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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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PARADOKSAS
. Taip greit prabėgo Kalė
dų šventės ir mes vėl susiti
kom su nuogąja gyvenimo
tikruma, kuri šiandie kupi
na armotų dundesio, sprogs
tančių bombų ir skausmo.
Kažkaip keista ir nesupran
tama atrodo, kad ką tik at
šventę šventę, kai skelbia
ma “taika ir ramybė žemė
je” mes vėl visu įkarščiu ruo
šiamės mirtinai kovai...
Tačiau ši taika ir ramybė
buvo skelbiama geros va
lios žmonėms ir mes šiandie
ruošiamės ne svetimą turtą
užgrobti, ne kitus pavergti,
bet savojo krašto, savųjų na
mų ginti. Mes tikime ir ži
nome, kad vėl išauš naujos
dienos, kurios bus kupinos
taikos ir ramybės.
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Laimėjimas 1943m.! - Churchillas
Premjeras Churchiil pasitiki
galutinu sąjungininkų laimėjimu

Kovos Filipinuose

PHILIPPINE
ISLANDS

Anglijos premjero kalba kongrese
1AY

sutikta konuoširdžiausiai

FORT STOT8INRURO
CLARK FIKLD

Japonai sustiprino dvejas
atakas Luzon saloje

'

Filipinų sostinė paskelbta atviru
miestu. Kariuomenė iš miesto ištraukta

FORT McKINLIY
NICHOLS FIILD

Washingtonas, gruodžio 26
Manila, gruodžio 26 d. —
Washingtonas, gruodžio 26 jos premjeras pareiškė, jog
d.
—
Laivynas
šiandie
pas

Kariuomenės komunikatas
d. — Anglijos ministeris pir jis ir Prezidentas Roosevel
kelbė, jog Midway saloje pareiškė, jog japonai sustip
mininkas Winston Churchiil tas nepabijoje paskelbti, kad
Jungtinių Valstybių marinai rinę iš dviejų pusių atakas
šiandie savo kalboje Ameri galima tikėtis ilgo karo, nes
dar tebesilaiko prieš japonų ant Manilos ir šiuo metu vy
kos kongreso nariams pa žmonės geriau nori žinoti
Pacific Oceon
atakas.
kstančios artilerijos kovos į
reiškė, jog iki 1493 metų są teisybę”.
ŠAMAI
Vakar Midway salos ginė šiaurvakarius nuo sostinės
jungininkai bus pilnai pasi
jai susisiekė su generaliniu ir tankų kovos į pietryčius.
rengę imtis iniciatyvos pla Pasitikėjimas
štabu Washingtone, bet lai
Kovų išdavos kol kas esan
čiu mastu:
Churchillis pareiškė, jog
vynas atsisakė paaiškinti, čios neaiškios. Amerikiečiai
“Kas, jų manymu, mes Washingtone jis radęs “ne
kaip marinai laikosi saloje. laikinai laimėję Lingayen
esame?
palaužiama pasiryžimą”, ku
apylinkėje, kai tuo pačiu lai
“Nejaugi jie nesupranta, ris jam davęs suprasti, kad
ku
japonai sustiprinę atakas
kad mes niekados nenustosi amerikiečiai “turi tvirtą pa
į pietryčius, prie Atimonan.
me ruošęsi prieš juos tol, grindą tikėti laimėjimu” šio
kol mes juos taip pamokysi karo.
PASITRAUKIMAS
Atviras miestas
me, kad pasaulis niekados
Savo kalboje ministeris
Vokiečių
pasitraukimas nepamirš?”, pareiškė minis
Šis karo komunikatas bu
pirmininkas taip pat pažymė
Manila, gruodžio 26 d.
rusų fronte tebevyksta, bet teris Churchiil.
vo
paskutinysis iš Jungtinių
jo, jog “pajėgos sukauptos
Jungtinių Valstybių Azi
jis šiuo metu jau nebesutin
prieš mus yra milžiniškos” ir
jos laivyno admirolas Valstybių kariuomenės gene
kamas perdideliu optimiz Gamybos galimumai
Thomas
C. Hart spaudos ralinio štabo Maniloje, nes
todėl
esą
nesąmoninga
jei
mu. Juo labiau, kad šiuo me
("Draugas" Acme telephoto)
konferencijos
pareiškė, štabo karininkai išsikėlė iš
Jungtinių Valstybių ir An mes šias pavojingas pajėgas
tu jis neatrodo esąs kaž
Anot pranešimų japonai iš 80 transportų išlai
jog jis turi pranešimus, Manilos, kuri paskelbta atvi
koks betvarkis pralaimėju glijos gamyba į metus ar aš palaikytumėm silpnomis.
pino
apie
80,000
kareivių
Luzon
saloje,
Filipinuo
kad “nuskandinta vienas ru miestu, kad būtų išgelbė
tuonioliką mėnesių pasieks
sios kariuomenės bėgimas.
se
U.
S.
karo
departamentas
komunikatu
iš
Mani

didelis
Japonijos transpor ta civiliai gyventojai.
Iš Europos ateina neaiš tokio laipsnio, pasak Churlos praneša, kad amerikiečiai ir filipiniečiai japo
tinis laivas ir vienas mi Tačiau nežiūrint paskelbi
kiu žinių, jog vokiečiai vys chillio, kokio “ašies valsty
nų gaudytojas. Aš taip mo Manilos miestu, japonai
bės
nėra
mačiusios
”
.
nų atakas atmušė.
to plačią karo strategija, ku
pat
turiu pranešimus apie pravedė aviacijos atakas.
Anglijos ministerio kalbos
ri galinti būti tiesioginai ar
du (laivus), kurie galbūt
išklausyti buvo susirinkę
Atrodo, jog japonai dau
netiesoginiai prieš Angliją.
New Yorkas, gruodžio Amerika nepatenkinta
abiejų
kongreso
rūmų
atsto1
yra nuskandinti.
•
giausia
dėmesio kreipia į
26 d. — AaglUos radio
Vienas didelis jūrų or priemiestyje esančias milivai, aukščiausiojo teismo na
paskelbė, jog dėmėtoji šil
GALIMUMAI
riai, kabinetas ir diplomatai,
?■ laisvaisiais prancūzais laivių tenderis. Aš manau, tarines bazes. Ir viena svar
tinė Lietuvoje taip išsiplė
Šiandie tikėti, kad nacių kurie ministerį sutiko karštu
jog šis tenderis buvo ka biausių japonų aviacijos vie
tusi, kad ištisos apylinkės
milžiniška karo mašina sui rankų plojimu.
ro laivas. Antrasis gal būt ta buvo Nichols aerodro*
ėmę
gen.
Charles
De
Gaulle
St.
Pierre,
gruodžio
26
d.
uždarytos
nuo
susisieki

ro — neįmanoma ir būtų ne
yra kitas transporto lai mas.
mo. Radio taip pat paskel — Laisvųjų prancūzų žinių formaliai įsakius ir jog dip
sąmoninga.
Pasitraukimas Lauktini nuostoliai
vas.
bė, jog vokiečiai imasi agentūra šiandie paskelbė, lomatiniai klausimai bus
rusų fronte kol kas teįrodė
“Aš trokštu,, kad galėčiau Nuostoliai
Pasak ministerio pirminin
sprendžiami
jo
ir
suintere

jog
salas
prie
Newfoundlangriežtų
priemonių
kovai
viena: užtenkamai ryžtingas ko, Vokietijos, Italijos ir Ja
duot jums daugiau žinių,
su šiltine Ukrainoje ir vi do laisvieji prancūzai už- suotųjų vyriausybių.
pasipriešinimas ir gausesnės ponijos jaunuomenė buvo
šiandie. Mūsų submarinai Amerikos kariuomenės ko
Ta
pati
žinių
agentūra
pa
sose
Pabalčio
valstybėse.
pajėgos gan
gali sulaikyti
medžioja. Gal būt medžiok munikatas pareiškia, jog į
pajėgu*
an.a.aj,.. iki
... mokoma jQg agre8įjos ka_
reiškė,
jog
devyniasdešimt
Tai
jau
ne
pirmieji
pra

lė nebuvo perdaug sėkmin pietryčius nuo Manilos įvy
šiol nesulaikomą vokiečių ka ras
kiJek5vien0 piiie«o pa
aštuonių
salų
gyventojų
nu

Sudarė
karo
nešimai
apie
siaučiančią
riuomenę.
ga, bet tai Kalėdų dova kusios tankų kovos, kurių
reiga ir todėl šios valstybės
balsavę
už
laisvųjų
prancū

Lietuvoje
dėmėtąją
šilti
metu “padaryta didelių gy
Tačiau tai dar nereiškia, karui buvo pilnai pasiruošu
na
zų
valdymą.
tarybą
rytuose
nę,
kurį
išplėš
didelį
skai

vybės aukų abiejose pusėse”.
kad nacių jėgos visiškai išsi sios.
čių
gyvybių,
nes
šiuo
me

sėmė ir kad Hitlerio pralai
Iš Manilos išvyko prezi
Amerika nepatenkinta
tu medikalė pagalba Lie
Kai tuo pačiu laiku Ameri
mėjimas jau čia pat.
Nacių aviacija
dentas
Manuel Quezon, kuris
Chungldngas,
gruodžio
26
tuvoje labai sunki. Tikė
ka ir Anglija, kurių pajėgos
Jungtinės
Valstybės
parei

visus civilės vyriausybės rei
tis, kad naciai dėtų dide d. — Jungtinės Valstybės, škė aiškų nepasitenkinimą, Italijoje
didesnės, nebuvo karui pil
kalus tvarkys kur nors kito
Anglija
ir
Kinija
sudarė
ben
VIRŠILA PAKEIČIA
les pastangas gelbėti lie
nai pasirengusios ir todėl
nors Kanados premjeras
je
vietoje. Jungtinių Valsty
drąją
karo
tarybą,
kuri
nus

MARŠALĄ
tuvius, šiandie netenka
esą galima, kad kartais gali
Mackenzie
King
pareiškė,
Bernas, gruodžio 26 d. — bių aukštasis komisionierius
Taip pat tenka manyti, būti prarasta teritorijų, ku
nes jie, aišku, pirmiausia tatys strategiją Tolimuose kad tai esąs laisvųjų, pran
Francis B. Sayre pareiškė,
Rytuose.
kad pakeitimai Vokietijos rios būsiančios sunku atgau
mėgins sulaikyti epidemi
cūzų ir Vichy vyriausybės Šiandie sužinota, jog vokie jog Manilcs evakuavimas nė
Taryba
sudaryta
po
trijų
čiai Italijoje sukoncentravo
karo vadovybėje įvyko ap ti.
jos išsiplėtimą Vokietijon.
reikalas.
dienų
pasitarimų,
kuriuose
1,100
karo orlaivių, kad pa ra pasitraukimas ir pridėjo,
galvotai, o ne Hitlerio kaž
Vichy vyriausybė prisiun
jog “Mes kovosime iki pas
dalyvavo
maj.
gen.
George
kokios intuicijos verčiami. Buvo laiko pasiruošti
tė Jungtinėms Valstybėms dėtų sumuštoms ašies karo kutinio vyro”.
H.
Brett
—
Jungtinių
Vals

