
...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln

No. 2

P. T.

KRIKŠČIONYBĖ IR TAIKA
R• Chicagoj įVyko Amerikos 
Katalikų Istorikų sąjungos 
suvažiavimas. Kalbėjo Chica 
gos arkivyskupas S. A. 
Stritch. Jo Ekscelencija pa
reiškė, kad pasaulio taika 

^turėtų būti pagrįsta krikš
čionybės dvasia. Tokia tai
ka būtų teisinga ir patvari
Istorikai turi to reikalauti.*

Arkivyskupas pažymėjo, 
kad šio karo metu daug ra-■

Nšoma apie viską, apie viso
kius dalykus, kokiais pagrin 
dais bus daroma taika. Ra
šoma apie kolektivizmą, apie 
duoną ir sviestą keliami klau 
simai, bet apie žmonių dva
sinius reikalus tylima. Ver
salio taikos konferencijoje 
nedaug buvo istorikų. Tar
damies jie neatsižvelgė į is
torijos faktus ir nepadarė 
patvarios taikos. Šį kartą ne 
turėtų taip įvykti ir reiKiu 
viltis, kad bus daugiau ap
dairumo, pareiškė arkivys
kupas.

Paktą pasirašė 
26 valstybės

Washingtonas, sausio 2 d. 
— Šiandie Jungtinės Valsty 
bės, Anglija, Rusija ir dvi
dešimt dvi kitos valstybės 
susijungė kovai prieš ašies 
valstybes ir pasižadėjo ne
sudaryti paskiros taikos tol, 
kol nebus laimėtas karas.

Šį pranešimą padarė Bal
tieji Rūmai, pažymėdami, 
jog ši sutartis sudaryta 
Prezidento Roosevelto ir 
Churchillo pasitarimuose ir 
paskyrų valstybių atstovų 
pasirašyta vakar.

Pasirašiusios valstybės
Bendrąją dekleraciją pasi

rašė: Jungtinės Valstybės, 
Bendroji Karalija Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurinės Airi
jos, Sovietų Socialistinių Re 

"spublikos Sąjunga, Kinija, 
Australija, Belgija, Kanada, 
Costa Rica, Kuba, čekoslavo 
kija, Dominikos respublika, 
EI Salvador, Graikija, Gvate 
mala, Haiti, Hondūras, Indi
ja, Luksemburgas, Olandija, 
Naujoji Zelandija, Nicara- 

tis. Napoleoną nugalėjo Ru- ■ Sua> Norvegija, Panama,

KAS NUGALĖJO 
NAPOLEONĄ

Rašydamas apie Napoleo
no nepavykimus Rusijoje 
italų laikraštis II Tever pa
reiškia, kad partizanų kovo- 

£ j imas gali nugalėti didžiau
sias armijas ir sugriauti di
džiausias valstybes. Tai liu
dija istorija ir įrodo patir-

sijos partizanai, ne kas ki
tas. Partizanų talkininkais 
yra oras ir išlaikomybė.

Anot II Tevere, didžiosios 
armijos turi būti pririštos 
prie komunikacijos linijų, 
nuo kurių jos negali pasi
traukti. Per ilgas šias linijas 
sunku apsaugoti ir tuo nau
dojasi partizanai. Nors vieną 
liniją pakirstus, fronte reiš
kiasi nepasisekimai ir pralai 
mėjimai.

Įdomu, kokiu sumetimu 
tas laikraštis apie tai visa 
rašo.

VISKĄ GRĄŽINO
Neseniai Vokietijoje kovo

se su britais žuvo vokiečių 
lakūnas pulk. Moelders. Hit
leris įsakė velioniui surengti 
valstybines laidotuves. Sa
koma, šio karo metu Moel
ders pasižymėjo tuo, kad jis 
numušė net 117 priešo lėk
tuvų. i

Pacifiko vandenyne yra 
eilės katalikiškų misijų. Nuo 
Havajų salų jos kai koks 

Londone gauta žinia, kad grandinys driekiasi net iki
kokį laiką prieš savo mirtį Sumatros. Šiose misijose dar
lakūnas Moelders pakliuvo, 
nacių nemalonėn. Nacių va 
dovybei jis grąžino visus 
jam pripažintus požymius. 
Tai dėl to, kad nacių auto
ritetai išvarė iš vienuolyno, 
vakarinėj Vokietijoj, jo se
serį ir kitas vienuoles kata- 

k likęs.
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Japonai
Naujasis vadas

Washingtonas, sausio 2 d. 
— Japonai užėmė Manilą ir 
šalimais esamą laivyno ba
zę Cavite.

Pasak laivyno ir karo de
partamentų, iš abiejų vietų 
karo ir laivyno reikmenys 
buvo iškraustyti dar prieš 
priešo pasirodymą.

“Manilos praradimas, nors 
ir svarbus, nesusilpnino pa
sipriešinimo japonų ata
koms”, pareiškia karo de
partamento komunikatas.

Karo departamento parei-

(“Draugas” Acme teiepnov- 
Leit. gen. Delos C. Emmons, U. S. armijos orinio korpuso, naujas Ha 

vajų karo departamento komendantas ir tų salų karinis gubernatorius 
(kairėje), žengia į rūmus, Honolulu mieste, pagerbti salų civilinį guber
natorių Joseph B. Poindexterį. Centre yra civilinio gubernatoriaus paly
dovas komand. E. Wayne Tod, o dešinėje -- Thomas E. H. Qreen, ekzeku- 
tyvis valdlninkaŠT Jiedu lydi'naują TfcŠKendantą.

Lenkija, Pietų Afrika, 
goslavija.

Ju-

Paskyra taika
Deklaracijoje pabrėžiama 

du svarbiausieji punktai: 
“1) kiekviena vyriausybė pa 
sižada panaudoti savo pilnus 
resursus, karinius ir ekono
minius, prieš tuos trilypės 
sąjungos pakto narius ir jų' 
šalininkus, prieš kuriuos šios 
vyriausybės kariauja (2) 
kiekviena vyriausybė pasi
žada kooperuoti su pasira
šiusiomis vyriausybėmis ir 
nesudaryti paskyrų paliau
bų ar taikos su priešais”..

Prie šio pakto vėliau galės 
prisidėti ir tos vyriausybės, 
kurios prisidės prie “laimė
jimo prieš hitlerizmą”.

KATALIKŲ MISIJOS 
PAVOJUJE

buojasi Marijos kongregaci
jos misionieriai, Švč. Širdies 
misionieriai, jėzuitai, kapu
cinai ir kiti. Jie globoja de
šimtis tūkstančių priimtų 
katalikybėn žmonių. Tik vie
nose olandų Rytų Indijose 
paskutiniais metais daugiau 
kaip 700,000 mal&j iečių pat

Tokijo įspėja

Berlynas, sausio 2 d.— 
Oficialus Berlyno radio pa 
skelbė, jog savo įžangi
niam straipsnyje Tokijo 
laikraštis Hochi rašo: 
“mes turime pareikalauti, 
kad sovietai griežtai prisi
laikytų neutraliteto pakto 
su Japonija* nuostatų ir 
energingai ir tuojau atmes 
tų anglo-amerikiečių ma
chinacijas”.

