMAS

VISOKIŲ

Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltą Ir
spalvuotą. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
L J. ZOLP
1646 West 46tb Street
TeL YARda 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St
Visi Telefonai: YARda 1410
ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lltnanlca Avenue
TeL YARda 4008

J. U l) LE VIOIU 8
4348 8. Callfornia Are.
TeL LAFayette 3572

8. P. MACEIKA
8810 Lltnanlca Avenne
TeL YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2100
6812 So. VFestern Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 West 28rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
DIDELIS

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

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

BALTRAMIEJUS ŠEPUTIS

WEST

33rd

STREET------------------------------

Arti Normai Avė.

Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadleniala

4

AGENTAUTI GERA PROGA —

prie:

FLORSHEIM SHOE CO.

AVĖ.

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyglnlrtias. malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu; CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo j raštinę;

GENERAL MECRANICAL CO.
430 So. Green Street

Lald. direktorius S, P. Ma
žeika, tel. Yards 1138-1139.

OAKI.FY

AGENTAS REIKALINGAS
WENT PULLMAN’E

HELP WANTRP — VYRAI

Nuliūdę: Broliai, Pusbroliai,
Pusseserės ir Giminės.

RO.

''-f

»—
DRAUGAS

J Antradienis, gruod. 16, 1041

PENSIJONIERIUS

ŽIEMA VOKIEČIŲ-RUSV FRONTE

(Atkelta ič 6 pusi.)

kad ispanai gana greit su¥darę vieną savanorių divi>
ziją, kuri išvykusi į frontą,
o dar dvi divizijos buvo or
ganizuojamos.

/ NEED !0UR HELP!

Norvegijos vyriausybė (užsieny) praneša, kad tas pul
kas smarkiai nukentėjęs
kautynėse ties Rostovu.
13. Čekų ir lenkų savano
rių, kurie bent didesniame
kiekyje kovotų prieš Rusi
ją, negirdėti, nors karo
pradžioje čekų prezidentas
Hachą savo kalboje gana
palankiai atsiliepė tokiam
žygiui.
* •; •

8. Prancūzijos Vichy vy
riausybė, praslinkus 8 die
noms nuo vokiečių - rusų
karo pradžios, nutraukė di> plomatinius santykius su
Rusija, pareikšdama, kad
bolševikų atstovybių tar
PIRKIT APSAUGOS BONUS
nautojai varę pavojingą Nors nusistatymas prieš į
darbą Prancūzijos vidaus bolševizmą Europoje ir ne
K. — Esu mašinistas lėk riausybė labiausia atsižvel nu3 ir Ženklus ji remia ša
ramybei ir saugumui. Vy- mažas, bet kaip matome votuvų fabrike.
Pasibaigus gia, kad ji kuo daugiau liei saugumo programa ir
riausybei artimi žmonės pa- kiečiams neperdaugiausiai
karui, gal aš busiu at lem pirkčų Apsaugos Bonų ir neleidžia pragyvenimui bran
reiškė (žiūr. “Le Temps” pašalinių jėgų pavyko įtrauk
tas. Kaip galiu prisireng Ženklų?
gėti.
1941, VI, 2).
j ti į tą “kryžiaus karą,” nes
ti tam laikui?
A. — Į vidutines ir ma
Pastaba.
Įgyti Apsau
— “Prancūzija nestoja į Vra nemažas nusistatymas,
A.
—
Sistematiškai
ir
režesnes pajamas turinčius gos Bonus ir Ženklus kreip
vieną liniją su kuriuo už- įir Pries nacių Vokietiją,
guliariai
pirk
Apsaugos
žmones. Ši grupė daugiau- kitės į artimiausį
paštą,
sienio kraštu.
Ji veikia Dar mažiau savanoril* būtų
Taupumo
Bonus.
Tuo
bū