Atrodytų, jog bendroji vo
malonų pareiškimą už jų nu pajėgoms Libijoje.
Pastebėdamas,
jog
šiuo
tybių
atstovas.,
Chfcang
KaiItalijon esama taip pat
Hongkongo
anglų
kiečių nuotaika pradėjo šlysistatymą šiuo klausimu.
metu
Jungtinės
Valstybės
shekas
ir
gen.
Archibald
pasiųsta skaičius lengvųjų
•ti ir tik paties Hitlerio at
Kiek anks*!au Jungtinės tankų ir šarvuotų automobi Rusų fronte žuvo
Wavell, anglų kariuomenės
sistojimas kariuomenės va esančios blogesnėj padėtyj karių likimas
Valstybės savo susitarime lių, kurie tinka kovoms dy
Indijoje vadas.
dovybėje galėjo ją bent lai už ašies valstybes, bet mums
dėl Martinikos pareiškė jog kumose. Šios pajėgos sukon 1,900 nacių
kinai vėl pakelti, nes kaip tekę pasiruošti.
Tokijo, gruodžio 26 d. —
prancūzų nuosavybės vaka centruotos Sicilijoje ir Sardi
ten bebuvę, Vokietijoje Hit “Jei Vokietija būtų band Oficialus Japonijos radio pa
riniam
Atlante nebus liečia nijoj.
leris dar vis populiarus. žiumi invaziją Anglijon 1940 skelbė, jog anglų kariuome Libijoje kovos
Maskva, gruodžio 26 d. —
mos.
Kaip ilgai — kitas klausi metais, birželio mėnesį ir nės likučiams Hongkonge,
Sovietų
šaltiniai šiandien pa
t
mas.
skelbė naujus laimėjimus
Japonija tą pačią dieną būtų apie 6,000 kareivių, įsakyta už Bengazi
Portugalų kariai
Po pakeitimų vadovybėje paskelbusi Jungtinėms Valo- iki pietų atiduoti visus gin
Japonų neteisingi
Maskvos fronte ir pareiškia,
galima labai tikėtis ir pakei tybėms karą, niekas negali klus.
jog
per Kalėdas fronte žuvę
'
vyksta į Timorą
Kairo,
gruodžio
26
d.
—
timų nacių karo strategijo pasakyti, koks pavojus būtų
karo
pranešimai
1,900 vokiečių kareivių.
Pasak japonų, anglų va
je. Tuo neabejoja ir aukštie susidaręs”, pareiškė Chur- dovybė priėmusi japonų rei Anglų karo vadovybė Afri
Rusų žinių agentūra pa
koje pranešė, jog paėmus' Washingtonas, gruodžio 26 Berlynas, gruodžio 26 d. —
ji Washingtono sluogsniai. chill.
kalavimus:
(1)
Hongkonge,
reiškia,
jog Maskvos fronte
•
Toliau savo kalboje Angli tvarkos palaikymui bus pa Bengazi, anglų kariuomenė d. — Laivyno departamen- Vokietijos radio šiandie pra priešas išvytas iš 100 vietų.
likta “tam tikras skaičiui” stumia ašies kariuomenę to-Į paskelbė, jog japonų praneši neša iš Lisabonos, jog 1,100 Esą suimta didelis skaičius
NACIAI ATSARGUS
liau į vakarus.
mat, kad Wake salą gynė Portugalijos kareivių išplau
belaisvių ir žygiavimas pir
Tačiau geriausias ženklas šiuo metu nėra perdaug ma japonų kariuomenės, (2) an
3,000 laivyno ir marinų as
yra pranešimai, jog aukštie lonūs. Kartais jie ir labai glai prisiima visą atsako Svarbiausieji ašies kariuo- , menų yra neteisingi, nes sa kė iš Mozambiko, rytų Afri myn tebesitęsia.
ji nacių sluogsniai paskuti skaudžiai nuskamba. Tačiau mybę už bet kokius “inci menės daliniai šiuo • metu loję tebuvo tik 400 marinų koje į Portugalijos salą TiPasak sovietų kariuome
mor.
niuoju laiku pradėjo pirktis šių įvykių ir buvo galima ti dentus” ir (3) tolimesnės an priversti kovoti į šiaurę nuo ir 1,000 darbininkų.
Timor salą pereitą savai nės organo Raudonoji žvaig
šešiasdešimt1
nuosavybes Šveicarijoje ir kėtis, nes bent šiuo momen glų pasidavimo smulkmenos Agedabijos,
tę
okupavo Australijos h ždė, prie Sevastopolio, Kry
mylių į pietus nuo Bengazi. •
perkelti tenai savo šeimas. tu nebuvo pilnai pasiruošta bus sudarytos vėliau.
pusiasalyj žuvę 20,000
Bengazi pasidavimą šian Olandai nuskandino Olandijos Rytų Indijų ka mo
Iš to reikia spręsti, kad sutikti staigi japonų ataka.
vokiečių ir tai esą virš pu
riuomenės.
Jau pirmomis dienomis
die pripažino Italijos ir Vo
Vokietijoje nėra viskas kaip
sės
vokiečių kariuomenės
gerai, kaip Goebbelso spau- Prezidentas yra pareiškęs, Washingtonas, gruodžio 26 kietijos karo vadovybės, bet 2 japonų laivus
prie
Sevastopolio.
kad pirmųjų pralaimėjimų d. — Sekretorius Hull pradė pridėjo jog pasitraukimas
Japonijos destrojeris ir tran
/ da ir radio praneša.
Japonijos fronte. Kartais pir jo žygius, kad bendru žygiu įvykęs pagal nustatytą pla
•
Leningrado fronte vokie
Batavia, gruodžio, 26 d. — sportinis laivas.
mieji tikslūs pasitraukimai Amerika, Anglija ir Vichy ną.
Iki Šiol olandų submari čiai priversti trauktis, kai
Olandai šiandie paskelbė,
TOLIMIEJI RYTAI
kaip tik ir laimi karą, o šio vyriausybė priverstų laisvuo i Anglų komunikatas pareiš jog aviacijos atakose prie nai ir aviacija nuskandino rusai pradėjo spaudimą iš
Mus arčiau liečią įvykiai karo laimėjimu mes neabejo sius prancūzus pasitraukti U kia, jog 13,000 ašies beleis- Kuching, Sarawako sostinės, bent po vieną japonų laivą, dviejų pusių — iš šiaurės ir
iš Tolimųjų Rytų fronto jame
St Pierre-Mlquelon salų.
vių pasiųsta į užfrontį.
Borneo saloje, nuskandinta kurių tarpe du destrojerius. pietų.
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DRAUGAS
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Beširdžiai žmonės
W»terbury, Conn. — Gruo
džio mėn. įvyko Labdary
bės draugijos metinis susi
rinkimas. Kleb. kun. J. Valantiejus pranešė, kad mies
tas Labdarybės draugijai
prisiuntė $24.00. Jis taip
>at pranešė, kad Labdarybės draugija buvo apskųsta
estui, još našlaičių jau nė• a. Keistų yra žmonių. Jie'
mano, kad miestas nežino,'
ar našlaičių yra ar ne. Gai
la tokių žmonių, jiems ne
pavyksta pakenkti, nors jie
labai norėtų. Kam ieškoti
išdavikų kitur, jų užtekti
nai yra mūsų tarpe. Drau
gija taip pat paskyrė po $5
šešiems asmenims Kalėdų
proga, kurie yra labai su
vargę.
Labdarybės draugija ren•Ja balių, kuris įvyks sau
sio 17 d., 48 Green St. Ko
miaijon išrinkta V. Urbonas
ir Jakubauskas. Draugijos
valdyba ateinantiems me
tams: dvasios vadas — kleb.
kun. Valantiejus, pirm. —
V. Urbonas, vice pirm. — J.
Jakštas ir M. Bogužas, pro
tokolų rašt. — J. P. Jaku
bauskas, fin. rašt. — V. Lušas, ižd. — kleb. kun. J. Va
lantiejus. Namo prižiūrėji
mo — K. Jasaitienė ir Vait
kienė.
Koresp.

prie Amerikos Raudonojo
Kryžiaus ir kviesti visas
New Haveno moteris ir mer
ginas prisirašyti.
Šis moterų nutarimas yra
labai girtinas. Džiaugiamės,
matydami mūsų lietuvaičių
tokį kilnų susipratimą. M.

ŽIEMA AlLANTIKE

Juo labiau susipratęs ka bandysiu tai padaryti,” —
talikas, tuo daugiau remia suteikė pasauliui stebukla
katalikiškąją spaudą. Dėl to darius.
J. Howes
ir Tamsta pasistengk gauti
“Draugui” naują skaitytoją.

Stambi auka naujų
vargonų fondan

New Haven, Conn. — Lie
tuvės moterys, matydamos,
kad reikalinga yra visoms
nusiburti ir pašvęsti savo
laisvą laiką dėl suteikimo
pagalbos karo nukentėjusiems arba kareiviams, ku
rie pasiryžę aukoti savo gy
vybę šalies apgynimui, pa
\%pijos susirinkime vienbal
siai nutarė steigti skyrių

Featuring a Program of

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
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PAREMKITE KILNŲ LEGIONIERIŲ PASIRYŽIMĄ

(pažymėkit kelias)

Dariaus-Girėno postui, priduoti Hines Veterans’ Memorial Hospital invalidams:
Vardas ir pavardė: .....................................................

Adresas .......................................................................
Miestas ir valstija .....................................................

(Šį kuponą iškirpkit ir pridėkit prie aukojamų cigaretų.
Priduokit postui arba į įstaigas, nurodytas kitoj vietoj).

Kuvlrt 20 metų praktikavimo aklų
taisyme ir gydyme
GKIIAI PRITAIKIATl AKINIAI
pataisys kreivas akla, trurop&regystt
ir toliregystų;

palengvins aklų {tempimų, prakalto*
galvos skaudėjimų, svaigimų Ir aklų
karM{.
MODKKNI6K.1AVSI, TOBIIJAUHI
EGZAMINAVIMO BODAI
atkreipiama

-ipeclaie atyda

{

valku

\almai pritaikomi tiktai kada reikli.
VALANDOS:
10-tos Iki 8-tos valandos kasdien
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.

Whitney E. Tarutis

O. D.
AKIS IŠTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

telephotol

Žvejybos laivas Surf, iš Atlantiko vandenyno grįžo į Bostono, Mass.,
Fish krantinę. Daug kovojęs su bangomis ir nulio temperatūra.

damas katalikiškąją. Būk ir
Tamsta susipratusiu.

jienose’, “Draugo” redakci
joje, “Sandaroj”, Šaltimiero
raštinėj, arba J. F. Budriko,
Peoples ar Progresą įstaigo
se.
LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED ST.

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-moe iki

Tek CALomet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL State 7572

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

Tel. PROspect 3525

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago, HL

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

LIETUVIAI

DAKTARAI
Telefonas: YARds 8146

DR. P. ATKOČIŪNAS

JOS F.'BUDRIK

Dr.V.A.ŠIMKUS

AKTTflT AR

KRAUTUVĖJE

1446 So. 49th Court, Cicero

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Antradieniais, Ketvirtadieniaie
ir Penktadieniais
Valandos:' 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Še&tadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Calumet 4591
DfiJL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

CIOero 4276

Telefoną*;

.

2158 West Cermak Rd.

Būkite malonūs
SAVO AKIMSl
ta rleaa pora aklų visam g>
tinimui. Saugokit Jas. leisdami
icksamlnuotl Jas moderuUklaust*
•toda. kurta regėjimo mokslą*
gali sutelkti.
22 METAI PATYRIMO
prlrtaUme akinių, karte partsllas
visų aktų įtempimų.

Dr. John J. Smetona
Dr. J. J. Smetona, Jr.
OPTOMETRISTAl

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
telefonas CANAL 0522 —• cųjgage
OFISO VALANDOS
kasdien 9 00 a. m. Iki 8.10 p. m
Tred Ir ieM: 9:00 a. m. Iki
’••• o m

Ofiso teL OANal 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Falrfleld Avė.
Rea.: TeL: HEMlock 8150

e.

’ rM

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tk Street
*aL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

♦VDVTOI4F

* ai

h art

U

BosmIs

Čionai

FAIHFIELD SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
Dabartinis Adresas; 272S W. Cermak Rd.,
Chicago, minais
NAFJAS ADRESAS po Rausto 10 d., 1042 m.:
Kampas MUwaukce, North tr Damen Are., Chicago, Dlinols

Įsteigta 1901.

Turtas virt 12,000.000

dHIRURGA

2201 West Cermak Rd
• lando.

ih45

So

k

6631 S. Callfomia Avė

Marųuette Road

Ofiso tel.: VIRglnia 0086
Rezidencijos tel.: BEVerly 8214

Ashland Avenu*

OFISO valandos
i iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai »*•
Nedaliomis pagal sutarti
Office tel v AR d* 4787
Namų tel PROnpėct 1930

Tai
Rea

, 7 poniai »» '
REZIDENCIJA

4 ir 7 -9 vak
Nedaliomis sanitaru,

h’H‘« iar ųjrD SURGBur 2

YARds 0M1
KENvood 5107

OR. A. J. BERTASH
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS
•• — »a* nūn 1

8: ano 8:30- -8-9r

VWh Street

Oftae TeL:
VIRglnia UM

DR. RAUKUS

DR. PETER T. BRAZIS
Gydytojas ir chirurgas

1853 Weat 35tb Street
LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien ano
iki

8:00

MV

emerite

6757 So. Western Avė.

vai

Telefopaa REPubUc 7888

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI*
4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet.
Trečiadieniais pagal sutartį
Tai

Telefonas CANaI 4796

\

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL IHDirar 9880
Okloago Oi
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas viri Boehm’s Drug store Nuo 10 iki 13 vai. ryto. nuo k iki *
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak
»!-ISO VALANDOS: 2-4 u- 7-9
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto
ir pagal sutartį.
Ras. telefonas SEEley 0484.
GYDYTOJAS CR CHIRURGAI*

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

• VRIKOITS

PRADftKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdraustų Sėrų Sąskaitų Nekantt 3% (dabartinė rata). Pulkus Inveatmentas pavieniams, estates. trust fondams,
partnershlps Ir korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm lS-tos neką nuoftlmtj nuo 1-mos
mėnesio. Įstokite | mūsų 1942 Christmas
Savings Club dabar prasidedantį.

*

OR. S. BIEŽIS

»««*

O

OFISO VALANDOS
Nno 7 Ori 8:80 v. vakarais
ANTRAS OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

Telefofnas; HEMlock 5*4>

OR. PETER J. BARTKUS

aflai 0DO

a»-

ilMONA.TIS

J.

Ofisas ir Rezidencija

2155 West Cermak Road

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto Ud 5 po plet kasdien

Popiet — nuo 1 Iki 1! Vak. 7 iki 8

tr Ovalu"

Jūs esat maloniai kviečiami
atsilankyti į mūsų įstaigos

O«t N«w Robs
Coraar MIIfitiiM, Nortk
ud Daaoa

i Mintai*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2017 8. Westera Avė.

YARda 9946

Nedaliomis nasrai sutarti

So

Dr. Walter J. Phillips

1 Jfiso valandos:

TeL VARDS 1373

’•'!»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO
3343 So. Halsted Street
Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
Šventadieniais 11-12

Tel. CANaI 5969

DS. F. G. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON

8-toa

vai. vak.

VALANDOS:

Pritaikina akiniut
atsako mingai ui
prieinamą kainą.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

Pirkite Dcfetiše
► MM l
<EN •»
PTT’Vl

ADVOKATAI

DR. SELMA SODEIKA,

Susipratęs katalikas vi
suomet kovoja su bedieviš

At

<*vr4lofan>
PO TtM
r4itcav>

WHIP

1520 Mlocyelea (Top of the Dial)

'VHOLESALE

'*>* ~ JĮ

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

YUGOSLAVFOLK MUSIC

flatutasuf, 10tk

ItSj. t

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

RADIO BROADCAST

GRANO ORENING
IJQUOR

Pilietybės

PALANDECH’S

sidėti. Nupirkite dėžę ciga
retų (10 pakelių) ir priduokite ją legionieriams. Tokių
dėžių reikia 2,000 — po vie
Karo invalidams Hines ligoninėj norima
ną kas veteranui, kurių tar
surinkti 2000 dėžučių cigaretų
pe, beje, yra ir didelis skai
čius lietuvių, tarnavusių diNetrukus po Naujų Metų teiks po dėžę (“kartūną”)
džiąjam kare.
Darius Girėno posto nariai cigaretų. Tai hus legionie
Kur paduoti 1
ir narės važiuos į Hines Me- rių kalėdinė dovana, kad ir
Išpildykite žemiau paduo
morial veteranų ligoninę, truputį suvėluota, kolegoms,
tą
kuponą, pridėkite prie ci
kur guli apie 2,000 nelai su kuriais jie kartu kovojo
garetų ir nuneškite arba pa
mingų didžiojo karo vetera didžiojo karo frontuose.
• •
Kalėdų giesmės
nų. Visi invalidai. Ten yra
Dariaus - Girėno postas siųskite į Dariaus - Girėno
ligonių, kurie išgulėjo lovo pats negali tokio didelio rūmus, 4416 So. Westem
iš bažnyčios oro
se 15, 20 metų ir daugiau. darbo atlikti be lietuviškos Avė. Jeigu nepatogu, tai
Postas ten jiems surengs visuomenės talkos. Todėl galite cigaretus palikti 'Nau
bangomis
šaunią muzikėlę programą kviečia kiekvieną šio dien
New Haven, Conn. Gruo ir kiekvienam invalidui į- raščio skaitytoją prie jo pri
i)R. VAITUSH, OPT.
džio 20 d., vakare, Šv. Ka
zimiero parapijos choras,
UETVVIS
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271
ar iv gydytojas
vadovaujant varg. A. KriSPECIALISTAS
pienei,
išpildė kalėdinių OF THE AMERICAN LEGION
giesmių programą bažnyčioj,
kuri buvo perduota oro ban 4416 So. Western Avenue, Chicago, Illinois
gomis iš stoties WELI nuo
Šiuomi aukoju ........................................ dėžę-es cigaretų
8:30 iki 9:00 vai. Koresp.