“Paskutinieji praneši
mai apie artimesnę anglo- 
amerikiečių kooperaciją ir 
sąryšyj su Churchillo ir 
Rossevelto susitarimu 
įtraukti Rusiją padidinti 
savo paramą Anglijai ir 
Jungtinėms Valstybėms, 
atidengia vakarų demokra 
tijų pastangas visiškai pa 
kreipti Rusija savo pusėn. 
Mes negalime žiūrėti Į tai 
visai nesuinteresuotai”, pa 
brėžia laikraštis.

Sidney, sausio 2 <L — Au
stralai paskelbė, jog prie Šia 
mo nuskandinta keturi Japo 
nijos transportiniai orlai
viai. '

raukta. Bažnyčion. Aplink 
Filipinų salyną salose yra 
katalikišką misijų.

Kilus karui Pacifike da
bar šioms misijoms yra rim 
tas pavojus. Sutrukdomas 
misionieriavima8 ir pačios 
misijos gali daug nukentėti, 
nekalbant jau apie pačius mi 
sionierius.

U. S. laivynas 
kovoja kartu 
su Olandijos

Batavija, sausio 2 d. — 
Pranešimai skelbia, jog Jung 
tinių Valstybių laivyno dali
niai veikia kartu su Olandi
jos laivynu.

Olandų karo vadovybės 
pranešimas . šiandie paskel
bė, jog japonų orlaiviai ata
kavo vieną Amerikos karo 
laivą, kuris veikia kartu su 
Olandijos laivynu, bet jam 
nepadaryta žymių nuostolių 
nuostolių.

Oficialus komunikatas 
taip pat pareiškia, jog japo
nai atakavo du Amerikos or 
laivius, kuriems nepadaryta 
jokių nuostolių.

Pirmoji nacių 
ataka šįmet

bondoųps, sausio 2 d. — 
Pirmą šių metų orlaivių ata 
ką vokiečiai pravedė pietry
čių pakraštyje, kur bombo-• 
mis apmėtyta vienas pajūrio 
ruožas.

Du nacių orlaiviai pasiro
dė rytiniam Anglija pajūry
je ir praskrisdami apšaudė 
kulkosvaidžiais tuščią pa
kraštį, matyt, norėdami tik 
amuniciją išeikvoti. Sužeis
tų nėra nė vieno ir nuosto
lio nepadaryta.

Britų kariuomenė 
užėmė Bardijų

Kairo, sausio 2 d. — Bri
tų ir Pietų Afrikos kariuo
menė užėmė Bardiją ir iš
laisvino 1,000 anglų karių, 
kurie buvo laikomi beleisvė 
je šiam Libijos uoste.

Anglijos destrojerių gru
pė nuskandino du Vokietijos 
ir vieną Italijos submariną 
ir tuo sulaikė bet kokias pa 
stangas palaikyti Eardijos 
pasipriešinimą.

Malajuose vyksta 
smarkios kovos

Singapūras, sausio 2 d.— 
Anglijos karo vadovybė pas 
kelbė, jog vakariniam Mala
jų pusiasalio pakraštyje an
glai sunkiai kovoja su nau
jai išlaipinta japonų kariuo 
mene Perak apylinkėje.

Kuantan regi jone, kur ja
ponai sakosi užėmę Kuan
tan uostą, anglų sargybiniai 
susirėmę su japonais ir an
glų artilerija apšaudė japo
nų pozicijas.

Japonų orlaiviai apmėtė 
bombomis Singapūro salą, 
bet gyvybės aukų nėra ir pa 
darytieji nuostoliai yra men 
ki.

Tuo tarpu anglų bombane 
šiai apmėtė bombomis japo
nų įsitvirtinimus Gong Ke
dah ir artimą aerodromą, 
kur padegta du japonų oriai 

į viai.

sovietų kariuomenė esanti 
visai netoli Možaisko, vieno 
svarbiausio vokiečių įsitvir
tinimų, per penkiadešimt 
septynias mylias nuo Mas
kvos.

Naujųjų Metų dieną rusai 
užėmė Staritsa miestą, prie 
Volgos, apie 125 mylias į 
šiaurvakarius nuo Maskvos.

Ilgos kovos

Washingtonas, sausio 2 
d. — Japonams užėmus 
Manilą gen. Mac Arthur 
sujungtos pajėgos atsidū
rė į šiaurę ir šiaurvaka
rius nuo miesto ir galima 
suprasti, kad visas pasi
priešinimas japonams 
šiuo metu bus sukoncen
truotos šiaurėje, kur že
mės paviršius labai kalnuo 
ta ir matomai paties gen. 
Mac Arthur pasirinktas 
kovoms.

Paruošti ilgam apgulos 
stovi yra įsitvirtinimai Ma 
nilos įlankoje Fort Mills, 
Coregidor saloje, ir tvirto
vės mažesnėse salose — 
Fort Hughes, Fort Drum 
ir Fort Frank.

Malajų pusiasalin
daugiau paramos
Singapūras, sausio 2 d. — 

Naujasis anglų karo pajėgų 
Tolimuose Rytuose vadas 
gen. Sir Henry R. Powna.ll 
šiandie pareiškė, jog į Mala
jus “atvyksta žymi para
ma”.

Tuo tarpu japonų pajėgos 
pradėjo atakas dar arčiau 
Singapūro ir Japonijos ka
riuomenės daliniai išlaipinta 
Malajų vakariniam pakraš
tyj žeminų Ipoh miesto.

Rusai supa nacius
netoli Možaisko

Kuibyševas, sausio 2 d. 
— šiandie pranešama, joj
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Manilą
FILIPINUOSE SUDARYTA NAUJOS 
AMERIKIECIU-FILIPINU POZICIJOS
Tvirtovės tebėra amerikiečių rankose ir
kovos prieš japonus bus tęsiamos

- I

voi;
škimu, japonų kariuomenės 
pirmieji daliniai Manilon 
įžengė 3 vai. po pietų (per
eitą vidurnaktį Chicagos lai 
ku).

Pertvarkomas frontas
Pranešama, jog į šiaurę 

nuo Manilos amerikiečių ir 
filipžnų kariuomenė užima 
svarbias ir tvirtas pozicijas 
ir tuo pačiu tebelaiko Mani
los įlankos fortifikacijas, 
kad tuo būdu priešas negalė 
tų naudotis įlanka savo lai
vams.

Japonijos aviacijos veiks
mai paskutiniuoju laiku žy
miai susilpnėjo.

Taip pat pranešama, jog 
japonai išlaipinę savo kariuo 
menę Jolo saloje, Šulu saly
ne, kuris yra netoli anglų 
šiaurinio Borneo.

i Karo komunikatas
Karo departamento komu* 

nikatas pareiškia, jog “pir
mieji priešo kariuomenės da 
liniai įžengė Manilon 3 vai. 
po pietų, sausio 2 d., 1942 
metais.