sią remia vyriausybę ir banką, arba taupumo ir sko
l "Praugaa” Acme telephoto)
vien tik teip, kaip diktuoja
_dar, ma*iaaJ^štų
, * * f
. Fi
du
gražią
sumą
sutaupysi
būt
įsitraukę,
jei
bolševikų
taupia.
ši grupė žymiau linimo sąjungas: arba rašy
Pensijonierius Robert K. Noble, iš kairės, buvo su
savi interesai.”
Rusija nebūtų anksčiau pra areštuotas' su penkiais savo sėbrais Los Angeles, Ka ateičiai, kai pakitęs laikai. sia didina šalies pajamas kite U. S. iždininkui, WaJei pati vyri'-'jjybė lai dėjusi imperialistinių žygių
K. — Į kurią gausingiau ir palaiko aukštą pirkimo shington, D. C. Ženklus ga
dangi jie‘kalbėjo “kerštingai” prieš Jungtines ValstyDes.
kėsi kiek nuošaliau, tai ra prieš Suomiją, prieš Pa
sią amerikiečių grupę vy pajėgumą.
.C
Pirkdama Eo lima pirkti ir krautuvėse.
dosi kitų karštesnių. Taip baltijį, prieš Rumuniją.
lengvas uždavinys — pasta Vokiečiams siuvo,
buvęs komunistų veikėjas
grade ir Maskvoje, bei la
tyti ir aprūpinti tuos pasta o dėvės anglai
J«cque Doriot, vėliau nusi
tus reikiamais įrengimais, o Tiesa, vokiečiai ruošėsi biau pratę kietesniam kli 
vylęs komunizmu, ėmė or14. Žiemos sunkumai. Da
taip pat ir apkūrenti. Ži žiemai, konfiskavo visas matui.
WHOLESALE
ganizuoti
legioną
kovai bar vokiečių - rusų fronte,
noma, dalis kareivių ras pašliūžas, žieminius batus,
Bet
gi
žiema
atneš
ir
ki

prieš bolševikus. Jį palai kur išsirikiavę milijonai vy
FURNITURE
vietos miesteliuose, bet vis kailinius, kurie tik tiko ka- tų atmainų: visųpirma —
kė eilė kitų laikraščių. Jau rų, iškyla žiemos sunkumų.
dėlto žiema vokiečiams at riuomeeni. Jie buvo užsa sukaustys ledu upes, įlan
liepos mėn. pabaigoje buvę Hitleris yra pareiškęs, kad
BROKER
nešė nemažų rūpesčių.
kę nemažą kiekį kailinių kas. Motorizuotos dalys ne
įsirašę 25,000 savanorių atakoje prieš Rusiją daly
OININO ROOM SESTh — PAR
judėti per vande
15. šaltis. Toliau, neleng Irane ir Afganistane, bet galėjo
LOK SfcTS — BKDROOM SETS
(atrodo skaičius perdėtas). vauja 2,000,000 žmonių. Iš
— KLOS — KAJUOS — RE
FRlOEKA I OltS — WA.SI1EKS “Oeuvre” pranešimu, tiems paskutiinų pranešimų atro vas uždavinys yra kad ir tais greičiausiai dabar ang nis, dabar ledu galės šliauž
MANGELS — STOVĖS.
ti net ir tankai, ir mes dar
legionams
vadovu
bu do, kad jų dar daugiau. kariuomenės žieminis ap lai vilkės. Už tat vokiečiai
'-.ttou.Uy
Iteni.
galėsime
išgirsti
visokių
daug
ką
gavo
iš
Švedijos.
rengimas.
šiaurėje,
paliai
vęs parinktas gen. Hassle- Turint galvoje, kad frontas
staigmenų.
buvęs 22-ros prancūzų užima 2,000 mylių, kiekvie- Murmanską, sniegas žiemą Vokiečiai tūkstančius lakū
dienų. nų pratino nutūpti ant pa
K.
Prunskis.
divizijos vadas kovose prieš noje mylioje yra vidutiniš išbūna 180—220
šliūžų;
sniego
valytojai
pa