Lietuvės moterys
steigia Raudonojo
Kryžiaus skyrių

Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Knygvedystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Aritmetikos

Listen to

Bridgeport, Conn. — Kle
bonas kup. M. Pankus pra
nešė bažnyčioj, kad Šv. Ce
cilijos choras pridavė $192
auką iš įvykusio koncerto
23 d. lapkričio. Už tai ači*’
dalyviams, choro nariams ir
vedėjai ir biznieriams, Ku
rie gražiai parėmė skelbi
mais.
T. M.

*

*

PAMOKOS
“Aš tai negaliu padaryti”,
— nieko dar nenuveikė. “Aš

OANal 0267
Ras tel.: PROapėct SS'

OR P 2. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

x

OR. MAURIGE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

•YDYTOJAS ir chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<631 So. Ashland Avė.

imp I Stos gat Ir 49th Ci
OFISO VALANDOS
.uo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal nutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

OR. A. JENKINS
(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2500 West 63rd Street

1821 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS i
Nuo 1—4 ir ana 7—9 vakare

tUridancija' 6600 Be. Arterian Av
*4T,AWDOS U r ryto Iki 8 oop
• «k» • «al

Ofiso telefonas PROspect 6737
Varną telefonas VIRglnia 9481

Taipoi

pagal (atarti

Tel

YARd. 0994

Bei. TeL KENwood 4800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto, 2-3 ir 7-8 » rak
Nedėliomie nuo 10 iki 17 vai. dien«
TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 Weat 6Srd

Street

<

T) n a r o a b

Seūtadienia, gruod. 27, 19*1

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS

J

s-

s

PIETINES KINIJOS VAIZDAI FILIPINUOSE

Ar galima pasitikėti ragožininkais?

Visi gerai žinome, kad. durno neįrodė. Jie kaip
komunistai, kas jie nebūtų, vedė, taip ir tebeveda ko
Vokiečiu okupacijos Lietuvoj pusmečio balansas
lietuviai, rusai, lenkai, ar munizmo propagandą Ame
kiti, daug kartų jau apsi rikoje. Komunistai apšau
bės
sudarymo
faktą
ir
1941
vertė ragožium, gavę įsa kia naciais, fašistais ir ki
Vokiečių okupacijos
m.
birželio
mėn.
23
d.
Lietu

kymus iš Kominterno.
tais vardais patriotinguoLietuvoje pusmečio
vos
Nepriklausomybės
at

Prieš Vokietijos - Rusi sius Amerikos lietuvių laik
balansas.
statymo paskelbimą, kaip
jos karą komunistai smer raščius, kurie visuomet bu
Kalėdų pirmąją dieną su jie pradžioje ignoravo ir
kė Angliją, kaipo “imperi vo ir yra ištikimi šios ša
kanka pusmetis, kai vokie buvo priešingi Nepriklauso
alistinę valstybę,” smerkė lies principams ir vyriausy
čiai užėmė Kauną. Gruo mybės deklaravimui VilniuPrezidento Roosevelto politi bei.
džio mėn. gale sueina pus | je 1918 m. vasario mėn 16
ką.
Jiems buvo Hitleris
Mes nei kiek neabejoja
metis, kai jie okupavo visą d. Goebelso propagandinis
“draugas,” nes jis buvo su me, kad pasikeitus Komiu
Lietuvą.
aparatas tylėjo dantis su
sibičiuliavęs su Stalinu. Ko terno (vyriausiojo komuniz
kandęs
ir
galvojo
apie
anek

Šia proga pravartu pa
munistai pilniausiai užgyrė mo centro) politikai komu
siją,
apie
Ostlando
įkūri

žvelgti į vokiečių Lietuvoje
Hitlerio ir Stalino karą nistai vėl apsivers rago
šeimininkavimo pusmetinį mą. Taip ir įvyko: į Ost
prieš mažas Europos vals žium. Komunistai ir dabar
balansą politinėje ir kultū lando sritį dabar be Lietu
tybes ir jųjų pasidalinimą. labai daug pagelbsti penkvos įeina dar Latvija ir
rinėje srityse.
Jeigu Anglija ir Amerika takolonistams savo veikla
Baltgudija, kuri dabar vo
neremtų Sovietų Rusijos organizacijose ir per savo
Pirmiausia keletą žodžių
kovoje prieš Vokietiją, tai spaudą. Jie kiršina Ameri
žodžių dėl Lietuvos bolševi kiečių vadinama Baltrutenija.
Ostlando
srities
prie

komunistai ir šiandien te kos gyventojus vienus prieš
("Draugas" Acme telephoto>
kiškos okupacijos, kiek ji
šaky,
Hitlerio
dekretu
iš
bekeiktų tas dvi demokrati kitus.
Japonų kariuomenės išlaipinimo Swatowe, pietinėj Kinijoj, vaizdas pa
priskaitytina vokiečių kre
1941 m. liepos mėn. 17 d.
nes valstybes, kurios nepri
Pasekime komunistų veik
kartojamas Luzon saloje, Filipinuose. Sakoma, apie 80,000 japonų karei
ditan.
Sovietų okupacija
paskirtas
vokietis, Reichspažįsta
nei
Hitlerio,
nei
Sta

lą
ir aiškiai pamatysime jų
įvyko pasėkoje vokiečių su
vių, kurie buvo nuvežti 80 transportų, veltui stengėsi pasiekti sausženų.
komisaras
Lohse.
Jis,
pa

lino grobių, kurios gina ne jų veidmainavimą, jųjų ne
sovietais susitarimo, jiems
Amerikiečiui ir filipiniečiai jiems atkakliai pasipriešino.
reigas
užimdamas,
paskelbė
tik savo šalis, bet ir mažų nuoširdumą.
pritariant ir jų palaima. Vo
atsišaukimą
į
lietuvius,
ku

kiečiai dėl tos okupacijos ir
racinė įstaiga bei įmonė, ja, seimas, sušaukti nelei- smo vykdomi. Apie nekal- jų tautų teisę būti nepri Lietuviai komunistai iki
riame
atsiliepia
apie
jų
tė

visų jos padarinių lygiai,
nors paviršutiniškai, kar džiama.
šiol dar nepasisakė už Lie
Visos politinės tų žmonių kalinimą galima klausomomis.
vynę,
kaip
apie
“
buvusią
ne
jei ne labiau, kalti, kaip ir
tais, išrodytų esanti lietu partijos, išskyrus naciona spręsti iš pačių vokiečių
Amerika ir Anglija re tuvos nepriklausomybę nuo
priklausomą
Lietuvą.
”
Ost

Sovietai. Šiandieną tai nė
vių žinioje, tiesioginiai ar listinę, veikiančią naciškais paskelbto fakto, kad paleis mia ne komunizmą, bet Ru- Rusijos.
Lietuviai komu
lando
Reichskomisaras
savo
ra paslaptis. Tai pavyz
netiesioginiai, yra vokiečių pagrindais, uždarytos. Įkur ta iš kalėjimų “per klaidą” siją. Reikia žinoti, kad nistai iki šiol nedavė nei
džiui patvirtino viešame in- atsišaukime pažada lietu eksploituojama ir neturi ta jaunimo organizacija, suimtųjų Šiauliuose — 83; pačioje Rusijoje yra tik sudilusio cento šelpimui lie
terview gruodžio mėn. 3 d. i viams: “duonos, darbo ir veikimo laisvės.
Vyčiai, apimanti • jaunimą Telšiuose — 62; Mažeikiuo maždaug vienas nuošimtis tuvių nukentėjusių nuo ka
aiškiais žodžiais ir Baltimo-1 tvarkos,” t. y. visų gerybių,
Prie Generalkomisaro su iki 21 metų, veikianti tik se — 33. Reikia manyti, komunistų. Amerika ir An ro.
kuriomis
Lietuvos
gyvento

rėš bei Vašingtono arki vys- į
daryta Generalinė Taryba, į nacių pagrindais ir nurody kad tokių “per klaidą” su glija su savo sąjungininkais
Bendrai, komunistai nesi
jai,
be
vokiečių
malonės,
kūpąs Michael J. Curley. !
kovoja
už
išlaisvinimą
žmo

mu.
imtųjų
skaičius
turėjo
būti
kurią lietuviai pakviesti ta
skubina su parama ir šios
Vokiečiai duodami savo su gausiai buvo patys save ap rėjais. Viso jų esama 9.
nijos
iš
diktatorių
vergijos.
ir
kitur
didelis.
Tai
savo

šalies vyriausybei. Ar ga
Lietuvos policija įjungta
tikimą Lietuvą okupuoti rūpinę nepriklausomybės lai ■Bet jie bejėgiai apsaugoti
tiški
įkaitai.
Dabar
kyla
klausimas,
ar
li komunistai pasirodyti,
į Reicho policiją. Savos
puikiai žinojo, kokia kaina kais.
Lietuvos interesus, lietuvių saugumo policijos nėra;
komunistai
yra
nuoširdūs
kad jie perka Amerikos Gy
(Bus daugiau)
lietuvių tautai tas daroma.
Lietuvių laikinoji vy nuosavybę ir žydų turtą.
Amerikos ir Anglijos politi nimo bonus, aukoja AmeriLietuvai vokiečiai lyg ker riausybė prie Nežinomo Ka Okupantai - vokiečiai daž veikia tik vokiečių Gesta
(Nukelta į 6 pusi.)
Geri draugai — brangus kai? Kol kas jie to nuoširšydami pasitenkino apsau reivio kapo pareiškė vokie nai duoda suprasti, kad lie pas. Šalia lietuviškų teis
mų, veikiančių Nepriklauso turtas. Katalikiškoji spauda
godami ir repatrijuodami iš čiams viešą protestą.
tuvių tautos laisvės būsian mos Lietuvos laikotarpio — Tamstos geriausias drau
okupuotos Lietuvos vokie Specialiai Lietuvos sri- čios praplėstos ateityje. Bet
čius ir “vokiečių kilmės” čiai paskirtas Generalkomi- vokiečių pažadams niekas įstaigomis, veikia ir grynai gas. Užsiprenumeruok dienr.
Lietuvos piliečius, kiek tai saras dr. von Renteln; Lie netiki: Hitlerio pažadų in vokiški teismai. Jie skirti “Draugą” — namuose ture
buvo pačių vokiečių intere tuvos apskritims ir dides fliacija yra žinoma ir lietu tam tikroms kriminalinėms si kuo geriausį draugą.
byloms spręsti ir civilinėm
sas. Kad tai buvo daroma niems miestams taip pat pa viai žino jų kainą.
Skelbia Didį
bylom, kai bent vienos pu
vokiško intereso sumetimu, skirta vokiečių ' komisarai.
Lietuvos valdymo politi- sės esama vokiečio arba
,r
aiškiai matosi iš to, kad Lietuva padalinta į 20 ap
Metų Užbaigimo
ŽVAIGŽDŽIŲ
NAKTIS
į
nės,
administracinės
bei
kul

asmens “vokiečių kilmės.”
aiškiai
matosi iš to, skričių, kurie suglausti į
— rengiamai —
tūrinės įstaigos koncentruo Vokiškuose teismuose vei
kiems ir tikriems lietu tris
apygardas:
Šaulių, jamos Vilnijoje. Kaunas kia ir vokiški įstatymai. Tai
LIETUVIŲ SPORTININKŲ
viams, lygiai kaip pabėgė Kauno, ir Vilniaus. Šiaulių
ORGANIZACIJOS
Programa Dalyvaujant
liams Vokietijoje, nebelei apygarda apimanti 19,000 siekiama padaryti tik eko aiškus nepasitikėjimas lie
Advo
džiama grįžti Tėvynėn. Vo kv. klmtr. plotą su 80,000 gy nominiu centru. Administ tuviškais teismais.
racijos įstaigose vartojama kato profesijai ir praktikai
kiečių interese dar buvo, ventojų yra didžiausia. Vil
kad raudonojo teroro pasė niaus sritis apima tik 12,000 vokiečių ir lietuvių kalbos, reikalinga specialus vokie
koje vokiečiai galėtų vai kv. klmtr. plotą, bet di bet vokiškoji yra privalo čių leidimas. Nežiūrint vei
kiančių teismų, areštai bei
dinti “ išvaduotojų” rolę. džiausia gyventojų skaičiu ma.
Įstatimda vystės instanci kalinimai Gestapo ir be teiTai. įrodo faktas, kad oku mi, nes turi 650,000 gyven
pavus Lietuvą vokiečiai bu tojų.
vo apkurtę lietuvių laisvės
Pastebėtina, kad nei pra
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
troškimo atžvilgiu: jie, mat, džioje nei vėliau į “buvusią
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
kaip ir jų pirmtakūnai nešė nepriklausomą Lietuvą” ne
vergijos pančius skelbdami įjungti nei Klaipėdos mies
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
“laisvę” kanuolių šūviais. tas nei Suvalkų trikampis,
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir
Dabartinio Lietuvos paver kuriame, pačių vokiečių da
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių
gimo kaltė krinta išimtinai viniais, tepriskaityta tik
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.
’ vokiečiams.
7,000 vokiečių ir “vokiečių
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Vokiečiai ignoravo laiki kilmės” gyventojų.
Visų prekių kainos dabar
504
WEST
33rd
STREET
---------Arti
Normai
Avė.
MCA
PRiSINTS
nosios sukilėlių vyriausy Net menkiausia administ
Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.