Pranešama šie buvę tokio 
dydžio, kad užtektų eiti poli 
ei jos pareigas ir palaikyti 
tvarką.
“Visa Amerikos ir Filipinų 

kariuomenė buvo ištraukta 
iš miesto prieš kelias dienas 
ir visi apsaugos įrengimai 
pašalinti arba sunaikinti. 
Daugelis filipinų ir amerikie 
čių sužeistų kareivių buvo 
evakuoti iš Manilos apylin- 

. kės gruodžio 31 d., 1941 ir 
šiuo metu yra pakeliui į Au
stralija".

Kovos tebevyksta
Pasak departamento ko

munikato fronto linijos, ne
žiūrint priešo smarkių atakų 
sėkmingai pertvarkytos ir 
sukonsoliduotos ir todėl 
“fronto sutrumpinimas neiš 
vengiamai atidarė kelius į 
Manilą ir įgalino japonus 
miestan įžengti. Kadangi 
anksčiau buvo paskelbta at
viru miestu todėl ir betko- 
kios gynimosi pozicijos mies 
to apylinkėse nebuvo įmano
mos.

“Manilos netekimas, nors 
ir rimtas, nesumažino pasi
priešinimo japonų atakoms”.

“Per paskutiniąsias 24 va 
landas žemyne vyko smar
kios kovos priešui pakartoti 
nai atakuojant iš šiaurės. 
Japonų aviacijos veiksmai 
silpnesni, negu paskutiniosio 
mis keliomis dienomis”.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCOMSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

KENOSHA KRONIKA

Susirinkimai
Ryt dieną po sumos įvyks 

LRKSA. susirinkimas. So- 
daliečių ir Gyvojo Rožan
čiaus dr-jų susirinkimai 
įvyks kitą sekmadienį.

Šis-Tas.
Pereitieji metai parapijai 

buvo geri ir duoda vilties 
ateityje. Per 1941 metus bu
vo 27 krikštai, 11 mirimų ir 
11 vestuvių. Mokykloj vai
kučiai nei kiek nesumažėjo, 
bet dar padidėjo. Buvo 
daug per pereitus metus pa
gerinimų. Salė įrengta kaip 
reikia. Naujos šviesos, nau
ji stalai, naujas pečius vir
tuvėj nauja šėpa indams ir 
moterims, kur virtuvėj ga
mina valgius, vieta paka
binti drabužius, naujas ba
ras ir nauja šilumos siste
ma.

Jeigu buvo $11,050.90. Iš
laidų, $10,660.18. Bazaras 
pelno davė $1,940.50. Skolos 
atmokėta $2,590.00. Kiek 
tai buvo pataisymų, įrengi
mų naujų dalykų, o balan
sas 1942 metams lieka

$390.72. Ką tas viskas 
rodo? Rodo, kad yra geri 
trustisai ir komitetas, kurie 
vieningai su klebonu dar
buojasi. Bet jeigu parapi- 
jonai neprisidėtų ir neatsi
lankytų į parengimus, tai 
tiek pelno nebūtų ir tiek 
daug gerų ir naudingų dar
bų nebūtų padaryta.

Parapijos susirinkimas
Įvyks ryt 2 vai. po piet. 

Bet 12:30 vai. įvyks para
pijos salės atidarymas pie
tums. Pasibaigus pietums 
prasidės metinis susirinki
mas. Visi parapijonai ko
miteto kviečiami nuošird
žiai dalyvauti ir apžiūrėti, 
kaip salė įrengta.

Koncertas
Choras ruošias prie kon

certo, kurs įvyks sausio 18 
d. Koncertas bus įvairus. 
Programa susidės iš dainų 
ir trumpų komediškų veika
lėlių. Tad iš anksto nusi
pirkite bilietus, nes gailėsi- 
tės kai negausie vietos. Per 
pereitą koncertą žmonės 
atėję vėlai negavo vietos. 
Šiame koncerte dalyvaus 
artistai ir iš Waukegan.

Kun. dr. Juozapas Končius, šv. Kryžiaus lietuvių par. 
klebonas Mt. Carmel Pa., kurs mini kunigystės sidabrinį 
jubiliejų. Sveikiname!

KAS GIRDĖT WAUKEGAN’E
Užbaigus 1941 metus

Stojame į naujus su dide
liu pasiryžimu, didele sva
jone nuveikti tai, ką praei
tais metais negalėjome at
siekti; arba padaryti geriau, 
segu praeitą metą. Be abe
jonės, visi lietuviai norime, 
kad mūsų draugijos, mūsų 
tauta, katalikiška spauda 
gyvuotų; mūsų tarpe sugy
venimas, vienybė klestėtų 
gražiau, negu praeitą metą. 
Mūsų draugijos turėtų pa
laikyti stiprius ryšius tarpe 
savęs 4r stengtis kelti tau
tos vardą, kuo aukščiausiai, 
ypatingai dabar. Katalikiš
ka spauda daug padeda 
mums to viso siekti. Taigi, 
remkim savo spaudą, užsi-

prenumeruokim (mūsų ko
lonijoj yra bendradarbių 
prenumeratoms priimti). 
Remkim vienintelį katalikiš
ką dienraštį pasauly — 
“Draugą/’

Artinantis draugijų val
dybų rinkimams, tikiuosi, 
jog nariai pagalvos, kokius 
narius statyti į valdybos 
darbus, šie metai gali būti 
ir sunkūs ir reikalaujanti 
daug valdybos vedimo. 
Mūsų Kalėdų eglaitė

Buvo ir graži Ir patenki- 
nautl. Iš viso buvo 350 mai
šeliai saldainių ir dovanų 
vaikučiams. Nebuvo užmirš
tos ir seserys kazimierie- 
tės-mokytojos. Visa tai bu
vo galima padaryti pastan
gomis katalikiškų draugijų.

Programą atliko mokyklos 
vaikučiai.
Naujų Metų vakaras

Vakaras, surengtas pas
tangomis Šv. Baltramiejaus 
ir Šv. Juozapo draugijų, bu
vo smagus. Nors galėjome 
daug ką daugiau surengti, 
bet tą paliksim komisijai to
liau svarstyti kitam metui. 
Metinis susirinkimas

Šv. Baltramiejaus draugi 
jos, vienos seniausių šioj 
kolonijoj, įvyks sausio 4 d. 
1 vai. po pietų Lietuvių au
ditorijoj. Visi nariai prašo
mi susirinkti. Bus renkama 
valdyba ir svarstomi kiti 
svarbūs dalykai, liečiantieji 
draugiją.
Aleksandras Rulis

Kareivis iš Fort Knox, 
Tenn., per šventes lankėsi 
pas savo seserį Oną Bukan- 
tienę ir kitą giminę. Sausio 
5 d. grįš į savo stovyklą. 
Perka Apsaugos Bonus

Lietuviai pasirodo patrio
tai. štai, veikėjas Povilas 
Bagdonas pirko nemažai U. 
S. Defense Bonds. Yra ir 
daugiau pirkusių. Juos pa
skelbsiu vėliau. Vyrai, į dar

bą!
Bujanausko nėra namie

Nes, kaipo vargonininkas 
Šv. Petre parapijos Keno- 
sha, Wis., visą laiką pašven
čia mokydamas chorą. Ji
sai sako, kad bus vienas gt 
riaušių koncertų Kenoshoj 
sausio pabaigoj. Sako: “bro
lyti, jeigu dabar nepadary- 
sim, tai give up.” Aš tikiu, 
Pranai. Stiek to it.