kai po 1,000 ar daugiau Gruodžio mėnesį vidutinė
vokiečius.
žmonių. Vokiečiams nepa temperatūra yra 14 laips siųsti į užimtų kraštų aero
FACTORY REPRESENTATIVE
9. Belgijoje savanorius
vyko įsiskverbti žiemoti nei nių F. Ties Leningradu dromus ir lėktuvai specia
ėmėsi organizuoti "Vlaam6343 So. VVestern Avenr
į Leningradą, nei į Mask pradeda ’štlti ’kuo lapkr. 1 liai paruošę reikmenų že
sche National Verbond” ir
vą.
Rusai traukdamiesi dienos ir tempearturą vi? moje temperatūroje. Vokie
Telefonas REPUBUC 6051
Rexistų partija, su jos va degino ką galėjo, nepalik- krinta per 140 dienų. Snie- čiai giriasi surinkę 500,000
du Degreliu priešaky. Per darni nė trobesių. Kaip vo go danga vidutiniškai bū porų pašliūžų* savo kariuo
mėnesį
nuo
kamponijos kiečiams pasiseks įruošti na iki 23,4 colių ir sniegas menei. Bet ar turės tiek
pradžios, valonai tesurinko šiltus žiemojimo butus kiek kartais išbūna šešis mene paruoštų vyrų šiems veiks
— namams statyti, remontuoti ar
PASKOLOS
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
apie 1,000 savanorių.
vienoj mylioj tūkstančiui sius. Maskvoje temperatū mams?
VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
savanorių vyrų, visame 2,000 mylių ra kartais nukrinta iki 40
Taigi žiema atneša sun
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI
vadu kovoms prieš bolševi fronte? Tai nelengvas už laipsnių F. žemiau nulio.
kumus į vokiečių - rusų
kus buvo parinktas leit.- davinys. Tose srityse gelžKryme žiema lengvesnė, frontą. Tų sunkumų ne
Tapkite Finansiniai NepriklausomilII
generolas
Seyfartas,
69
NSTARCNT
/TT>
<
or
kelių mažai ir jie apardyti. bet ir tai tęsiasi porą mė truks abiems pusėms, tik
metų vyras, kurs jau 1934
rusų padėtis geresnė tuo,
TAI IPYI/1TP
ištaigoje. Jūsų indeliai rūpės
m. buvo išėjęs į pensiją iš Tiesa, šiaurinėje Rusijos nesių, o Azovo jūra užšąlą jog jie turi pastoges LeninI
T 1x1 I CZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
olandų armijos.
Pirmas pusėje yra miškų, bet ne- porai mėnesių.
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
olandų savanorių batalijo8M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
nas į frontą išvyko liepos
WHOLESALE
MUSŲ PASITIKfiJIMO IR UTVERMfiS REKORDAS
mėnesio pabaigoje. Vokie
WORIDS iapgfst*
Ką Tik Baigėm Spausdinti
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Neanakriaodilant Nei
NTAL PLATI
čiai skelbė, kad olandų sa
Vieno Klljentol
MONET-BACKaLAMNTĘĘ
vanorių buvo ir daugiau.
Fluoresceni
:ntT

ALEX ALESAUSKAS & SONS

J.

10.

Olandijoje

tra

rairsEKEEjTHI
II

LIQUOR

ĮSTAIGA

11. Danijoje Įeit. - pulki
ninkas Krysingas pradėjo
organizuoti savanorių kor
pusą kovai prieš bolševi•kus.
Įsirašę keli šimtai
savanorių.

12. Norvegijoje, jau vos
tik prasidėjus
vokiečiųrusų karui, Quislingas, kal
bėdamas mitinge Oslo mie
ste, pareiškė:
— Kas ne prieš bolševiz
mą, tas už jį.” Vis dėlto
savanorių kvietimo propa
ganda nėra davusi didelių
rezultatų.