PROGRESS KRAUTUVĖ

IŠPARDAVIMA

NUMAŽINTOS NUO 20% IKI 40% 1

THt NATIONAllY FAMOUS

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

"MUSIC

INTUI

MORGAN MANNER\

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę...

PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
PAS

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS
and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupytojai™
Darom 1-mus
Mokame
INSURO Morgičius Lengvom
Sąlygom
31/ž% Dividendus

Turtas virš $1,100,000.00

. S?—;<T<—

Ant visokių Kalėdinių dalykų: toys, vaikams ra
kandų, rakandų setų, pečių, krėslų, veidrodžių, lem
pų, lovų ir 1.1, ir 1.1.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo rūšies produktų.

RŪSS
MORGAN

Pirkite dabar ir sutaupinkite iki 40OA

Lengvus Išmokėjimai

AND HIS

ORCHESTRA

LEO NORKUS, Jr.

IK PEBSŪM

y

DISTRIBUTOR
OF

Didelė nuolaido duodama už senus
rakandus, mainant ant naujų.

J

— Įvyk. —

Ambrosia & Necfar

Sekm., gruod. 28,1941
CICERO STADIUM

BEERS

(lftth Ir 52nd Avė., Cicero, III.

2202 West Cermak Road

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

Ttkletaat «8c. Oov’t Tai 7c; Viso, 7bc

3222-24-26 South Halsted Street

TELEFONAS CANAL 8887

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Ttkletois galite pirkti "URArOO"
RASTINĖJE

Netoli 32-ros Gatvės, Bridgeporte

J

Progr.rpM praMd*. B vai. vakare,
o po programo bus Šokiai. ,
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Laodloea Arkivyskupas,
ApaAUllikas Dekmatas

Būkime prisirengę
Per Kalėdas gauta papildomų žinių, kad dėmėtoji šil
tinė Lietuvoje labai plačiai praplito. Plinta ji visoj Pa
kaitėj ir Ukrainoj. Iš tos priežasties beveik visas kraš
tas atskirtas, susisiekimas nutrauktas.
Iš to reikia suprasti kaip baisi ir skaudi yra Lietu
vos padėtis. Naikino ją vienas okupantas, naikina ant
ras — dabartinis, o dabar baisios ligos epidemija.
Kadargi, kaip pranešama, pačių okupantų kariuome
nėj, ypač prie Leningrado, plinta ispaniškoji influenza,
dėl to pirmiausia ten bus teikiama pagalba, o Lietuvos
žmonės bus palikti likimui. Nesant pakankamai mais
to, šiltų rūbų, tinkamos priežiūros, medikamentų, iš
mirs be laiko daug mūsų brolių ir sesučių su didele
; lietuvių tautai skriauda.
Tuo tarpu, gaila, mes negalime suteikti pagalbos di
delėj nelaimėj esantiems Lietuvos žmonėms. Bet prisirengkime, kad ateityje galėtume padėti sugriautam
kraštui atsistatyti ir suvargusiems žmonėms. Juk tai
mūsų švenčiausia pareiga visada būti prisirengusiais
pagelbėti savo tautiečiams baisaus sukrėtimo valan
doje.

Šventojo Tėvo kalba
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII šventų Kalėdų
proga pasakė labai reikšmingą kalbą. Pirmoje vietoje
Šventasis Tėvas pakartojo jau pirmiau paskelbtus pen
kis taikos punktus, kuriuos įgyvendinus visi žmonės
susilauktų teisingos ir pastovios taikos. Šie penki tai
kos punktai yra pagrįsti moraliniais dėsniais. Užtat
jie reikalauja, kad po šio karo būtų sustabdytas ginklavimąsis ir taip pat reikalauja teisių mažesniam žmo
gui, mažesnei tautai, tautinėms mažumoms.
Bet įgyvendinimas tų išganingų dėsnių reikalauja grį
žimo prie krikščioniškųjų idealų reikalauja nutraukti
santykius su pranašais ‘naujos religijos, kuri neturi
sielos, kuri yra mirusios krikščionybės kaukė, kuri ne-,
turi Kristaus dvasios.”
Naujosios tvarkos, pagrįstos moraliniais dėsniais,
ribose negali būti nusižengimo laisvės idealui ir kitų
tautų saugumui. Taip pat negali būti tautinių mažu
mų priespaudos, kultūrinio ir lingvistinio persekioji
mo, suvaržymo ekonominio gyvenimo.
Toje naujoje tvarkoje, sako šventasis Tėvas, negali
būti religijos persekiojimo, nes tikėjimas nėra vien
tik dorybė, bet taip pat yra dieviški vartai, per ku
riuos visos dorybės įeina į sielos šventovę.
Jo šventenybė pažymėjo ir tai, kad turi būti padary
ta didžiausių pastangų nebeprileisti žmoniją prie tre
čio pasaulinio karo, nes kiekvieno karo pasekmės yra
neįsivai7duojamai skaudžios. Pasmerkta valstybes be
dieviškoji ir prieškrikščiohiškoji koncepcija, kuri ati
ma iš žmogaus visokią laisvę.
Vargu atkreips dėmesį į šią šaunią Popiežiaus kai- bą diktatoriai ir militaristai, kurie, iššaukdami šį ka
rą, sulaužė visus dorovingumo dėsnius, pavergė tau
tas ir žmones, visą pasaulį paplukdė kraujuose. Bet
užtat atkreips į ją rimto dėmesio taikos ištroškusi žmo
nija, kuri nekenčia karo, kuri nori teisingos, geros
tvarkos, tokios tvarkos, kuri užtikrintų laisvę visoms
tautoms, kuri garantuotų teisingą ir pastovią taiką. Į
Popiežiaus kalbą atkreipė savo dėmesį — visi sąmo-
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ningieji krikščionys, kurie gerai nusimano, kad pasau
lis tik tada tegalės susilaukti ir teisingos ir pastovios
taikos, kada sugrįš prie krikščioniškųjų idealų, kada
bus įgyvendinta moraliniais dėsniais pagrįsti Pijaus XII
iškelti penki taikos punktai.
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Churchillui atvykus
Buvo kalbama, kad netrukus įvyks santarvininkų kon
ferencija svarbiais karo reikalais, bet nebuvo skelbta,
kad ton konferencijon atvyks patsai Didžiosios Brita
nijos premieras Winston Churchill.

Ir gerai, kad jis atvyko. Amerika tuo džiaugiasi ir
jį sveikina kaipo aukštą, tačiau malonų svečią, kaipo
artimą talkininką. Į jo pasitarimus su Prezidentu Rooseveltu, be jokios abejonės, viso pasaulio akys yra at
kreiptos, nes tie pasitarimai turi begalinės svarbos.
Kai kuriuose iš tų pasitarimų dalyvaus ir kitų valsty
bių, kariaujančių prieš Berlyno-Romos ašį ir Japoni
ją, atstovai. Tuo būdu Anglijos premiero atvykimus
pasidaro dar svarbesnis ir reikšmingesnis.
Tikrai gaila, kad ligšiol nesusidarė Lietuvos vyriau
sybė užsieny, kurios atstovai taip pat galėtų dalyvauti
tuose pasitarimuose. Toji vyriausybė jau seniai tu
rėjo susidaryti ir visais galimais būdais kovoti dėl
Lietuvos atstatymo, išnaudojant visas galimas pro
gas. Bent dabar reikia šį reikalą paskubinti, nes kiek
viena diena dabar yra nepaprastai brangi ir lūkuria
vimas neša didelius tautai nuostolius, o gal ir pavojus.
Reikia manyti, kad lietuvių politikai ir diplomatai,
nors tuo tarpu ir negalėdami santarvininkų pasitari
muose dalyvauti, bet vis dėlto, p. Churchillui esant
Vašingtone, akylai budės ir suras priemones konteruojant’ems įteikti atitinkamą memorandumą, nuro
dant mūsų tautos siekimus ir nusistatymą stovėti su
demokratijomis ir drauge kovoti prieš hitlerizmą.
Ta proga reikia pažymėti, kad Churchill, paėmęs į sa
vo rankas Anglijos vairą, nors tautai nieko kito ne
žadėjo, kaip tik vargą, ašaras, kraują, bet vis dėlto
daug padarė. Ant greitųjų valstybę prirengė atsilai
kyti priešui, o dabar jau matome anglus esant ne be
defensyvoj, bet ofensyvoj. Jam ir Prezidentui Rooseveltui vadovaujant, karas bus laimėtas.

Pavyzdingas biznierius
Šiandien laidojamas a. a. Stanislovas šambaras, ga
na plačioi žinomas biznierius Chicagoje.
Šio vyro atmintį reikia tinkamai pagerbti, nes jis
savo kilniais labdaringais darbais to užsipelnė. Jo pa
ramą labai stipriai jautė ne tik toji parapija, prie
kurios įsteigimo jis tiek daug prisidėjo, ne tik šv. Ka
zimiero seserys, Tėvai Marijonai, Labdarių Sąjunga,
bet ir mūsų dienraštis.
Velionis buvo geras ir sėkmingas biznierius. -Nema
žai uždirbo, bet užtat nė vienam geram reikalui nesi
gailėjo stambios aukos. Viena ranka gavo, kita ranka
dalino.
Ypač yra pažymėtinas a. a. Šambaro pavyzdingu
mas savo religinių pareigų pildyme. Daug mūsų biz
nierių teisinasi, kad, girdi, prie tiekos darbų sunku iš
pildyti bažnyčios uždedamas pareigas. Bet velionis tuo
niekuomet nesiskųsdavo. Jam tai būdavo lengva, nes
Jas pareigas pildė iš didžiausio ir giliausio įsitikinimo.
Dažniau lankė bažnyčią, dažniau ėjo prie sakramentų
negu tiesioginės kataliko pareigos reikalauja. O gau
sios aukos katalikiškoms įstaigoms jam duoda pavyz
dingo kataliko biznieriaus labdario vardą.
Tad, liūdinčiai šio didelio katalikiškųjų įstaigų ir
mūsų dienraščio geradario šeimai reiškiame giliausios
užuojautos.
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(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 27 d.)
Vilią užėmė du miestus...
Plėšikas Vilią Meksikoje vie
na diena užėmė du miestus
Torreon ir Chihuahua.
•
Rusai smarkiai šaudo....
Drena paupiais eina smar
kūs rusų vokiečių mūšiai,
kuriuose rusai ima viršų.
Rusų šaudymas nepaprastai
smarkus.
•
New Yorke 5,600,000 gy
ventojų... Paskutinioji sta
tistika parodė, kad New
Yorko miestas turi 5,600,000
gyventojų, Chicago — 2.497,722, Philadelphia, Pa., —
1709,518, Bostonas — 756,476, Clevelandas — 674,073.
•
Vokiečiai laužiasi į Besa
rabiją.... Vokiečiai jau perė
jo per visą Rumuniją ir da
bar jau laužiasi į Besarabi
ją. Iš čia žygiuosią Odesos
link.
•
Ims moteris į kariuome
nę... Vokietija planuoja mo
teris mobilizuoti įvairiems
karo darbams dirbti.
•
Popiežius patenkintas Wil
šono nota.... Popiežiaus sek
retorius kardinolas Gasparri
praneša, kad popiežius la
bai patenkintas prezidento
Wilsono taikos nota.
Vienas vadas talkininkų
armijai... Prancūzijos sena
te išreikštas pageidavimas,
kad visoms talkininkų armi
joms būtų paskirtas vienas
vadas.
•
Tarnaitei $75,000..... New
Yorko pirklys A. Koos už
rašė testamente $75,000 sa
vo tarnaitei.

Liežuvį laikyk už dantų,
būsi laimingas.

Chicago lietuviškų baisa*
vikų konferencija išleido ap
garsinimą, kuriame ragina
Parių daina.
Chicago ir apylinkės lietu
Štai, ir po Kalėdų. Bize, vius pirkti Defense Bonds
kuri buvo prieš Kalėdas ir Štampas.
su pirkiniais prezentų jau
Keisti žmonės: ragina
pasibaigė. Dabar vėl pra
remti valdžią tuos, kurie
sidės dainuoti tokia nata
ręmia.
Kodėl neparagina
kanp “Prašom, prašom pa
pirkti Defense Bonds ir
klausyti, ką mes turim pa
Štampas balšavikų? Arba
sakyti.”
kodėl nepaskelbia, už ko
Prašom, prašom paklausyti, kias sumas balšavikai yra
pirkę Defense Bonds ir
Ką aš turiu pasakyti,
Štampas?
Arba giesmę pagiedoti,
Kaip truk’ parėse buvoti.
Clevelando
laisvamanių
Šaunios parės, parių bū
gazieta rašo, kad “Ameri
das,
kos lietuviai galėtų vienin
Jose visi griežia dūdas,
Sveiks, dėkui, gerk, turė gai labai daug savo tėvy
nės gerui nuveikti, bet ne
ki,
laimė:
sroviniai marškiniai,
Gerk ir mane tik mylėki,
nors ir pašvinkę, jiems
Mylėki.
meilesni.”
Gaspadinė ruošia stalą,
Jei jau eina šneka apie
Riebiom rankom bulvės ma marškinius, tai reikia pasa
la,
kyti va kas: mane delnas
Čia ragauja, ten pauosto,
rodo, jog tos gazietos re
Ir žiurkštuku nosį šluošto. daktoriaus marškiniai la •
blausiai pašvinkę, taip, kad
Šaunios parės ir tt.
net kitiems laisvamaniams
Štai iš toli, iš aplinko,
smirdi ir dėlto savo tarpe
Viešnios, svečiai susirinko.
negali sutarti.
Viena riebi, kita plona,
Čia išblyškus, ten raudona. PRIKLODAI
Šaunios parės ir tt.
Kas pirmesnis, tas geres
nis.
Visi valgo, visi rūko
Kas pirmiau į maišą, tas
Ir per rankas leidž’ stikliu
paskiau iš maišo.
ką
Vienas kito neaplenkia,
Piršlys ne kvieslys, visa
Visi iki dugno lenkia.
dos melagis.
Šaunios parės ir tt.
Pirštu duonos neatrieksi.
Pirtis jaują vanoja, o abi
Marė merkia Bronės Jonui,
suodinos.
Čalis glaudžia Maikio Oną,
Liežuviu gali plakti, o
Džiovas suka Barborytę,
rankoms neduok valios.
Nikas laižos prie Petrytės.
Nuplaktas ir nenorėda
Šaunios parės ir tt.
mas vaipos.
Vištininke gaidys gieda,
Platus kelias į žirnius.
Pieno trokas strytu rieda,
Už tėvo galvos nei plau
O viduj dar parė eina,
kas nenukris.
Girti traukia savo dainas.
Plėšikų galas — ubagys
Šaunios parės ir tt.
tė.