Laimingų Naujų Metų vi
siems ! Enrikas

DR. VAITUSH, OPT.
UUETUVI8 

IRlt GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Savtri OO metų pnHHMitino aktų 
taisyme Ir gydjme

GERAI PSUTAA1MTI AKINIAI 
patai®?® kreiva® akla, trum paragjate 
ir toUreorate;
palengvins aklų Įtempimų, prašalint 
galvos akaudAjlmų, svaigimą Ir aklų 
kartų.

MODERNIŠKI AUSI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Hpeclal* atyda atkreipiama 1 valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDOS:

10-toe Iki 8-toe valandos kasdien. 
Sekmadieniai® pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tet TAKOS 1878

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedyetės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 ryto iki 8 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 88rd Place, 
Chicago. III.

Jūs esat maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų įstaigos

GRANO OPENING
s įcMuuvuf, lOtk,

OwN.wBob«
Coja.rMll. vibIm, North 

ud D.u.

WHOLESALE
LKQUOR 
IŠTAIGA

Bvefeojame
SUS

ra
■■ UHT0VIŲ

I.Ultekto
MUTUAL UQUOB CO. 

8. Halsted St
ROUIiBYARD 0014

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t sako minga! ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Caiumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

____  PRADfcKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdraustą ftėrų Sąskaitą Ne

šanti 3% (dabartinė rata). Puikus invest- 
mentas pavieniams, estates, t rust fondams, 
partnerships Ir korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm 15-tos neša nuošimti nuo l-rpos 
mėnesio. įstokite J mūsų 1942 Chrlstmas 
Savlngs Club dabar prasidedant}.

Pirkite Defense Uotuls čionai

VAIRFIELD SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION

Dabartinis Adresas; 272# W. Cermak Rd., 
Chirajso, Illinois

NAUJAS ADRESAS po Sausio 10 d., 1942 m.:
Kampas 5Ulwauk.ee, North Ir Damen Avė., Chicago, Illinois

Įsteigta 1901. Turtas virš >2,000.,000

DR. StLMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINftJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8183 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mo® Iki S-toa 

vai. vak.
TeL CALumet 6877 

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL Stote 7872

Tel. PROspect 8526

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, HL

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tti Court, Cicero
Antradienigia, Ketvirtadieniais 

ii Penktadieniai®
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 6. Halsted St, Chicago

Pšnuadieniais, Trečiadieniais 
ii šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Telefonas: YARds 8146

Dr.V.A.ŠIMKUS
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

BRITAI PUOLft NORVEGIJĄ

("Draugas*’ Acme telepboto;

Į San Francisco laivu atvežta dalis ten sužeistųjų, kurie nukentėjo per 
įvykusį ten klastingą japonų užpuolimą gruodžio 7 dieną.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

ijekmmlnnotl le® modaralšklaula 
matote, karia regOŪmo mokta® 

gali —telkti.
«0 METAI PATYRIMO 

geMaktme akfito. korte petoH—

Dr. John jTsimetana 

Dr. J. J. Smetana, Jr.
OETOMETRUBAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampa® lt-to®

OFISO VALANDOS^*"* 

a m. iki t.-ie o. m.

DR. F. C. W1NSKUNAS
PHY8ICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

Ofiso tsL OAMal 8946 
Ofiso Vai.: 2-4 ir 7-9

Ava.
Bca: tet: HEMlock 8180

m YAlda Btf

DR.C.VEZEUS

Tel. CANal 6969

Dr. Wa1ter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Ud 8:80 v. vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Western Avė.

TsL Ganai 7171 
Nuo 8 ryto Iki 6 po piet

•l00
Treč. ir tošt: 0:00msi Iki

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 So. Talman Ava.
Ras. TaL GROvehUl 0617 
Office toL UOeck 4848

DR. J. J. SIMSNAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ii 7—9 vak. 
Ketvirtad. ii Nedaliomis Sūri tona. 
2428 W. Maręuette Road

raL OAU 1188

DR. S. flEflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Vest Cermak Rd. 

Vsbndcs: 1—8 popiet far f—8 v. » 
RB2ĮDENCUĄ:

6681 8. CaWomia Avė. 
Telefoną® RBPabHe 6868

DR. STRIKO
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Noo 2 iki 4 ir nuo 6 U 8 vaL vak 

Nedaliomis pagal sutarti.
Office tel ? ARda 4787 
Namu tel. PROspect 1990

Ofiso tek: VIRginia 0086 
Rezidencijos teL: BEVeriy 8244

DB. L DUNDULIS
GTDTTQJĄS Ot OKZRUBOAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-3 Ir 6-8:30 P. M., 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniate pagal sutartį

DAHTIBTA8
4649 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 

Seredoj pagal sutartį.
TetefaCna®: RBMkMk BMB

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4757 So. WMtern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >1 Vak. 7 Iki • 

Nedėllomla pagal sutarti

Telefonas GANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS H CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas viri Boehm’a Drug stora 

OfISO VALANDOS: 2-4 ir 7-6 
ir pagal sutartį.

Ras. telefoną® 8EEl«y 0484.

TaL Cicero 1464

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15toa gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 popiet ir 7 iki f vak.

Res.
ir pagal sutartį.

1625 So. 50th Avenue
TįL OĮcoio 1484

TsL YARda 6981.
Bes.: KRNwood 6187

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą vaL nuo 1—8J ano 8:89—84
756 Wetf B5th Street

TaL GANU 0867
Bse. toL: PROtpmt 886

DR. P. Z. ZMATORIS
GYDYTOJAS H (JKZRUROAS 
1821 So. Halsted Street

VALANDOS: U v.^to iki I lapto 
IMI nį sakant

DR. A. TENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS H CHIRURGAS 
2500 Weat 63rd Street 

OfISO VALANDOS:
Nta 1—4 tr ana 7—8 vakaro 
om.’SS-T PRoJart 8787

Ofbe TsLi

DFLRAČKUS
GYDYTOJAS IR OHIRUBGAa 

1858 Weet Sfitt Stneš
LIGONIUS PRIMA i
Kasdien ano 2 M iki 8 dM vaL

It tllr mnltaiina

DR. CHARlfS SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa laboe)
TeL MIDvay 2888 OUcago, XR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL 17*0, noo 2 Iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak

Sekmad. nuo 10 Iki 12 vai. ryto.

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 'So. Ashland Avė. 