Iš norvegų savanorių bu
vo sudarytas pulkas “Regiment Nerdland.” Laisvosios

PV
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Mūsų Gražiausi M2 m. Kalendorių
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PATAISYMAI — 1 dienos pntarnvvtnms

_

_

V. KANTER. Sav.
MUTUAL

4707

S.

LIQUOR

Halsted

BOIJIRVARD

I«

Mos padaromo "Denturos” gavę (spau
das ir užsakymus nuo — tiktai Illinois
registruotų Ir
teisėtų Dantistų,
kuriems mes gelddžlame patar-

REMKITE
SENĄ
LIETUVIU
DRAUGĄ

B

CO.

bis aiiHAumi avinui
-------— >44471. HALtTCD »1
7LOCATIOH*
-------l 1404 B. 47th 8TREŽT
Open R t. B
134X0 W.24th STR EIT
■see.t a.waI4SS1IRV1MSFK.RO.
m&a4.TMfc
147X1 BROADWAV
4TlM*a.«M7.

St

Kelstuto Savings and Loaa Association yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel.

Jos. M.

0003 B.STATB ST

APART APSAUGOS, TURIME

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, IlL

r r n

HAfl

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

VIRS........................................$UOU,UUU

MOKAME

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

ANT

PADĖTŲ

PINIGŲ

—

Valandos; Kasdien — 9 vai. ild 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
Šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

i žf.vkttk

i*.

METAI!

—

WHFC-I45O kil.
6755

So.

Western

Avenue

Phone: GROvehill 2242

tOOTASSOCIATIONof Okafo

4192 Archer Avenue

DESIMTI

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir &E&TAD. 7 v. v.

SAVINGS

VIRginia //«

Sec’y.

IJIARGUTIZ

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
P

Mozeris.

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

TURTAS VIRS.. $6,500.000

MES

Chicago, IlL

I

0014

ATSARGOS FONDĄ

1118

CALamet

3236 So. Halsted St

Kaina tik 25 centai
(Pridėkite keltas centus persiuntimui)

"DRAUGAS”
i.intt.st i'(MMM.K iiu< cm

$Qį°
i v-

ATSAkOA: Reikalaukit. tik
tai
tikrų
"Flt-ltlte Dantų
Plotvea—tiktai
manų •
padarytas — dėl gra
žios lėvatzdos ir ra
mumo savo pacientų.

Ilhreft|ojame
po TlM
Chicago

Lietuviškg-Katalikiškg Kalendorių

Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus,
naujas, meniskas, 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 gautis pri
dėkite kelius centus persiuntimui.

DIB'

dentaltLALTES

Draugas spausdina vienintelį grynai

'/Ae

TOMFI.riK

TVANSPAREin

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasfc

sekinu Jūsų biznyje arba profesijoje.
* •*

Antradienio, gruod. 16, 1911
.........................-

GftLIŲ PARODA CHICAGOJ

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IŠKILMINGAI ŠVĘSTA PARAP. GLOBĖJO ŠVENTE

Sodalicijon priimta 16 nauju narių
Brighton Park. — Gruo
džio 8 d. j Nekalto Prasidė
jimo šv. Pan. bažnyčią skait
lingai rinkosi parapijonai
pagarbinti parapijos Globė
ją. Pirmos šv. Mišios buvo
5 v., sekančios sekė kas va
landą, o iškilmingosios šv.
Mišios buvo 9 vai.