Po svietą pasidairius

ATSTOVAI S^JUNG ĮNINKU TARYBAI

Dar vienas centras
Šiais metais Chicagos lietuviai katalikai nemažai dir
bo ir nemažai laimėjo. Labdariai statė seneliams prie
glaudą, stiprėjo parapijos, veikė organizacijos ir drau
gijos. žymiai pagerino savo nuosavybę šv. Antano
parap., Ciceroj, padidino ir išpuošė savo salę. štai, ry
toj įvyksta šv. Kryžiaus parapijos naujai įtaisytos ir
puikiai išpuoštos salės atidarymas.
Šie dalykai, rodos, yra paprasti. Bet jie yra reikš
mingi. Reikia neužmiršti, kad mūsų parapijų salės
svarbų vaidmenį vaidina ne tik pačių parapijų gyve
nime, bet ir mūsų tautiniam ir kultūriniam veikimui
turi didelės reikšmės. Neabejojame, kad ryt atidaromo
ji Šv. Kryžiaus parapijos salė įneš daug gyvumo į tos
apylinkės lietuvių veiklą ir bus dar vienas mūsų, Chi
cagos lietuvių katalikų, kultūrinio gyvenimo centras.
Vis tai yra mūšy laimėjimai.

("Draugai"

Acme

teiepnoeai

,

Sąjungininkų karo tarybai paskirti šie J. A. Valstybių atstovai: (Iš
kairės) maj. gen. U. H. Arnold, armijos orinio korpuso viršininkas; H.
Stimson, valstybės sekretorius; adm. H. Stark, laivynų operacijų virši
ninkas; F. Knox laivyno dep. sekretorius; gen. G. Marshall, aini jin štft
bo viršininkas: adm. E. J. King, U. S. laivynu komandierius.

V

DRAUGAS

Šeštadienis, gruod. 27, 1941

ma — airišiai, anglai, kaip
sakiau — žymus nuošimtis
ir lietuvių.
— Tai kasdieną turite
gerai pasidarbuoti?
— Pradedame iš ryto
7:30 ir baigiame vakare
apie 7. Dirbame be persto
gės. Tik išeiname kavos
išgert, ir vėl grįžtame. Nu
vargina toks egzanrnavimas. Kartais kuris gydy
tojas net turi perstot, pasil
sėt, kad atsigautų. Kai išegzaminuojame, jiefns duo
dame progą tuojau išvažiuo
ti, o jei nori — gali gauti
2-3 laisvas diena3 atsisvei
kinimui.

SPAUDOS KOI; FERENCIJOJE

A. Rachmanova

e

rs

t

Moterys Raudonojoj Audroj

•*
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Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte

(Tęsinys,

Lapkričio 8 d.
Visos pastangos nuėjo niekais susirasti butą. Mes
vis turime gyventi drauge ir kęsti baisų triukšmą nuo
mūsų kaimynų. Be to, Irena skambina pianinu ir Nataša garsiai mokosi.
Viduriai tušti, nes nieko neturime valgyti. Kraujas
muša į galvą ir ausyse ūžia; negaliu suvokti skaitomo
dalyko prasmės. Visą laiką sėdžiu prie Ctmaro ir lai
kausi jo rankos. Užėjus silpnumui, pasižiūriu į Otmarą,
kaip jis atsidėjęs studijuoja, ir aš įgaunu naujų jėgų.
Kartais aš sakau:
— Otmarai, aš tave myliu ligi beprotybės!
Jis mane pabučiuoja ir aš pamirštu nuovargį, ir ro
dos visai nėra bado pasaulyje.
Lapkričio 16 d.

Šiandien vėl skundėsi profesoriai dėl vis žemyn krin
tančio studentijos niveau.
— Kad neturtingi studentai atleisti nuo visų mokes
čių, man suprantama, — tarė profesorius Denisovas, —
bet kad universitetą lanko visi, kas tik turi noro, visai
nežiūrėdami, ar jie tam pasiruošę, tai jau katastrofiška.
Į klausimą, kas buvęs Kantas, viena studentė atsakiusi:
“menševikų vadas!” Platonas antros studentės buvo pa
vadintas “baltųjų generolu.” Didesnė dalis studentų ne
silanko į paskaitas, nes jie nieko negali suprasti iš dėsto
mų dalykų. Vienas atviresnis man į akis pasakęs: “Ką
Jūs taip daug skaitote apie vakarų Europos vadus, ar ne
užtektų mūsiškių, mūsų partijos žmonių?”
— Kalbų moksle ir tas pats, — pasakė savo nuomo
nę profesorius Erenstas. — Naujieji studentai vos mo
ka pasirašyti pavardę, ir aš turiu jiems lyginamąją in
doeuropiečių gramatiką dėstyti! Kas blogiausia, jei jie ko
nesupranta, mirtinai įsižeidžia . . . Seminaruose tas pats.
Man paklausus vienos studentės apie prefiksus ir sufik
sus, ji paraudo it atrėžė: “Atsiprašau, toki dalykai tinka
tik medicinos fakultetui!” — Ką ji tuo norėjusi pasa
kyti, iš tikrųjų yra mįslė.
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(“Draugas”

Acrae

telephoto)

Prez. Rooseveltas ir Anglijos ministras pirmininkas Churchillis (sėdi
dešinėje) yra spaudos konferencijoje Baltuose Rūmuose, Washingtone.

Galutinai atvykusius pri
saikdina, duoda atatinka
mus popierus, sodina į trau
kinius ir gabeno į centrus.
Čia išduoda uniformą, mo
kina 13 savaičių ir siunčia į
reguliarią kariuomenę, į
frontą.

kurie jau anksčiau armijoje
tarnavę, tai priimame iki 45
amžiaus metų
K. J. Prunskls.

Dievas padeda tiems, ku
rie netingi dirbti.
Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Aštrūs liežuviai skaudžiau
duria negu kardai.

Naujieji Metai Nauji Žygiai
Nepamirškite Šaltimiero

Metinio Šurum Burum

Veržiasi į frontą.

KA SAKO GYDYTOJAS, KURS TIKRINA ARMIJON STOJANČIŲ SVEIKATA
- Lietuvis daktaras Dėdės Šamo ar mijoje. - Savanoriais stoja daug
lietuvių. - Ar neateina savanorės mergaitės! - Vyrai su sužadėtinė
mis. - Su nudžiuvusia koja. Prašosi priimti armijon. - Kiek dar ims
j kariuomenę! M Stoja vokiečiai ir italai. - Veržiasi frontam Kokia
jaunimo sveikata!

— Ar į kurią nori ginklų
rūšį?
Šiandie mes jau ir vėl stovi
— Savanoriams duoda
me, Naujųjų Metų angoje ir
privilegiją pasirinkti. Dau žvelgiame t naujuosius rytojus.
Taip greitai ir netikėtai nurie
gumas stoja į kariaujančius dėjo
vieneri metai, per kuriuos
skyrius.
mes dejom visas pastangas, kad
kogeriausiai patarnautumėm vi
— Ar armijoj yra daug sai
lietuviškąjai visuomenei.
lietuvių gydytojų?
For šiuos metus nebuvo tos
organizacijos ar
— Pažįstu 6, tik jie da lietuviškosios
draugijos ar knūbo, kuriam
bar išskirstyti po visą pa Saltimieras būtų atsisakęs pa
skelbti jų parengimus. Ir visa
šaulį, nežinau nė kur yra.
tai buvo daroma nemokamai,
Pasitaikė maloni proga— , bet atsakančiai geri vaiki- vo atėjęs vienas toks nes — Kaip Tamsta manote, nors radio laikas ir brangiai
pažinti lietuvį kariuomenės' nai. Jie meta darbus su veikas, koliekas — ranka kokią Amerikoje augusio kainuoja.
Ateinančių metų balandžio 12
dieną, Atvelykio sekmadienį,
gydytoją kapitoną Aleksan aukštu atlyginimu, kur ki koja nudžiuvusi. Jis man jaunimo sveikata?
Ashland Blvd. Auditorijoje įdra Jovaišą, kurs jau nuo tas per savaite gauną po taip ir sako: “Aš nepas— Sprendžiant iš tų, ku vyksta penktasis metinis šalti
1936 m. savanoriu tarnau 60 ir daugiau dclerių i? sto pėsiu žygyje eiti kartu su rie stoja į armiją — — ge miero Šurum Burum parengi
Mes tikime ir laukiame,
ja į aimiją, kur per savai kitais, bet aš suprantu, kaip ra. Esu patėmiję3, kad lie mas.
ja Dėdės Šamo armijoje.
kad šia proga visos lietuviško
organizacijos neatsisakys
tę gaus tik kelis dolerius. tvarkyti radijo aparatus. ' tovMBrtAtoū'
'rtip- sios
Savanoriai “atakuoja“
paremti Saltimiero ir atsilankys
Vito •! ”
I
. _
_
Tie vyrai eina ne dėl geres nr-iim
priimkite
šurum Burum.
registracijos įstaigas.
resne kūno sudėtimi. Juos j metinį
Tikietus į šaltimiero šurum
nio gyvenimo ir ne pašau
Kitam pasakai, kad nega gali iš tolo, iš visos grupės Burum galite gauti jau dabar
— Tai dabar, pone dakta lio pamatyti, o užpykę ant
ir jie tekainuoja $1.10 su visais
Lapkričio 31 d.
lima jo priimti, tai verkia išskirti — stipresni, sun taksais.
Nepagailėk sau di
re, turite^ nemažai darbo” japonų — kam užpuolė.
su
ašaromis.
džiausio
malonumo
— įsigykite
kesni.
Vakar vėl buvo profesorių arbatėlė, į kurią du kar — klausiu jį.
Daug lietuvių.
tikietus dabar!
— Kaip ilgai ir kiek im Vis dėlto apie 10%> jauni
tu per mėnesį renkasi profesoriai ir docentai. Papras — O taip, daug vyrų stoStojančių mes klausiame site?
tai jos būna pas profesorių Muratovą, nes jis turi di ja savanoriais į karinome
mo turi per silpnas akis, ar
—
O,
imsime
pirma
3avadinge
džiausią kambarį.
Kviečiama yra taip vadinama “se nę. Nuo karo paskelbimo jkoWas,ka,lba8
lis
pasisako
—
anglų
ir lie- ' norius, o paskiau — mobili- išgedusius dantis.
noji profesūra,” tie profesoriai, kurie kovoja dėl mokslo per 6 dienas aš pats vienas
Kokius priimama
laisvės ir “nepritaria” komunistams. Iš jų jaun'ausias patikrinau sveikatą apie tuvių. Jau iš to matyti, zacija.
Kasmet 300 Jv. Mišių
QAA į; armiją
___ ;• norinčių įstoti . kad tarpr j'*
jų didelė dalis lie
— Ar nebuvo atėjusių vo savanoriais.
Otmaras. Išskyrus visus humanitarinių mokslų profe 8(X)
Tiesa, vis dar tebėra di Cj %1ems ir įnirusiems nariams
sorius, lankosi dar iš medicinos profesorių ir gamtinin vyrų. Turiu prie savęs pj- tuvių. Reikia stebėtis, kad kiečių, japonų siūlytis sa
delis entuziazmas 3toti į
ŠV. MIŠIŲ VIENYBĖS
kų. Visi dalyviai atsineša ką nors užkąsti, o ponios visa rą asistentų gydytojų, kelis tarP tų savanorių didelė aa vanoriais?
Buvo
—
Japonų
—
ne.
armiją. Kai aš važiuoda
•
tai sutvarko, išdėsto ant stalo ir paruošia arbatą. Vai kareivius, bet ir dirhame |Ug. mokyt1- ba‘žasilJ knle'
kilusių
Amerikos
piliečių,
ĮSTOJIMAS
25c
mas sustoju kur prie gat
šinami pagal šių laikų išteklių: juoda duona, įvairiausi atsidėję. Daug savanorių, £ljas'
pyragaičiai iš grynų miltų ir sėlenų, žirnių kotletai ir ir tai vis ne kokie valkatos, ! Jei kurių nepraleidžiu dėl iš vokiečių, iš italų. Ir jie vės sankryžos, praeiviai pa (Niekad nereikia atnaujinti)
panašūs dalykai. Prie sustumtų stalų susėda apie tris kuriems nėra kur pasidėti, sveikatos trūkumų, tie nusi- nor* kariaut prieš diktato- matę gydytojo uniformą,
ima teirautis — kokio am ŠV. PETRO KLAVERIO
dešimts asmenų. Prie silpnos elektros švieso3 nematyti
minę, prašosi, Atsimenu, T1118SODALICIJA
— Gal kokie saootažni li žiaus, kokius priimame į
visų veidų ir jų negalima pažinti, bet susirinkimas daro
vienas
toks
taip
ėmė
pra1
AFRIKOS MISIJOMS
JEI BŪTŲ TURĖJĘS
kai?
kariuomenę.
Tamsta taip
man dar didesnį įspūdį. Juos jungia dvasios jėga ir ne
syti,
kad
jį
vistiek
priim