TeL TARte 0994 
Rea. TeL KENurood 4666

VALANDOS
Nuo 16-12 v. ryto; 2-8 ir 7-4 v. vak. 
Nedaliomis noo 10 iki 13 vgL dieną

TELEFONAI:
Office: HEMlock 6624 
EMERGENCY: call MlDway 0001 
Ree.: HEMlock 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHY8ICIAN AND SUBGBON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

2451 BM Uid Mnrt

5Ulwauk.ee


šeštadienis, sausio 3 d., 1342 DRAUGAS "— ii

KUO MES REMIAMĖS

1. Nelaimės didumas. - 2. Tikėjimas 
ateitim. - 3. Kas mūsų talkininkai?

Rašo A. Vaičiulaitis

KANADA SVEIKI NA CHURCHILLĮ

1. j ištinusioms rankutėms ir ko-
t i 4. ■ jytėms. Jie buvo vežamiPer Lietuvą ne kartą pra-j ■»* _

tūkstančius mylių kaip žvė
reliai, be vandens, be mais
to, gi kai juos paleido, daž
nai atskirtus nuo tėvų, vėl

ūžė stipriausios pasaulio 
vėtros: senovėj kryžiuočiai, 
vėliau švedai ir Napoleonas,

h

paskui Hindenburgas su sa- 
vo pulkais. Sitų nelaimių'tas Pat kurdas tasai ty. 
- vienas lengviau išvargo lu8' nukankintas l.k.mas - 
mūsų šalis, kitus sunkiau, 18taa bado mlrtles daha ‘°-
bet vis tiek po jų kėlėsi ji1 h nu0 sav0 t8VU' nu3 8avo 

gimtinės, tarp svetimų, pus-įr vėl gyveno. t 6 ... x . x , .' laukimų žmonių, žvarbiuose
Paskutiniais metais Lie

m

tuvą užgulė didesnė pries
pauda ir didesnis išnaikini
mas, negu kada nors praei-

šiaurės speiguose.
Išėjo raudonasis teroras,

palikdamas naujai supiltus 
kapus, išdegintus kaimus,

ty. Ramiai, nedidelei tautai auardytug miestus, sugriau-
reikėjo susidurti su moder
niškiausia, barbariškiausia, 
žiauriausia, geriausiai gink
luota ir vien tą ginklo jėgą 
gerbiančia šimto milijonų 
vilnimi, kuriai humanišku
mo, užuojautos, žmogiško
sios vertybės jausmai visiš
kai svetimi. Tame antplū
dyje vyrauja vien tik jėga, 
ginklas, šaltas apskaičiavi
mas, mažesnio už save nie
kinimas ir noras jį visai pa
šalinti.

Daug kraštų susilaukė tos 
priespaudos, bet lietuvių li
kimas dvigubai sunkesnis: 
juos užgulė dviguba oku
pacija ir dvigubai didesni 
pavojai.

Vienos okupacijos vaisiai 
žinomi. Tai panaikintas kraš 
to savarankiškumas, sugriau 
tas ūkis, ištrėmimai, kalėji
mai, sušaudymas ir skau
džiausia dvasinė priespauda. 
Tauta kentė ir dejavo. Jos 
ateitis buvo ant plauko pa- 
kybusi. Ištisos minios buvo 
pradėtos gabenti už Uralo, 
į Sibirą, į plačias Rusijos 
dykumas, kur šiandien varg
sta, sala ir alksta tūkstan
čiai geriausių lietuvių — 
darbininkų, ūkininkų, agro
nomų, mokytojų, gydytojų. 
Alksta tenai ir skursta ne 
tik suaugę bet ir maži vai
kai. Išbadėjusiomis akimis 
jie žiūri į begalinius Sibiro 
plotus ir laukia, ar neateis 
iš kur paramos, ar kas ne
atneš jiems duonos, vaistų

tą šalies gyvenimą ir šeimų 
židinius išardytus.

Užtvino rudasis antplūdis. 
Ligšioliniai nacių darbai ne
leidžia tikėtis gražesnių pro
švaisčių mūsų ateičiai. Ne
leidžia pirmiausia dėl to, 
kad jų idėjos nepakenčia 
mažesnių silpnesnių už sa
ve. Hitlerio “Mein Kampf” 
Lietuvai, Latvijai, Estijai 
nenumato savito gyvenimo 
ir laisvės: jos turėtų klau
syti vokiško žodžio ir tvar
kos. Tą liniją matome ir 
praktikoje: pašalinta po
sukilimo susidariusi vyriau
sybė, visas krašto gyveni
mas įkinkytas į vokišką sis
temą, ūkinė santvarka pri
deranti prie Reicho. Vokiš-

(“Draugas" Acme telephoto>

Moterys krikštauja sveikindamos Anglijos ministrą pirmininką Chur- 
chillį (kairėje) ir Kanados ministrą pirmininką Mackenzie King, atvy
kusius į Ottawą, kur Churchill kalbė s Kanados parlamente.

viją, Lietuvą ir eilę kitų 
mūsų (rusų) šalies dalių.” 
Stalinui Lietuva tėra rusų 
šalies, bolševikų valstybės 
dalis, ir tai jis šaukia vi
sam pasauliui tą dieną, ka-

jie amžių amžiais daugiau 
nežiūrės išbadėjusiomis ake
lėmis, kad jie, užrakinti gy
vuliniuose vagonuose ir mir
dami iš troškulio nešauks 
jau niekados, kad kas nors

da Jungtinės Valstybės pa- j jiems paduotų vandens la- 
skiria jam bilijoną dolerių šelį sukepusiai gerklutei pa- 
ir kada toks pareiškimas vilgyti.
griežčių griežčiausiai prie- j Kada tokios sunkios jėgos 
šingas tiek Anglijos, tiek žlugdo kraštą, argi ne tuš-
pačios Amerikos politikai. 

2.

Juodi pavojai niūkso lie
tuviškoje padangėje. Tačiau 
kiekvienas geras lietuvis, nė 
valandėlės nedvejodamas, ti
ki ateitimi, tiki tautos pri
sikėlimu į laisvą, nepriklau
somą gyveniifiį, tiki, kad

ki pavadinimai, vokiškos išdegintį kaimai bus atsta
aikštės ir gatvės, vokiški 
puslapiai lietuvių laikraš
čiuose ir juo mažesnis užsi
minimas apie lietuvybės rei
kalus, — štai šiandieninis 
mūsų krašto vaizdas. Įta
kingesni vyrai nustumti nuo 
svarbesnių vietų, o pasi
kviesta klusnių tarnų.