Per visas Mišias šv. žmo
nių buvo tiek, kad suoluose
vietos trūko ir daugeliui pri
siėjo takuose stovėti.
Klebonas kun. A. Briška,
asistuojant vikarams kun. S.
Valuckiui ir J. Stankevičiui,
laikė sumą, o kun. J. Stat
kus pasakė pamokslą, pri
taikintą tos dienos šventei.
Per visas šv. Mišias, o ypatingai per iškilmingąsias,
skaitlingai tikintieji ėjo prie
šv. Komunijos.
3 vai. po pietų kun. J.
Stankevičius 16 mergaičių
įrašėė į Šv. Panelės (augu
siųjų mergaičių) Sodaliciją.
Gražų įspūdį darė faunos
mergaitės, baltais rūbais pa

sipuošusios, su velionais, su
savo palydovėmis, susirin
kusios į bažnyčią ir suklau
pę pirmuose suoluose, prieš
altorių įžadams daryti. Su
dėjus įžadus, buvo suteik
tas palaiminimas Šv. Sakra
mentu.
Sodalicijos narės turėtų
būti pirmosios parapijos rė
mimo darbuose. Prisižiūrė
dami į Šv. Panelės gyveni
mą, matome Ją su didžiau
siu pasišventimu dirbant
Kristaus Bažnyčios reikaluo
se. O kiekviena parapija yra ne kas kitas, kaip dalelė
tos Kristaus Bažnyčios. Dėl
to ir šv. Panelės Sodalicijos
narėms tinka pasidarbuoti
parapijos ir Bažnyčios rei
kaluose.
Vakare 7:30 vai. kun. S.
Valuckis pasakė pamokslą,
o klebonas atlaikė iškilmin
gus mišparus ir suteikė pa
laiminimą Šv. Sakramentu.
Tuomi ir baigėsi pamaldos
parapijos globėjos šventėje.
Namiškis
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Per peptynias dienas kas
‘s
savaitę ir per 24 valanda*
kasdien kariuomenės oficie
riai priima jaunuolius, ku
rie savonariai stoja į juri
f
<ninkų, marinų, skrajotojų,
ji >
""S
ir kareivių eiles.
At
Chicagos priėmimo sto
vyklos, bet kada priima
jaunuolius į savanorių tar
pe. Praeitą sekmadienį il
giausios eilės laukė mietse
Miss Elenor McGrane inspektuoja apie 4,000 įvairių
ir kiekvienas jaunuolis bu
spalvų poinsettias (gėles) Garfield parko gėlyne. Chi
vo pasiryžęs nuoširdžiai ir
cago parkų distriktas šias gėles išstato parodai Gar
net ilgai kariauti su japo
field ir Lincoln parkų gėlynuose. Bus atidaryta gruo- 'r
nais jai tik veldžia reika
džio 20 d. ir tęsis iki sausio 4 d. kasdien nuo 8:00 ryto
lautų.
iki 10:00 vakaro. Publika kviečiama pasigerėti šiomis
■ j
70 metų savanoris
gėlėmis.

/E.

Chicagoje nebėr
straiku

Jei norite stoti••• į • I
kariuomenę, vykite
susi į šias vietas!

Praeitą sekmadienį
taikė paskutiniai straikieriai, kai Lammer and Mann
kompanijos darbininkai pri
pažino American Federation
of Labor uniją.
Policijos
pulkininkas Steffins asme
niškai kreipėsi į straikierius, kad, iš meilės savo
kraštui ir iš atžvilgio, kad
reik daug policininkų sau
goti dirbtuvę straiko metu
'^ut raukų straiką. Kompa
nijos mašinistai paklausė ir
susitaikė.