•
PATRANKĄ
palaužiama valia. Kyla psididžiavimo jausmas dėl rusų
čiau nors taip sau kariš-1 — O, su tokiais — dide ir parašyki: priimaire vy
DEPARTMENT C.
mokslininkų. Aš žinau, kad jų veidai išblyškę ir išba
kiems darbams užfrontėje. lio atsargumo prisilaikoma, rus nuo 18 iki 35 metų, o
3624
W. Pine Blvd.,
I
' juos prižiūrima. Stoja sa .
dėję, jų rūbai nudėvėti ir sulopyti, namuose gyvena neSt. Louis, Mo.
Į priėmimo punktą kiti vanoriais ir kinai. Daugu- SKAITYKITE “DRAUGĄ
. kūrentuose kambariuose, ant rašomųjų sta’ų prikrauta
ateina nuo 5 vai. ryto — ,
rankraščių, kurių -jie niekados napaskelbs — bot jie gy
kad tik anksčiau. Stovi ei- j NAUJAS SENATORIUS
vena, paskutines jėgas aukodami mokslui.
Jų idėjos
Įėję, kiti nuvargę belaukda
pajuokiamos ir persekiojamos tų, kurie turi valdžią . .,.
mi pasitiesia laikraščius, j
Vienintelė Lietuvių
Šios dienos diskusijų tema buvo labai įdomi: “Rusi
atsigula.
Sulaikome
nuo
j
jos žmogus.”
Wholesale Liųuor
• armijos jei kurie turi bio*
— Aš galiu tik viena pasakyti, — pradėjo profeso
gą regėjimą, kurių dan tyc
{staiga Chicagoje
rius Denisovas, — galima apie rusų tautą ištisus tomus
B:
'
išgedę.
Tie,
kuriuos
prii

£
prirašyti, daryti įvairiausių bandymų, vistiek ji paliks
•, • 4 mame — stos į frontą. Jie
mįsle. Jos siela dar miega, nepažadinta aiškiam gyve
tą žino ir nesibijo.
»
%
f
nimui Jau Petras Didysis norėjo ją išjudinti, pagal va
4
fB
karų Europos dvasią — dabar ji vėl kaip kankinė prie
Daugelį lydi tėvai
kančių stulpo, nes Karolio Markso idėjos jai svetimos,
ir sužadėtinės.
VM
kaip buvo svetima vakarų Europos kultūra.
— Ar kartais nebuvo atė
Musų tauta turi kentėti tragišką savo likimą, nes ji
jusių mergaičių pasisūlyt
neranda savo tikrojo kelio. Smurtu ji yra psžidinti iš
į armiją?
savo miego; jos sąmonė dar nesuriformavusi, jo3 dvasia
— Ne, bet jų daug ateina
Didelis Panirki U hruv.
reiškiasi labai lėtai, ji išsiblaškiusi, pasidavusi než nomyNaminių,
Importuotu
su vaikinais, laukia, kol pri
Frederick
B.
Gonclaves,
ir
I.h'tavKku
Gėrimu.
bės bangai ... Ar galima būtų Volgą sureguliuoti, kaip
ims. Ir tėvai daugelio at
tankinio
laivo
Agwiworld
Parduodame
Reiną ir Seną?
Tiktai Tavernams.
kapitonas, kurs zigzagu važiuoja, ypač jaunesniųjų,
Juo aš daugiau galvoju apie rusų tautą, man p. įsi
Vai.:
10 iki 5 Kasdien
•>
k,- 8 -C
plaukdamas išsisuko nuo kurie dar neturi 21 metų ir R
Užsakymai
Iš
vežiojami
mena Turgenevo “sfinkso” pasaka:
kuriuos
tegalime
priimti
tik
submarino atakų Kalifor
Sekančią Dieną.
FRANK VtZOARI), Sav.
— Tarp geltonai pilko, lakiojančio smėlio, dyku
nijos pakraščiuose. Jis sa tada, jei yra tėvų sutiki
Eugene D. Millikin, Den
moje, be galo be krašto, kur žvelgsi susimąstęs?
ko, kad jei būtų turėjęs mas. Didelis patriotizmas verio advokatas, respubli
Šitoje smėlio dykumoje negyvoje dulkių jūroje, iš patranką, šiandie vienu tarp Amerikos jaunimo. To
konas, paskirtas užimti
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
kyla milžiniška Egipto sfinkpo galvą.
Karas atnešė mirusio senatoriaus Aiva
submarinu būtų buvę ma nesitikėjau.
TeL REPublic 1538—9
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INTERNATIONAL LIOUOR CO.

jBui daugiau).

žinu.

didelę atmainą.

Vakar bu

B. Adams vietą.
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Marąuette Park. — Gruo
džio 27 d. iš Gimimo Pane
Švento Kazimiero akade- lės Švč. bažnyčios iškilmin
mijoos mokinės ir mokytojų gai, po gedulingų Mišių šv.1
personalas šių brangių šven laidojamas į šv. Kazimiero i
čių proga, sveikina savo rė kapines a. a. Stanislovas j
mėjus, geradarius, draugus Šambaras? buvęs vienas iš
ir pažįstamus su maloniais pirmųjų organizatorių ir paVaikelio Jėzaus palaimos rapijonų, taip pat biznierium
linkėjimais.
šios naujos parapijos. Jos
Be šių linkėjimų, akade- ribose jis užlaikė valgomų
mikės dar rengia Jums ne daiktų krautuvę (2639 W.
paprastą dovaną — sekma 65 St.). Velionis yra kilęs
dienį po Kalėdų, gruodžio iš Lietuvos Butkiškių dvaro, A. a. Stanislovas šambaras i
28 d. 3 vai. popiet, Šv. Ka Kražių parap. 1907 m. Šv. brolienę Marijoną, jų duktė-1
zimiero akademijos audito Kryžiaus bažnyčioj kun. A. ris Marijoną, Anastaziją ir!
rijoje įvyksta turininga prog Skripkaus buvo surištas mo Oną. A. a. Stanislovas šamrama su be galo kilniu dva terystės ryšiu su Ona Mi baras buvo didelis aukoto-1
sią gaivinančiu scenos vaiz liauskaite. Savo sukurtoj jas visiems reikalams, ypač I
deliu “Ramybė Žemėje” šeimoj išaugino dukterį A.- savo bažnyčiai. Yra įtaisę3
(Peace on Earth) Jums, a- leksandrą, kurią gražiai iš gražią monstranciją vertė3
kademijos geradariai, šis auklėjo ir gerai išmokslino. $1,200.00. Taipgi buvo uolus
rinktinis parengimas dova Sūnus — Edvardą ir Stanis katalikiškos spaudos “Drau
nai su nuoširdžiu pakvietimu lovą, kuris praeitais metais go” ir “Laivo” rėmėjas.
atsilankyti.
lapkr. 26 d. automobiliaus “Draugo” parengimus pa
susikūlime tragiškai mirė. remdavo gražiomis dovano
1 Išaugino ir augintini Alfon mis. Taipgi buvo stambus
Kalėdų šventės
są. Amerikoj iš artimų gi rėmėjas Šv. Kazimiero sese
minių paliko brolį Liudviką, rų akademijos, labdarių ir
Brighton Parke

Pataria nesikarščiuoti,
laikytis darbo

Jokia nelaimė nėra be gi
liuko, iš kurio nebūtų gali
ma išmintingam pasinaudo
ti.
Rouchrefoucould

Karinės vyrų konskripcijos nocionalinis direktorius
Paukštį pažinsi iš jo
gen. Kershey pareiškia, kad
Amerikai įstojus karau plunksnų,, o žmogų iš jo kal
daug jaunų vyrų pradėjo bos.
karščiuotis ir veržtis karo
tarnybon.
Gen Hershey tad pataria
vyrams, kad jie šaltai lai
.IVOZAPAS I’KTKišOMS
kytųsi, kad nepamestų turi
(Gyv.: 902 W. S8th Place)
Mirė gruod. 25. 1941, 12:45
mų darbų ir lauktų, lęada
v. popiet, sulaukęs 4 8 m. amž.
bus pašaukti tarnybon, jei
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio
apskr..
Naujamiesčio
bus reikalingi.
par., švanikų kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moter) Vincentę (po tėvais VaTokios pat apdairos tai
slllauskatė); brolj ir brolienę
Petrą ir Elzbietą Pctrošonlus
syklės liečia ir spaudą. Ne
ir jų 3 vaikus: švogerj ir švogalima visko skelbti apie
gerką Pranciškų ir Apoloniją
Vasiliauskus ir šeimą ir jų sū
karą be vyriausybės leidi
nų \Valtcr ir marčią Liilian;
švogerką ir švogerj Helen ir
mo.
Louis
Praneinkieviczus ir jų
šeimas, ir daug kitų giminių,
Šių atsargumų prisilai
draugų ir pažjstainų; o Lietu
voje paliko 2 seseres ir kitas
kant priešas neįstengs gau
gimines.
Velionis priklausė prie Chi
ti sau reikalingų informaci
cag >s Lietuvių dr-jos ir prie
Dariaus-Girėno American Lojų, kurias jis per savo agen
gion posto.
Kūnas pašarvotas S. P. Matus graibsto.
žciko koplyčioje, 3319 S. Hals
Trijų Metų Mirties
Sukaktuvės

ELEANOEA P.
MATULIONAITft
Jau sukliko treji metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą dukrelę —
Eleanorą.

Netekom savo mylmos gruo
džio 29 d.. 193 8 metais.
Nors talkas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti.
Ixii gallestlngns Dievas suteikia
jai amžiną atllsj.
Mes. atmindami tą Jos liūd
ną prastšalinimą iš mūsų tar
po, užyrašėme gedulingas šv.
Mišias (su egzekvijomis) už jo
sielą gruod. 29 d., šv. Antano
par. bažnyčioje, 7:45 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines ir
draugus, kaimynus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose
ir kartu M mumis piu.imelsti
už a. a. Eleanoros sielą.
Nuliūdę: Mirtina Tė»n«. Bro
liai Seneliai. Dčtb'n, Dėdlena.
Teta Ir Glmtrtė-.

UŽUOJAUTA
Mirus a. a. STANISLOVUI B. ŠAMBARUI,
išreiškiame jo šeimynai giliausią užuojautą.

Šeštadienis, gruod. 27, 1941

kitų gerų įstaigų. Šiandien
su Stanislovu paskutinį kar
tą atsisveikina daugybė jo
prietelių, kaimynų, draugų,
pažįstamų ir giminių.

A. a. Stanislovas
Sambaras

Geraširdžiai, tai jums!

Kalėdos yra vienos reikš-’
mingiausių ir linksmiausių
švenčių. Bet kada pasauly
vyksta tokie žiaurumai, ka
da aplinkui dejonės ir aša
ros, tai Kalėdų džiaugsmas
sudrumstas ir, nesant gali
mybės dalykų stovio pakeis
ti, Kalėdų nei nelaukiau. Ne
norėjau nei matyti, nei gir
dėti, kas primintų kalėdinį
laiką. Bet gatvėse ir krau
tuvėse nepaprasta nuotaika,
oro bangomis skambančios
giesmės priminė, kad tai ar
tinasi nepaprasta diena.
Kalėdų vidurnakty išėjau
* 'joti gatvėmis. Praėjau
k-.ivtą bažnyčių, kurios jau
buvo pilnos žmonių, įr už
sukau į Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. bažnyčią, ku
rioje vos tik gavau vietelę
pastovėti kamputy. Atėjo
mokytojos sesutės su alto
riaus vaikais gražiai giedodamos “Adeste Fideles'. Cho
ras vedamas varg. J. Kudir
kos, gražiai giedojo per Mi
šias šv. ir kalėdines gies
mes. Pats kleb. kun. A. Briška atnašavo šv. Mišias ir pa
sakė pamokslą, primindamas
pavergtą tėvynę Lietuvą ir
nekaltai priešo užpultą mū
sų šalį Ameriką, ragino
glaustis arčiau prie Išgany
tojo, vienybėje su juo ir šio3
šalies valdžia, stoti Į teisin
gą frontą iki laimėjimo.
Žmonių buvo nepaprastai
daug. Gražiai išpuoštoje baž
nyčioje visi karštai meldė
Kūdikėlio Jėzaus taip reika
lingos ramybės žmonijai. La
bai daug žmonių ėjo prie šv.
Komunijos.
Laisvulė

O a B

V

ted St. Iuiidotuvės jvyks pir
madienį, gruod. 29 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Jurgio par. bažny
čią.
kurioj
jvyks gedulingas
pamaldos už velionio sielą, i’o
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šose laidotuvėse.
Nuliūdę:—
.Moteris, Broli“,

1

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

TIKRAI

Proga užsidirbti ekstra pinigų agentaujant
plačiai
žinomam
lietuviu
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas
Atsišaukite, telefonu: CANaI
8010
arba kreipkitės j raštinę:

2334

STANISLOVAS

B.

ŠAMBARAS

Gimęs Lietuvoje.

<1.,

1941 m., 2:30 vai.

po pietų,

Kilo iŠ Kražių parapijos.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS
WEST PULLMAN’E

(Gyveno: 6500 So. Talnuin Ava, tel.: Proupcet 3096)
Mirė Gruodžio 21
puses amžiaus.

SO.

—

Amerikoje išgy

veno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moter) Oną (po tėvais Milauslcaltė); dukterj Allce; du sūnus, Edwiną ir Alfonsą: brolj Ludvlką ir brolienę Marijonų ir jų Seimą, ir daug kitų giminių, draugų
ir pažįstamų.

2SS4

SO.

OAKLEY

AVĖ.