Vokiškoji okupacija mūsų 
krašto ateities gražiomis 
aušromis nešviečia. Bet ir 
Maskva neatsisakė nuo tų 
žemių, kurias klasta ir mi
lijoninėmis kariuomenėmis 
pavergė. Bolševikų revoliu
cijos šventės dieną, lapkri
čio 6 d., Stalinas Raudono
joj aikštėj apskelbė, kad vo
kiečiai “paėmė Estiją, Lat-

tyti, kad išdraskytos šei
mos vėl susieis po vienu sto
gu ir kad prie Dubysos, prie 
Nemuno skambės ne Mask
vos agentų šauksmai, ne vo- 
kiškasai “Deutschland, Deu- 
tschland ueber alles”, o tos 
senos, gražios, mūsų motu
čių žilagalvių, mūsų sesių 
dainos apie mėlynas marias, 
apie žaliąsias giružėles, a- 
pie raibuosius sakalėlius, a- 
pie kalėjimuose iškankintus 
ir iš kulkosvaidžių iššaudy
tus brolius, vaikus ir tėvus, 
apie didį karą, kuris nunio- 
kiojo mūsų žemę ir išdegi
no mūsų tėviškes. Mes ti
kime, kad mūsų šalies vai
kai vėl bus papenėti kad

čias tasai tikėjimas ateiti
mi, argi tai ne tyruose bal
sas, argi tai ne laukimas 
stebuklo, kuris neįvyks ir 
kuris nenušvies mums kelio 
skaisčia, laiminga ateities 
liepsna? Ką jūs vieni, maži, 
geležinių jėgų, geriausios 
pasaulyje drausmės ir orga
nizacijos prispausti, ką jūs 
galite išsikovoti ir laimėti? 
Argi yra bent šešėlis vil
ties?..

Tada mes pakeliam galvą 
ir po tų sunkių minčių, tų 
juodų vaizdų skaitome savo 
jėgas, žiūrime, kuo gi pa
grįsti anie mūsų gražieji lū
kesčiai, ir apsižvalgę taria
me: mes neatsisakom savo 
tikėjimo, mes tikim laisva, 
šviesia savo žemės ateitimi 
ir visų jos vaikų gerove. Su

šala ir alksta svetimoj že
mėj, sakome:

Pakentėki, brangi nelai
minga tėvyne,

Tau padėsim šį purvą, ne
laisvę išbrist.

Patikėk, patekės tavo lais
vės aušrinė

Ir nuo rankų vergijos 
grandinės nukris.

Tu į ateitį eisi, kaip nėjai 
nė senovėj,

Ir laisva, kaip dar niekad 
nebuvus laisva.

Mes gyvensim laisvi tavo 
garbei ir šlovei,

O tėvyne graži, o brangi 
Lietuva.

Fairfield Savings and
Loan Association

Planai baigiami paruošti 
Fairfield Savings and Loan 
Assoiation naujos buveinės 
Grand Cpening’ui prie kam
po Milwaukee Avė., North J 
ir Damen Avenues. Atidary
mas įvyks šeštadienį, sau
sio 10 d.

Pasak p. Frank Sobotka, 
Fairfield’s energingo prezi
dento, Grand Opening žada 
būti vienas didžiausių ir 
spalvingiausių Chicago isto
rijoj.

Apylinkės biznieriai ir ci
viliai, tikybiniai ir frater- 
nalių grupių lyderiai koope
ruoja tikslu padaryti atida
rymą juo sėkmingiausią. A- 
pylinkės verslininkai išda
lins $500 vertės prizų. Ruo
šiami specialūs gatvių ir 
krautuvių langų papuošimai 
ryšium su šiuo įvykiu. 

Fairfield’s nauja buveinė

Didysis pasirengimas 
ir plačioji parama
Lietuvių Draugijos ir 
Šaltimiero Šurum Burum

Su naujųjų metų pradžia 
prasidėjo ir naujasis dar
bas, naujieji žingsniai į atei
tį. Vienu svarbiųjų šių me
tų įvykių bus ruošiamasis 
penktasis metinis šaltimiero 
Šurum Burum parengimas, 
kuris įvyks šių metų, balan
džio 12-tą dieną Atvelykio 
sekmadienį, Ashland Boule- 
vard Auditorijoj.

Šaltimiero Radio Artistai 
jau pradėjo įtemptą pasiruo
šimą šio Šurum Burum prog
ramai, kuri šįmet bus dar Į-

yra, be abejonės, geriausios vairesnė ir įdomesnė. Ta- 
patalpos, kokias Chicagos čiau kiekvienas parengimas 
taupymo ir paskolų bendro- tik tada tėra ir tegali būti 
vės turi užėmusios. Naujoji pasekmingas, kai plačioji
buveinė yra buvęs Noel 
State Banko trobesis, kurio 
pastatymas kaštavo vieną 
milioną ir 250 tūkstančių 
dolerių.

Fairfield Savings and 
Loan Association pergyveno 
nepaprastą augimą. Įsteigta 
prieš 40 metų, bendrovė ypa
tingai smarkiai augo nuo
1939 metų, kai p. Frank So- 

isis).lbotka įstojo organizacijon. 
(Bus daugiau) į jęuo to laiko bendrovė pa-

• daugino ravo turtą iki da-
Smalkūs “Dranee” skelbi bartinio dydžio virš dviejų 

milionų dolerių. —Sk.mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drao 
go* “Classified” skyriuje.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti katalikišką 
ją spaudą. Vienintelis lietu
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas.”

Laikas — tai amžinas ne

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

/—transparent

pastovumas, amžinas bėgi 
poetu kuris atskirtas nuo I mas nebegrįžtančion praei- 
tėvynės šiandien skursta, tin.

RsitsgiląEiiiH
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UENTAL PIATEMOMET-MCK sūaraktee 
Fluorescent TEETH

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DENTAL PLATĖS *Q5°
te ttk- ue

Ilantų •

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportišką Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir 
spalvuotą. Vilnonių š v eterių. Paniekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyraųis Marškinių.

ATSARGA: Reikalaukite ttk- 
tal tikrų “Ftt-IUte Dantų 
Plotvee—tiktai mzaų 
padaryta* — dėl <ra- 
tlo* llvalzdo* Ir ra
mumo savo pacientų.

PATAIKYMAI — 1 filmo* patarnavtma. 
Me* padarome "Dentures” ravų |spau- 
dae Ir utsakymu* nuo — tiktai Illlnola 
refletruotų Ir teisėtų Dantistų. ku

riems mes relddilame patar
nauti.

lDEHT*LLU?ra!»S
>11 SSILWAUKKK AVIU U VFordham Tips Missouri in the Sugar Bowl

Lanaing of Fordham going a. ound end for a five yard gain in the third ąuarter of the Sugar 
Bowl game with Missouri at New Orleans. Missouri was unable to overcome a 2 point lead Ford- i

v ham got on a safety in the first quarter, and the Rama won, 2 to 0. [Acme Telephoto.l,

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST SSrd STREET----------Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3488 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

ATSILANKYKITE I

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
SPECIALIS STORAS

Spring Grove, 6 m. Kentucky brand
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand 

Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 

visokios rūšies alaus.

fti yra vienintėlė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti { mano 
krautuvę ir j taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.
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visuomenė jį nuoširdžiai pa
remia.