Jaunuoliai, kurie nori
tuojau stoti į USA. kariuo
menę savanoriais, tegul
vyksa į šias vietas ir tegul
neužmiršta atsivežti gimimo
rekordus ar krikšto paliu
dijimą.
Kalėdinės dovanos
6 darbo dienos
Norintieji stoti į United
Turbūt, nei vidurmiesty kasyklose
States Navy ar Marines
nėra tokio didelio kalėdinių
Corps, tegul vyksta į Unit
dovanų pasirinkimo kaip Kai kuriose Ulirois anged States Courthouse, Dear
Juozo Budriko abiejose krau liakasyklose įvedamas šešių
born ir Adams gatvių ant
tuvėse — 3241 ir 3409 So. dienų savaitei darbas vieto
7-to aukšto.
Halsted Street. Ypatingai je iki šioliai buvusių pen
Busimieji kareiviai turė
praktiškų dovanų, kurios kių dienų. Bandoma dauTai buvo labai svarbus tų vykti į United States
Šiais metais yra daug ver- S^au anghų parūpinti,
laimėjimas, nes ten yra dir Army, 460 S. State and S.
tingesnės, o Budriko kainos
Matyt, visose kasyklose bami taikykliai bombų me Franklin St. •Stojantieji į
pasilieka daug žemesnės ir bus pailgintos savaitės dar
United States Coast Guard
timams iš orlaivių.
todėl visiems prieinamesnės. bo valandos.
Į taipgi turi vykti į United
— Be milžiniško stako gra
■ States Courthouse, Dear
žiausių parlor setų, bedroom
born and Adams St.
Iryniukai ir
setų, karpetų, pečių, skal Cook apskrityje probate
Kurie norėų būti orlaivių
byklų. refrigeratorių, Bud teismo pripažinti palikimai motina sveiki
vairuotojai, turi būti išėję
rikas specialiai užpirko daug svetur gyvenantiems žmo
mažiausiai du metus kole
kitokių tinkamų Kalėdoms nėms karo laiku nebus iš Praeitą šeštadienį prane giją ir savo prašymus turi
dovanų, kaip puikiausių lem mokami. Pripažintos išmo šta, kad Daubners, 4001 pristatyti Flight Selection
pų, stalelių, krėslų, mažų ir kėjimų sumos bus depozi- Nelson Avė., Chicagoje su Board, Room 900, Board
didelių radių, toasterių, auk tuotos apskrities iždininkui silaukė tryniukų. Vakar of Trade Building.
sinių daiktų ir kitokių prak ir taip pasiliks iki karo už West Suburban Hospital
daktarai pranešė, jog vaibaigos.
tiškų dalykų.
kučiai ir motina sveiksta, Samdys virš
Tad patartina kožnam dėl Halsted Street. Taipgi visi bet yra abejonės apie tėvą,
kalėdinių dovanų pasirinki atsilankę gaus dykai puikų Juozapą Daubner, nes kai 10,000 vyru
mo aplankyti Budriko krau 12 puslapių 1942 sieninį ka jis išgirdo tokią žinią apal
Am. Jungtinių Valstybių
tuves, 3241 ir 3409 South lendorių.
po ir dabar nėra sveikas.
valdžia įneš virš 123 milijo
nus dolerių į Calumet distrikto
plieno kompanijas per
.“THAT LITTLE CAME” iBter*a*tncartooac«^iv.Tr—By B. Link*
ateinančius metus, nes da
bartinis karas to reikalau
One oF OUR R.EABER5 UJRO^rE OS
ja.
Gary, Indiana, In
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PERkAPS SiNCE The night
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Kiekviena didesnė dirbtu
vė prašė didelės paskolos
pastatyti naujus priedus
savo dirbtuvėmis.
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Dieną ir naktį - šventa Lietuviu Keistučio
Klūbas išrinko nauja
ir prasta diena
valdyba 1942 metams
savanoriai yra
Laikytame sus-me 7 d.
priimami!
gruodžio, Hollywood svet.,

Papuošė eglaitę
žuvo automobilyje
Du Chicago jaunikaičiai,
Robertas, Graff ir Wade
MacFarland, ^pareitą sek
madienį žuvo Į automobilių
susidaužyme po papuošimo
kelėdinės eglaitės. Trečias
jaunikaitis, Willard, sun
kiai sužeistas ilr nuvežtas į
Little Company of Mary
ligoninę.