5650 WEST 63rd PI.ACE
Tel. PORTSMOUTH 7713.

TOWN OF TjAKE

Kūnas pašarvotas namuose;

6300 So.

Talman Avenue.

laidotuvės jvyks šeštadienj, Gruodžio 27 <1.. 1941 m.
IS na
mų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas ) Gimimo Panelės Švenčiausios
parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už' velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,
dalyvauti šioje laidotuvėse.

draugus ir

pažįstamus

MOTERIS, DVKTfi. ŠONAI, BROLIS IR GIMINES.

Nuliūdę:

l«iidotuviu

direktorius Leonardas Ežerskis, Tel. Yards

1278.

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentauti gerai žinomam
lietuviu laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreinkltės J raštinę:

2334

SO.

OAKLEY

BARGENASI

RPECTAL
PARSIDUODA
BATŲ
TAISYMO ŠAPA. Storas ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Stymu apšildo
mas. Biznis išdirbtas per 10 metų.
Rendos nereikia mokėti, gauna už
prlžiūrėilma
boilerio.
Pardavimo
priežastis: išeinu už dženitorių. Krei
pkitės adresu:

AGENTAITI GERA PROGA —

Velionis Priklausė prie Gvardijos Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto ir prie Lietuvių Piliečių ir Darbininkų Pašalpos
kiiūbo.

GERAS

Mūrinis bungalow — 10 kambarin
iš vtao; 3 kambariai betamonte, 5
kambariai unt pirmo aukšto, ir 2
kambariai pastogėje.
Tvartas dėl
karvių ir vienam karui garudžlus.
Gailina laikyti vištų. Sis bargenas
turi būti parduotas I 10 dienu. Ra.
vinlnkas apleidžia miestą. Kreipkite-,
sekančiai:

6921 S. WF.STERN AVENl’E
Tel : Renu’dh- 3713

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: CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę;

sulaukęs

mą ir prieš komunizmą.
Kas remia vieną iš tų pa
saulio blogybių, kurios su
kūrė šį pasaulinį karą, tas (
nėra ištikimas Dievui, nė
ra ištikimas demokratijai ir
jos santvarkai.
Štai kodėl lietuviai negali
dėtis į jokį bendrą darbą su
komunizmo, su nacizmo, ar
fašizmo garbintojais.
(“D.”)

I Fl

C L A

AVĖ.

TIKRAI GERAS PIRKINYS
Šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. “Tlle” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo jeiga $3000 J me
tus. Nauji
{taisymai. 3 garadžial.
Namas
pilnai
išmokėtas.
Randasi
geroj vietoj Ir visados yra išrenduotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant
lengvų išmokėjimų. Gera transportaclja. Adresas: 3215 Flournoy St.
Dėl tolimesnių Informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison

BARBERNfi

ParsOunda.

Geroje

vietoj, sų 3 kėdėmis Ir visais Įren
gimais. Biznis Išdirbtas per 30 me
tų. Pardavimo priežastis — mirtis.
Kreipkitės sekančiu adresu po 5-tos
vai. vakarais.
2203 WEST CERMAK R D.

REIKALINGAS BARBERIS — pir
mos klesos. Darbas penktadieniais
ir šeštadieniais arba pagal susitari
mo. Kreipkitės sekančiu adresu:
2224 So. lx*avltt St.

Jei tavęs visi neapkenčia,
būk pilnai įsitikinęs, kad
tavo paties kaltė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

ANTANAS KASPUTIS
Mirė gruodžio 25 d., 1941 m., 8:45 vai. vak,, sulaukęs
pusės amžiaus.

X

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Upynos parap.,
Upynos Kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moteri Oną (po tėvais Ugentaitė — iš Kaltinėnų par., Gercelių kaimo); sūnų James ir
marčia Eleanorą: dukteri Dorothy ir žentą Jurgį Sereiką ir jų
dukrele Diana: seserį Stella Gaudaitienę; sesers vaikus Jur
gi Getz ir Edith Šaltis; brolio du sūnus Antaną ir Juozapą
Kaspučius ir jų šeimas; pusbrolį Grimaila (East St. Louis,
III.); švogerką Agotą ir jos vyrą Pranciškų Kilkus ir iu šei
ma: švogeri Juozapą Uepnta: uošvius Tiouis ir Kastanciią
St.riupus; o Lietuvoje paliko brolį Pranciškų ir daug kitų gi
minių.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeiko koplyčioje, 4605 So. Hermitage Avlenue.
l aidotuvės ivyks pirmad:enj. gruodžio 29
d., 1941. Iš koplyčios 8:30 vai. rvto bus atlydėtas į švento
Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioie įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas i švento
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

MOTERIS,
IR GIMINES.

t/l
&

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotam Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4605-07 SOUTH HKKMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Nuliūdę:

SONUS,

DUKTĖ,

ŽENTAS,

SESUO,

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

Brolienė ir Giminės.
Laki. direktorius S. I’. Ma
žeika. tel. Yards 1138-1139

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais
iš Stoties WHIP (1520). su P. Aaltlmleru.

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė.

Tel. See. 6103

ŠVENTO VARDO DRAUGIJA,

Gimimo Panelės švenčiausios parap.,

Reiškiame gilią ir nuošir-1
džią užuojautą visai šamba- Ragožininkai
(Atkelta iš 3 pusi.)
rų šeimai netekusiai savo
kos Raudonajam Kryžiui?
gero šeimininko. Amžiną at
O tuo tarpu Sovietams vien
ilsį duok jo sielai Viešpatie! lietuviai komunistai, kaip
jie patys sako, sudėjo virš
trijų tūkstančių dolerių.
Ar komunistai viešai išsiža
dėjo komunizmo principų?
Visos demokartinės vals
tybės kovoja prieš naciz

Skaitykite Katalikiška Spauda

Marąuette Park.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

KOPLYČIOS DYKAI I

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanics Avenue
Tel. YARda 4908

J. lu j levirius
4348 S. Callfomla Avė.
Tel. LAFayette 3572

8. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanlca Avenue
TeL YARda 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Westera Avenue
Tel. GROvehilI 0142

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

I
k

I

J

DRAUGAS

Šeštadienis, rrruod. 27, 1941

DIDELES DOVANOS "DRAUGO"KONCERTO
TIKIETŲ PLATINTOJAMS
Bešvęsdami šventes norime taipgi priminti kad
šioms šventėms prabėgus,
dar lieka kita šventė — dnr.
“Draugo” dainų šventė, ku
ri įvyksta sausio 18 d., Sokol salėje. Šio koncerto pri> siruošimai eina su didžiau
siu smarkumu.
Norime šiandien viešai
pranešti plačiajai visuome
nei, kad šio koncerto tikietų platintojams yra skiriamos labai gražios, brangios
dovanos.

j

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

z
|
nežiūrint artai bus Drau- į
go” agentas ar ne. Bus dvi
pirmos dovanos: viena 'Drau
go’ agentams ir antra nea
gentams. Toliau bus tik vie
na antra dovana, kuri gali
tekti “Draugo” agentui ar
neagentui.

Platinkite tikietus

*

%

KARIUOMENE SAUGO DARBININKUS

,
{

Dienraščio “Draugo” agentai ir neagentai gaus at
skiras dovanas. “Draugo” re
guliariams agentams yra
siūloma Westinghouse Por
table radio. Tas agentas, ku
ris daugiausia koncerto tikietų parduos, gaus brangų
Westinghouse Portable ra
di©. Bet administracija taipgi Skiria kitą gražią dovaną
Reagentams, tiems, kurie nė
ra susirišę su “Draugu.” Šių
neagentų tarpe, tas, kuris
daigiausia tikietų parduos,
gaus Westfield Wrist Watch.
Antrą gi dovaną Nesco
Roaster gaus tas, kuris bus
antroj vietoj. Bus tik viena
antra dovana ir ją gaus tas,
kuris antroj vietoj daugiaušia koncerto tikietų parduos,

Berghoff Alų į Alines, kitas į-

staig;i8, piknikus ir t. t

Pirma dovana “Draugo” agentams — Westinghouse
Portable Radio.
Pirma dovana tiems, ku
rie nėra agentai — Westfield Wrist Watch.
Antra dovana agentams ir
neagentams — Nesco Roaster.

Reikale

4138 Archer Avė.

Budriko radio
programa

M.

Tel. LAFayette 0401

__ __________j
telephoioj

Western Pipe and Steel fabrike, San Francisco, Cal., dirbančius darbi
ninkus kariuomenė saugo. Sustreikavo “welderiai” laivų dirbtuvėse ir jie
norėtų, kad visi darbininkai su jais susidėtų. Kiti darbininkai tačiau dir
ba. Bet jiems reikalinga apsauga.

Susirinkimai

Marąuette Park. — Labdarių Sąjungos 23 kuopa laikys priešmetinį susirinkimą
sekmadienį, gruodžio 28 d.
Gimimo Panelės šv. parapi
jos svetainėje 2 vai. po pie-

Cicero. — A. L. R. Kata
likų Federacijos 12 skyriaus
susirinkimas įvyksta gruo
džio 28 d. 1 vai. parapijos
mokyklos kambaryje. Priešmetinis susirinkimas. Visi J
atsilankykite.
Valdyba
Žagariečių Klubo priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 28 d. 1
vai. popiet Hollywood sve
tainėj. Šiame susirinkime
bus renkama valdyba 1942
m. ir svarstoma svarpūs klūbo reikalai.

TURTAS VIRS.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME
(k C C H 000
ATSARGOS FONDĄ VIRS............... 5>i)0U,UUU

tų. Visi nariai ir darbuotojai kviečiami laiku atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų svarstymui. Taipgi bus
rinkimas valdybos 1942 me
tams.
Valdyba

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų
Dr-jos 1 skyriaus priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 28 d. pa
rapijos salėj, antros lubos,
1 valandą po pietų. Rėmėjai
ir rėmėjos malonėkite atsi
lankyti. Bus renkama nauja
valdyba 1942 m. ir darbi
ninkai vajaus vakarienei, ku
ri įvyks sekmadienį, sausio

Gruodžio 28 d., sekmadie
nį 5:30 vai. vakaro iš WCFL
— 1000 kil. galingam'.) radio
stoties Budrikas duos lietu
višką radio programą. Bu
driko didžiulis radio orkes
tras išpildys naują lietuviš
ką liaudies dainų vainiką, 25 d.
visos solo ir dueto daino»
bus lydimos orkestro, žymūs
solistai — Ona Juozaitienė, CONRAD
Antanas Chapas ir kiti da
Fotografas
lyvauja programoje.
Studija {rengta pir
mos rūšies su mo
Programos leidėja: — Bu derniškomis
užlai
domis Ir Hollywood
driko krautuvės: 32 Vi So Šviesomis.
Darbas
Halsted st. ir 3409 So. Hals-* Garantuotas.
ted st.
vrane.seja*. 420 W. 63rd Street

Tačiau tarnyboje esan
tiems vyrams įstatymu nu
matyta lengvata. Taksus jie
galės mokėti tik grįžus iš
tarnybos. Kolektorius įga
liotas mokėjimą atidėti sugrįžusiems jei jų kai ku
riems būtų sunkumų tai
daryti tuojau grįžus iš tar Visi daiktai skelbia Dienybos. Atidėjimas neturi vo esimą.
NanJconas *,

Tel.: Biznio - ENGlewood 6888
Rez.:
ENGlevrood 6840

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.
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DLNLNU ROOM 8KST8 — l'AK
LOK SETS _ BKDROOM SET8
— RŪGS — KABIOS — RBr'RlGKRATURM — WASHRKS —
MANGK1JS _ HTOVK8.
*11 Kackmally Advertlsnd lt

ŠV PkiHlClSKHUS

■&- varpelis

AlfX ALESAUSKAS fc SONS
FACTORY

MACKTKlVICll,

4192 Archer Avenue

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Aven'
telefonas REPUBLIC 6051

Į) A C |/
I

A
I /*> C — namams statyti, remontuoti ar
L\«/0 pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! 11 Į
TAI IPYI/ITP
įstaigoje. Jūsų indeliai rūpės
I AUl T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $6,000 ap

drausti per Federaf Savings and Loan Corporation.
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MŪSŲ PASITIKĖJIMO IK IŠTVERMES REKORDAS
46 Metai Sėkmingo
Vieno KlŲentol

Patarnavimo,

Nenoslurlandifauit

Nei

Kelstuto Savings and Loan Association yra šymlausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

Kur Pranciškus, Ten Taika,

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

trokšti taikos,
užsisakyk pats ir paragink savo
draugus ir kaimynus užsisakyti

Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St.

BEARS CRUSH GIA NTS IN TITLE GAME

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

and:
LOAN ASSOCIATION ofOUcaj.

J. Keturakis, rast.

būt ilgesnis, kaip šeši mėnėšiai.

pas

-ąžiningų patarnavimą

(“Draugas”. Acme

Šiuomi kviečiame visus įstoti į koncerto tikietų pla
tintojų kontestą. Kiekvie
nam teikiama proga Laimėti
šias labai gražias oovanas.
Dovanos, kaip minėjom, yra
Labai gražios ir brangios. Esame tikri Laimėtojai bus
kuo pilniausiai patenkinti.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus spaudos platintojus, prie
telius mums padėti platinti
šio koncerto tikietus. .Kas
svarbiausia paremsite ‘Drau
gą’ ir tuomi taipogi gausite
progą laimėti labai brangią
dovaną. Tad įsigykite kon
certo tikietus “Draugo” raš
tinėje ar pašaukdami teleI fonu, mes juos pristatysime.

kreipkitės

Dzimidų, — gausite greitą ir

Visi gali įstoti

IR KARO TARNYBOJE ESANTIEJI
NĖRA LAISVI NUO TAKSŲ
Federalinius taksus už
pajamas turi mokėti visi.
Iš taksų neišskiriami nė
karo tarnyboje esantieji vy
rai. Daug vyrų prieš įsto
jimą tarnybon turėjo nema
žus uždarbius. Kai kurie
jų per metus teturėvo 3 ar
ba 5 tūkstančius dolerių pa
jamų. Kiti turėdavo gal
dar ir daugiau. Už tai jie
turi mokėti taksus. Atei
nančiais metais iki kovo 15
dienos jie visi turi kolekto
riui pristatyti savo pajamų
blankus.