Todėl šiandie mes ir krei
piamės ypač į organizuotą
ją lietuvių visuomenę, į į- 
vairiausias organizacijas, 
kurioms per pereitus metus 
Šaltimieras per savo radio 
valandą taip daug pagelbė
jo, garsindamas jų pramo
gas ir parengimus. Štai ke
letas draugijų, kurių prisi
dėjimo prie metinio šurum 
Burum šaltimieras tikisi su
silaukti :

Šv. Petro ir Povilo Mote
rų Sąjungos 7-tos kuopos;

Ciceros Moterų Sąjungos 
48-tos kuopos;

Town of Lake Moterų Są
jungos 21-mos kuopos;

Bridgeporto Moterų Są
jungos 49-tos kuopos;

Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienymo Amerikoj 49- 
tos kuopos, kaip ir Lietu
vių Rymo Katalikų Susivie
nymo Amerikoj Marąuette 
Parke kuopos.
Tai tik kelios draugijos. 

Vėliau paskelbsime daugiau 
ir tikimės, kad jos, atsily- 
gindamos už Šaltimiero Ra<- 
dio Valandos paramą, tuo 
pačiu atsilygins. Nepamirš
kite metinio šurum Burum, 
kuriam tikietai su visais 
taksais tekainuoja doleris 
dešimtukas! Įsigykite tikie- 
tus dabar!

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę— 

PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr. 

Taupytojams Darom 1-mus
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

Turtas virš $1,100*000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

Mokame
31/2% Dividendus

SURED.
cof. I
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+ UILCTO GIOVANNI CIOOGI4N1 
baodloea Arklvyskapaa,
ApaMalldkaa Delegatas

Kun. dr. Končiaus jubiliejus
Šv. Kryžiaus parapija, Mt. Carmel, Pa., yra plačiai 

žinoma visai Amerikos lietuvių katalikų visuomenei. 
Pirmoje vietoje ši parapija yra viena iš pirmiausia 
susiorganizavusi, būtent 1892 metais, kas reiškia, kad 
šiais metais ji jau minės savo įsisteigimo auksinį jubi
liejų. Kitas svarbus faktas, kad Mt. Carmelyje pir
miausia prasidėjo sąjūdis už įsteigimą grynai lietu
viškos katalikiškos mokyklos. Čia beklebonaudamas 
garbingos atminties kun. dr. Antanas Staniukynas pra
dėjo rūpintis grynai lietuviškos kongregacijos įsteigi
mu, kurios tikslas — mokyti ir auklėti lietuvių vai
kus lietuviškoje ir katalikiškoje dvasioje. Šv. Kryžiaus 
parapija buvo pirmoji, kur pradėjo mokytojauti lie
tuviškosios šv. Kazimiero Seserų kongregacijos vie
nuolės mokytojos. Tai buvo 1907 m. Ir šiuo ir kitais 
atžvilgiais Šv. Kryžiaus parapiją. Mt. Carmel, Pa., rei
kia laikyti esant Šv. Kazimiero Seserų tėvyne. Reikia 
neužmiršti dar ir to, kad Harrisburgo vyskupas Shana- 
han, kurio jurisdikcijoj buvo Šv. Kryžiaus parapija, 
yra oficialus šios vienuolijos steigėjas. Mt. Carmelis 
pažymėtinas ir tuo, kad čia yra klebonavę visa eilė 
daug nusipelniusių tautai vyrų, kurių tarpe — a. a. 
kun. dr. A. Staniukynas, a. a. prel. Vincas Dargis, kum 
dr. Vincas Bartuška. Dabar klebonauja kun. dr. Juo 
zapas Končius, kurs šiomis dienomis mini sidabrinį ku
nigystės jubiliejų ir dėl to ta proga apie jubiliatą žodį 
kitą tenka pasakyti.

Kun. dr. J. Končius gimė 1891 m. gegužės 23 d. Stul
giuose, Žemaitijoj. Vidurinius mokslus ėjo Kaltinėnuo
se, Raseiniuose ir Šiauliuose. Kunigų seminariją lankė 
Kaune ir ją baigė 1917 metais. Kunigu įšventintas tų 
pačių metų sausio 6 dieną. Pradžioje darbavosi vikaru 
Kuršėnuose, bet dėl per daug aiškios ir stiprios lietu
viškos veiklos susidarė jam pavojų būti vokiečių oku
pantų areštuotam. Išgelbėjo vyskupas Karevičius, pa
siųsdamas jubiliatą lietuvių nelaisvių Vokietijoj kape
lionu. Jis čia ir savo tiesiogines pareigas ėjo ir Bresla- 
vo universitete studijavo sociologiją. 1919 m. jau Ne
priklausomos Lietuvos vyriausybė pasiuntė kun. Kon
čių specialiu atstovu Vokietijon rūpintis belaisvių grą
žinimu Lietuvon. Jo pasidadoavimu grąžinta tėvynėn 
kelios dešimts tūkstančių lietuvių belaisvių — karei
vių.

Atlikus šią misiją, kun. Končius buvo paskirtas ka
pelionu ir mokytoju Mokytojų Kursuose Šiauliuose. Ju
biliatas nepasitenkino tiesioginiu mokytojavimo darbu, 
bet dalyvavo visuomenės darbuose, ypač daug rūpinosi 
besimokinančio jaunimo šelpimu. Tam tikslui suorga
nizavo draugiją “Viltį”, kuri savo srity nemažai nu
sipelnė.

Negalima nesuminėti nė to, kad jubiliatas 1921 m.
.ietuvos vyriausybės buvo pasiųstas su speciale mi- 
fja į Sovietų Rusiją, kur išbuvo keletą mėnesių, ap- 
inkydamas Maskvą. Leningradą ir kitus Rusijos cent

rus.
1923 m. Lietuvos Katalikų Veikimo Centras ir drau

gija “Viltis” kun. Juozapą delegavo į Jungtines Ame
rikos Valstybes dalyvauti A. L. R. K. Federacijos me
tiniame kongrese. Ta proga jisai apvažiavo su paskai
tomis visas Amerikos lietuvių kolonijas ir rinko aukas 
Lietuvos moksleivijai ir studentijai šelpti. Po to, savo 
vyskupo (vysk. Karevičiaus) patariamas įstojo į Co- 
lumbia universitetą istorijos studijuoti ir ruoštis pro
fesūrai Lietuvoje. Čia 1925 m. gavo magistro laipsnį.

D BAUG AS

1926 m. buvo pakviestas prefektu Katalikų Universi
teto Vašingtone ir ten bestudijuodamas pelnė teologi
jos daktaro laipsnį, parašęs ir sėkmingai apgynęs tezę 
“Russia’s attitude toward union with Rome”

1927 m. Harrisburgo vyskupas P. McGevitt pakvietė 
Šv. Kryžiaus parap. Mt. Carmel, Pa., klebonu, šios pa
rapijos darbui jubiliatas daug laiko ir energijos pa
šventė, įvesdamas daug pagerinimų, atmokėdamas di
deles skolos sumas, keldamas žmonėse sąmoningesnį 
ir gilesnį religingumą, besirūpindamas labdarybe.