mu

pirm. išrinktas N. Klimas,
X j- M. Prel. Mykolą Kru
vice pirmininku F. Jakavičia, nut. rašt. Lucille Dagis, šą, Šv. Jurgio parap. klebo
finansų rašt. F. A. Zubas, ną, šiandie užkliupo širdies
iždininku J. Bepirštis, kon ataka. Prelatas šiuo metu
trolės rašt. Elzb. Dagis, iž prižiūrimas namie.
X P. čižauskas, J. Mickedo globėja Aldona Mažeika,
maršalka J. Dimša, knygium liūnas, A. Poškienė, Varkaliene, P. Gailius, Vainaus
M. Kasparaitis.
Pirmininkas pranešė, kad kas ir šimutis išrinkti Liet.
klūbas šįmet paaugo finan R. K. Susivienymo 163 kuo
siniai apie $2,000.00, nes ma pos valdybon.
žai narių mirė. Kiti klubo
X Kun. A. Baltutis ir org.
dalykai irgi geram stovy.
P. Katilius praėjusį sekma
Biznio komitetas neturėjo dienį dalyvavo LRKSA 163
raportą tik pranešė, kad y- kp su„irinkime ir
ra paėmęs daržą 1942 m. k aibas.
piknikui.
X Jonas Butkus, 39 m.
Koresp. N. Klimas
Jurininkų priėmimo ofise
amž.. 4348 S. Rockwell St.
pasirodė vienas ■ senas pri
lapkr. 25 d. išvykęs automo
tyręs gydytojas ir aiškiai Virš 25,000 Chicagos
biliu (Chevrolet, license No.
pasisakė norys stoti į ka
956537) darbo ieškoti iki
riuomenę. Sakė jis, “Aš kareiviu grįžta
šiol negrįžo namo. Žmona
esu senas prityręs gydyto
likus su 13 m. vaiku prašo
jas, mano rankos yra tvir Kalėdoms!
policijos surasti dingusį vy
tos ir akys geros, tai pri Šiomis dienomis
rą.
imkite mane. Aš noriu gel virš 25,000 Chicago
X J. Aukskalnis, “Draubėti. Aš galiu prižiūrėti li vių Kalėdoms. Visos trau,
.
.
,
..
,
go
” atstovas Gary, Ind., vagonius.” Kai jis pasisakė k‘M«
atsilankęs j “Draugo"
savo amžių, jo prašymas cialius plhnus priimti to
raštine paėmė pluoštą “Drau
buvo sugražintas.
kias ekstra minias ir dar go” koncerto tikietų. Sako,
Viena šešta dalis savano šalę to, daro visokius pa kurie gariečiai pirks iš jo
rių būna atstatyti sveika lengvinimus, kad kuo dau tikietą, tuos su savo sūnum
tos priežąstimi. Daugumo giausia
... kareivių galėtų - sau- automobiliais atveš į kongiai ir greitai praleisti sven-1
x
je jaunuolių dantys ar re 6
6
_
certą ir parves namo.
gėjimas
yra
atstatymo tęs namuose pas tėvus.
. . ,,
, X J. MickeliūnaJ savo napriežąstis. Nevienas jau _
®
o
,muose, 6747 So. Artesian
nuolis yra pavarytas, ka Jonės
and
Laughlin į Ave praeitą šeštadienį iš
dangi neturi tėvų leidimo ir Steel Corporation prašo 75
yra perjauni savanoriais milijonų paskolos naujai kėlė vaišes LRKSA gen. agentui P. Katiliui, kuris šią
įstoti kariuomenę.
dirbtuvei, Inland Steel. Co.. savaitę darbuosis Marųuette
Indiana Harbor, gauan 25 Parke. Vaišėse dalyvavo ir
milijonus pagerinimui savo LRKSA prez. L. šimutis,
8 metu milijonierius
dirbtuvės.
163 kp. pirm. P. čižauskas
nori stoti į kariuomenę Šis naujas valdžios įsaky su žmona ir k.
mas taip paspartins plieno