Pribtato geriausios rūšies

Chicago, Ilk

Jos. M. Mozeris, šec’y

'Šv. Pranciškaus Varpelį“,
mėnesinį religinį šv. Pranciškaus dvasioje
laikraštį.

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

LEIDŽIA LIETUVOS PRANCIŠKONAI
KAINA METAMS $1.

IBARCUTIT

"Šv. Pranciškaus Varpelis”

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. Ir ŠEŠTAI). 7 v. v.
(“Draugas”

Acme

tel ep holui

Norm Standlee, Bears, tears off fifteen yard gain during third ąuarter of Chicago
Bears-New York Giants game for Champion ship of National Professional Football league. Bears won their second consecutive title, with Beore 37 — 9.

VVHFC-1450 kil.1
6755 So. Western Avenue
Phone: OROvehiU 2242

yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais,
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio, ir Lietuvos.

"Šv. Pranciškaus Varpelio"
pirmas numeris jau pasirodė.
Adresas:

Šv. Pranciškaus Varpelis
1532 MAGNOLIA ST.

PITTSBURGH, PA.

DRAUGAS

Salės atidarymo
bankietas

Bankieto garbės
svečias

ANTROSIOS SAVAITES GALE

13 asmeny žuvo
per Kalėdas

Metų Užbaigos
IŠPARDAVIMAS

Milijonus dol. turės
įjeAiSkinama, kad ji3, ma.
gražinti darbininkams ‘y1’netyčia užkliuvęs ir

«iki ................. $48.50
Maži radio, po .. $ 8.95

Gražios floor lamps, ver
tos io dot, už .. 5 4 95

Angliniai ir aliejiniai pe
{iai- P° ................ $28.50
Taip pat kainos suma
žintos ant blanketų, kaldrų, rašomų mašinėlių ir
rankinių mašinėlių.
Gražus,

12 puslapiu

pravėręs arudo langelj, pro
Prieš pat Kalėdas fede- kurį ūžtelėjusios pupelės jį
ralinis teisėjas M. L. Igoe storokai ir užbėrė.
atlyginimo ir darbo valam
------------------dų paskirstymą pripažino
teisėtu Swift kompanijoje. Vaikai bus pratinami
Tu būdu kompanija pralai- ęaiifinfic 3 f A kll
mėjo bylą ir bus priversta
J»UID
kai kuriuos savo darbiniu-1 PraneMa, kad visose Chikus apmokėti už dirbtą virš caS°8
vaikai bus
laikį net nuo 1938 m.
pratinami, kaip saugotis
šis nusprendis liečia ir atak,» iS oro' Mokyklose
kitas gyvulių skerdyklų bus įtaisytos specialės sikompanijas. Apskaičiuoja- renos'
varpai aliarmu,
ma, kad penkios kompani- P°duoti Pasitaikius pavojui,
jos apie 100,000 darbininkų
turės išmokėti iki 15 milijonų dolerių.
Tačiau tas dar netikra
Swift kompanija apeliuos.
TRANSPARtNT

kalfYulortus

\' ’r‘''š*

^^roof

(liKMlanta^ pirkėjams dykai.

Jos. F. BuM, Ine.
Fumiture House
3241 SO. HALSTER ST.
ir

3409 SO. HALSTED ST.
Tel. YARds 3088

Rpkmndlonlnls 5:30 vai. vak. Ift
WCFL — 1000 kll. radio atotlea tr Ketvirtadieniais 7 vai.
vak Ift WKFC — 1450 kll. radlo stoties.
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DUTCH EAST INDI ES

Japonai ir toliau smarkauja Tolimuosiuose Ry
tuose. Jų pranešimais jie užima Hongkongą (1);
trijose vietose puolą Filipinų salą Luzon (2); Paney bombardavo (3); jie pažangiuoją prieš bri
tus Borneo saloje ir toje pat saloje bombarduoja
olandus (4) ir veržias į Burmą ir Malayą (5).

Žuvo tėvas su

Užsakyta milijonai

trimis sūnumis

X Antanas Kasputis, 7657
So. Sangamon St., po smar
kios širdies atakos mirė Ka
lėdų dieną. Velionis buvo se
nas Town of Lake gyvento
jas, žymus parapijos rėmė
jas ir duosnus aukotojas,
savo ir žmonos Onos vardą
įamžinęs Labd. Są-gos gar
bės nariu, taip pat “Drau
go” Mašinų Fondo garbės
nariu ir k. Velionio žmona
Ona yra veikli sąjungietė ir
21 kp. choro narė. Sūnus ir
duktė jau vedę ir pavyzdin
gai gyvena.

X Jurgiui ir Elenorai Ged
vilams, 4639 So. Hermitage
Ave., lauktas svečias — gar
nys atnešė sūnų. Elena Ged
vilienė, žinoma visuomenės
veikėja, dabar tapo “grandma”, o Eleonoros tėvas A.
Jančauskas “grandpa”.

Armijos kvatermeisteris
X Aušros Vartų bažny
Žiniomis iš Evansville, Chicagoj pas vietos pakečioj per Piemenėlių Mišias
Ind., arti to miesto Chicago rius užsakė pagaminti 30
and Eastern Illinois geležin milijonų skardinių maisto | šv. (12 vai. naktį) žmonių
buvo tiek, kad net ekstra
kelio keleivinis traukinys porcijų (field rations) ka
Dixie Flyer sudaužė auto riuomenei. Matyt, dalis šių pristatytų kėdžių trūko ir
daugeliui teko stovėti. Se
mobilį, kuriuo važiavo Gar- skardinių bus išsiųsta į Fi
niai taip buvo. Mišias su afield Burden, 59 m. amž., su lipinus.
sista laikė TT. Marijonų
savo trimis suaugusiais sū
provin. kun. dr. K. Rėklai
numis. Visi keturi žuvo.
Proviso miestely automo tis. Choras gražiai giedojo.
Jie važiavo namo iš me bilis susidaužė su taxicab. Šv. Komuniją turėjo dalinti
džioklės. Iš kaimyno buvo Automobiliu važiavo E. P.' net du kunigai.
pasiskolinę automobilį, kurį Host iš La Crosse, Wis., su
X A. S. Walons, lietuvis,
savo kelionei buvo specia- sūnum Paul, buvusiu Notre
Dame universiteto futboli Deputy Collector of Intemal
ninku. Tėvas žuvo, o sūnus Revenue, sekmadienį, gruo
džio 28 d., 2 vai. popiet, Gi
PLATINKITE “DRAUGĄ* sunkiai sužeistas.
mimo P. Š. parapijos salėj
(Marąuette Park) kalbėf
“Income Tax” klausimu, taip
ATSILANKYKITE Į
pat atsakinės į įvairius tuo
reikalu klausimus. PrakalW. Z. LIQUOR STORE
bos svarbios visiems.
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)
X Žanas ir Marijona Jo2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
navičiai Kalėdoms susilaukė
SPECIALIS STOKAS i
sveikos dukrelės. Sveikinam
mamą ir papą Jonavičius.
Spring Grove, 6 m. Kentucky brand
M
Žanas
yra parapijos choro
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand
narys.
Tikro Lietuviško Krupniko
nmSENl
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir
X P. Aleliūnas tarnaują?
visokios rūšies alaus.
Dėdės Šamo kariuomenė;
Kansas valstijoj, švenčių
Si yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side
proga parvyko porai dienų
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti į mano
krautuvę ir j taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.
pas tėvelius. Daug džiaugs
WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.
mo tėvams ir sesutei sulau
kus mylimo svečio.

X Balzekienė užvedė by
lą prieš Dr. Matthew Lewison ir James Osis už jos su
žeidimą automobilio nelai
mėje. Balzekienė yra žmona
Stanislovo Balzeko, žymaus
automobilių biznieriaus.

X Ateitininkui Draugovė
neseniai išsirinko 1941 me
tams naują valdybą. Pirmi
ninku — Ant. Skirtus, vice
pirm. — Petrauskaitė, sek
retorium — Ant. Navikaitė,
iždininku — Ant. Čalkis,
kandidatai — Lucė Piliponytė ir Bronius Šatas. Nau
joji valdyba pasiryžus daug
ir plačiai veikti: susirinki
mais, pramogomis, tautiniais
šokiais, vaidinimais etc.
X Loreta šegždaitė, žino
mų biznierių Bridgeporte
duktė, grįžo Chicagon atos
togų iš Newtown, Pa., kur
lanko Šv. Kazimiero seserų
akademiją.
X Eduardas Malela, sū
nus Jono Malelos, Waukegano gerai žinomo biznie
riaus, veda chicagietę Elizabeth Gorz. Vestuvės bus
gruodžio 28 d.

X E. Norvaišaite, 6832 S.
Campbell Ave., Kalėdų pro
ga išvažiavo į Rytus. Žada
aplankyti New Yorką ir ki
tus miestus. Kalėdas pralei
do pas brolį Juozą, Philadelphia, Pa.

X Alfonsas Mickas, Marianapolio kolegijos studen
tas, šventėms parvažiavo
namo. Jis yra sūnus K. ir J.
Mickų, žinomų Marąuette
Park gyventojų.
X Kun. J. Paškauskas,
klebonas Visų šventųjų pa
rapijos, per pastarus sek
madienius aiškino žmonėms
svarbą ir naudą katalikiš
kos spaudos. Sėkmės pui
kios: gruodžio 21 d. gauta
10 naujų skaitytojų, o kiti
atnaujino prenumeratas.

Kryžiaus

Parapijos -Town of Lake

Naujos salės atidarymo banketas, graži programa, smagus pasilinksminimas
su šokiais, įvyks
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X Viktoras Lyons, žentas
Melrose Park veikėjo ir
“Draugo” didelio rėmėjo J.
Žvirblio, savo draugams ne
spėja cigarų dalinti. Mat
Santa Claus Kalėdoms do
vanų atnešė sveiką sūnų.
Motina ir sūnus West Lake
ligoninėj. Jaučiasi gerai. Tė
vai taip pat džiaugiasi pa
tapę “grandpa” ir “graud
ina.”

DIDELIS BANKETAS
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Town of Lake. — Parapi
Trylika asmenų žuvo au
jos salės atidarymas įvyks
tomobilių nelaimėse per Ka
sekmadienį, gruodžio 28 d.,
lėdas Chicagoj ir apylinkė
6:30 vai. vak. Įžanga $2.50
se. Be to keletą kartų dau
asmeniui. Bankietas, sako
giau sužeistųjų.
ma, bus vienas gražiausių,
Tarp sužeistųjų yra ir
kokio dar mūsų parap. ne
lietuviai kareiviai iš Chabuvo.
nute Field — Stanley Alko
Kleb. kun. A. Linkus daug
ms, 20 m., iš Two Rivers,
rūpinasi ir darbuojasi banWis., Frank Segalla, 22 m.,
kieto reikalu.
iš Sheboygan, Wis., ir LeMūsų parapijai seniai rei
Roy G. Shimulinas, 18 m.
kėjo salės, bet jos neturėjo
amž., taip pat iš Two Ri
me. Ačiū Dievui, sulaukus
vers.
klebonu kun. A. Linkų, tas
reikalas sutvarkytas. Visi
Bijojo matytis
parapijonai džiaugiasi ir
prašo Dievo klebonui svei
Ed. Kelly, Chicago miesto su moterimi
katos, kad ilgai galėtų su
majoras, S v. Kryžiaus paraMrs. Katherine Rafter,
mumis darbuotis ir vado
pijos
salės
atidarymo
ban,
'
grįžo
nam0 3459 Diversey
vauti.
Parapi jonas
kieto, kuris įvyks rytoj, I ave ir viduje užtiko
gruod. 28 d., bus garbės sve- grįoždžiantį vagį Moteris
čias. Jis pasakys ir svarbią kaip tigrė puolėsi prieš pik
kalbą.
tadarį. Tasai • veltui ėmė
gintis.
Parsivertusi pra
dėjo jį vanoti. Vagis šiaip
Ataky iš oro
taip išsisuko ir paspruko
aliarmas Chicagoj
palikęs viršutinį apsiaustą
ir skrybėlę.
Mes dabar duodame nuo
Kalėdų popietį iš Great
Policija jį suėmė ir pa
Lakęs Navai Training sto
25% iki 50%
kvietė moterį nuovadon jį
nuolaidą, perkant radio, ties sirena paduotas aliar indentifikuoti. Vagis Edrefrigerator, washing ma- mas apie priešo atakų iš ward Grote ėmė policijos
chines, ar rakandus — oro pavojų. Aliarmas kliu prašyti,
kad
jį
apvo ir Chicagai. Jūrininkai
sougotų
nuo
tos
moters,
kai
parlor sets, dining room stotyje ir Navy Fier, Chica
sets, lovas, matracus ir goj, staiga nutraukė savo jam teks su ja pasimatyti
akis į akį.
kitką.
kalėdinius pasiV.nksminimus
ir susimetė prie budėjimo
vietų akcijai. Už valandos Ūkininkas užtroško
laiko pranešta, kad pavojus
pupelėse
praėjęs.
Aliarmas paduotas stoty Wheatland miestely, Will
je gavus žinią, kad skersai apskrity, farmerys Henry
Alichigan ežero Chicago Woesthoff dienos metu pa
kryptimi skrinda aštuuni, gedo savo sūnaus Carlo, išėai dvylika fcežmomų lėktų- jusio į tvartus. Nuėjo jo
vų.
ieškoti ir rado užtroškusį
------------------soy pupelių didelėje kruvo-

Dideli, nauji, gražūs radio,
kuriems nereikia nei dratų prijungti, yra nupigin-

Šeštadienis, gruod. 27, 191T
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dalyviai. - Bus dainų. - Phil Palmer Orchestra*

Į banketą kviečia klebonas kun. A. M. Linkus