kai užaugs!
X Kun. St. Valuckas pri
išdirbystę, kad galės pada
sirašė prie Liet. R. K. Su
Aną dieną, Gordon Coms- ryti 40,000 ekstra tankų ir
sivienymo 160 kuopos Brigh
tock Thorne, žmona miru labai žymiai pagreitins or
ton Parke. Per savaitę or
sio Mongomery and Ward laivių išdirbystę.
ganizatorius
P. Katilius šioj
kompanijos savininko, už
parapijoj prirašė keliolika
mokėjo valdžiai 350 tūks Radio
narių.
tančių dolerių taksais už
PEOPLES KRAUTUVES
X Anelė Kinčinienė, ži
pavelėtus savo vaikučio pi
RADIO•
noma
Town of Lake bizniernigus, kurių buvo net apie
Artinantis Kalėdoms, Peo ka ir veikėja, galinti vadin
pustrečio milijono. Mažasis
milionierius,
Montgomery ples Furniture Co. krautuve tis grybavimo čempijone.
Ward Thorne, šiomis dieno rengiasi pavaišinti savo kiau Štai, gruodžio 5 d. iš India
mis gyvena su savo moti sytojus gražia kalėdine prog na vai. miškų parsivežė ne
na viešbutyje ir gaus pa rama, kurioj dalyvaus “Gra mažai sveikų, gražių grybų.
veldėjimą po $500.00 kas nadierių” trio, “Dėdė” Vai
X F. Kandrataitė, Munmėnesį iki baigs kolegiją. tekūnas ir kiti talentai. Be delein Kolegijos Glee Club
Jei jaunasis milionierius to, bus naudingų patarimų narė, praeitą sekmadienį ke
mokslus su dideliais pažy apie įvairius kalėdinius pir liais atvejais labai puikiai *
mėjimais, tai paveldėjimo kimus, nes šiomis dienomis pasirodė solo kolegijos pil
sutvarkymas duoda jam Peoples krautuvė tęsia di noje rinktinės publikos au
$1000.00 kas mėnesį. Kai delį prieškalėdinį išpardavi ditorijoje kalėdiniam vaka
sulaugs 35 metų gaus visą mą kalėdinių dovanų ir ki re (Under the Stars). Ko
tokių prekių reikalingų šiam
palikimą.
legijos choras, vedamas Adlaike. Malonėkite patys pa albert Huguelet, ne tik pui
Dabar tik nori šautuvo
klausyti ir kitus pakviesti. kiai gieda, bet ir išviršiniai
Paklaustas, ko dabar no
Rep.
stovi aukštame kultūros
rėtų daugiausia Kalėdoms,
laipsny.
vaikutis, Thorne, sakė jis
norėtų šautuvo, nes reikia
REZERVUOKITE
gintis nuo japonų. Jauna
Sv. Antano Parapijos Na
sis milionierius sako, kad mų Savininkų Klubo prieš
kai sulauks 18 metų am metinis susirinkimas įvyks Sausio 18, 1942
žiaus tai stos į kariuomenę.
trečiadienį, gruodžio 17 a..
DIENRAŠČIO
Šiuo laiku jis daugiausia 8 vai. vakare, parapijos sa
neapkenčia špinakų ir mer lėj. Kviečiame visus narius
"DRAUGO”
ginų, bet labai mėgsta
atsilankyti, nes bus rinki
plaukioti, baseball žaisti,
mas valdybos 1942 metams
duoną su sviestu valgyti ir
ir yra daug kitų svarbių da
elektrikinius traukinius. Jo
lykų, kurie liečia lietuvių SOKOL SALĖJ
geriausias prietelis yra
kolonijos reikalus.
Philip Weber, Edgewater
A, F. Pocius, pirm. 2345 S. Kedzie Ave.
Beach Hotel, manedŽerius.
Daug
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