Energingas klebonas, mokslo vyras nepasitenkina 
veikimu vien tik savoje parapijoje. Jis veikia plačioj 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenėj, aktyviai dar
buojasi Kunigų Vienybėj, Federacijoj, Lietuvių R. K. 
Susivienyme, Lietuvai Gelbėti Fonde, vadovauja “Mo
tinėlei”, bendradarbiauja visuose lietuvių katalikų laik
raščiuose. Drauge su Kunigų Vienybės centro valdyba 
daug rūpinosi ir išprašė Amerikos Vyskupų šelpimo 
Komisijos, kad iš kolektų bažnyčiose šelpimui būtų ski
riama ir nuo karo nukentėjusiems lietuviams sušelpti.

Jubiliatas darbuojasi ir nelietuvių visuomenėj. Jis 
yra nariu šių organizacijų; American Foreign Relation 
Society, American Academy for Political and Sočiai 
Science, American International Peace Association, Cat
holic Educational Society, Catholic University of Ame
rican Alumni Association.

1937 m. studijų reikalais kun. dr. Končius lankėsi 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Lenkijoj, Latvijoj, Suomijoj 
ir Lietuvoj. Šioj kelionėj išbuvo virš keturių mėnesių 
ir surinko nemažai medžiagos savo tolimesniems moks
lo darbams.

Gerb. jubiliatas parašė ir išleido visą eilę vertingų 
knygų, kurios jau po keletą laidų susilaukė. Jo pa
ruoštas Katekizmas, Bažnyčios Istorija, Maldų Rinki
nėlis, Pamaldų Vadovėlis, Sodaliečių Vadovėlis turi 
didelio pasisekimo. Tikrai stambus ir vertingi yra — 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos Istorija ir Russian 
Attitude Tovvard Union vvith Rome. Tik ką užbaigė 
rašyti anglų kalba didelį veikalą apie Vytautą Didįjį, 
Lietuvos Kunigaikštį.

Kad ir iš šių trumpai aprašytų gerb. jubiliato gyve
nimo bruožų nesunku bus numanyti, kad kun. dr. Kon
čius yra tikrai vertingas įpėdininkas buvusiųjų Mt. 
Carmelio klebonų, daug nusipelniusių Amerikos lietu
vių visuomenei. Mt. Carmelio tradicijos garbingai yra 
palaikomos. Uoliam klebonui, sumaniam veikėjui, švie
siam ir tauriam lietuviui kun. dr. Juozapui Končiui lin
kime ir toliau darbuotis Bažnyčiai ir tautai su tokiu 
pat pasisekimu ir laimingai sulaukti auksinio kuni
gystės jubiliejaus!

Prohibicijos klausimas
Vašingtone pradėjusi veikti žmonių grupė, kuri no

rinti ir vėl įvesti šiame krašte prohibiciją. Esą jau 
dedamas didelis spaudimas į kongresą, kad jis pra^ 
vestų įstatymą, draudžiantį pardavinėti visokius svai
ginančius gėrimus.

Atsimindami įvestą prohibiciją pirmojo pasaulinio 
karo metu ir visas jos blogas pasekmes, į šį judėjimą 
reikia žiūrėti su tam tikru atsargumu. Visuomenės 
blaivinimas yra svarbus dalykas ir būtinai reikalin
gas. Bet jis jokiu būdu neįgyvendinamas prievartos 
keliu. Tai aiškiai parode prohibicijos laikai.

Blaivybės reikalus reikia palikti pračiai visuomenei. 
Ji neįvykdoma nei įstatymais nei policijos pagalba. 
Reikia manyti, kad kongreso nariai, svarstydami pro
hibicijos įvedimb klausimą (jei jis bus įneštas) tuos 
dalykus turės galvoje.

Fraternalizmas ir patriotizmas
“Garsas” rašo:
“Berods, ir aiškinti daug nereikia, kad be tikrojo, 

krikščioniškojo fnatemalizmo negali būti ir tikro, ne- 
nuduoto, nuoširdaus patriotizmo, kuris šiuo momentu 
mūsų kraštui yra taip labai reikalingas.

Katalikai nuo pat pirmųjų krikščionybės laikų yra 
užgrūdinti pasiaukojime kitiems, kovose dėl tikėjimo, 
dėl Kristaus mokslo praplatinimo, dėl įgyvendinimo 
pasauly pastovios, teisingos, krikščioniškos taikos ir 
krikščioniškojo socialinio teisingumo, be ko negali bū
ti nei taikos, nei ramybės nei gerovės. Keliolikos am
žių pasaulio istorija vaizdžiai mums pasakoja, kad ka
talikai, kai iškildavo reikalas stovėti už tiesą ginklu 
rankoje, kai reikėdavo kraštą ginti, pirmieji stodavo 
į frontą, pirmieji praliedavo savo kraują už tėvynę. 
Ne kitaip yra ir šiais laikais. Tai žinome iš Lietuvos 
gyvenimo, žinome tai ir iš Amerikos gyvenimo. Kas 
yra tikras krikščionis, tas yra fraternaiistas, kas yra 
fraternaltstas, tas myli savo artimą, kas myli savo ar
timą, tas yra. ištikimas ir savo kraštui, kas yra Ištiki
mas savo kraštui ir jį myli, tas yra patriotas, kas yra 
patriotas tikra ta žodžio prasme, tas viską aukoja ir 
net savo gyvybės nesigaili jei jo kraštui — tėvynei at
siranda rimtų saugumo pavojų, pavojų netekti laisvės 
Ir nepriklausomybėa,”
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(“Draugas” 1917 m. sau
sio mėn. 3 d.)

Japonų šautuvai... Girdėt, 
kad Japonijos armija turė
sianti naujausios rūšies šau 
tuvus, kurie neš virš 2 000 
jardų.

•
Rusijai gręsia badas... šve 

dijos laikraščiai rašo, kad 
didesniems Rusijos mies
tams gręsia tikras badas.

Kiek suėda karas?... Šis 
karas visoms kariaujan
čioms valstybėms kainuoja 
$110,000,000 į vieną dieną.

•
Šv. Tėvas meldžiasi už tai 

ką.... Šventasis Tėvas Bene
diktas XV per naujuosius 
metu? meldėsi už taiką Eu
ropoje.

Prie Verdūnc.... Vokiečiai 
visas tavo jėgas sutraukia 
prie Verdūno, kur laukiama 
didelių, o gal ir lemiančių 
mūšių.

•
Tovvn of Lake blaivinin

kai... Per Naujus Metus Šv. 
Kryžiaus parap. blaivininkų 
kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo kun. A. Skripka ir 
moksleiviai — J. Skripka, 
V. Damašas ir A. Poška 
Prirašyta nemažai naujų na 
rių.

Lietuvos protestas.... Pet
rogrado laikraščiai patalpi
no Lietuvių Tautinės Tary
bos protestą dėl gabenimo 
lietuvių Vokietijon sunkiems 
darbams dirbti... Taryba pro 
testuoja ir prieš skyrimą 
Suvalkų gubernijos prie Len 
kijos.

Po svietą pasidairius
GANGRENA!

(Linksma apysakėlė)
(Tęsinys)

Įėjęs saliunan tuoj 
pareikalavo: “Stiklą alaus!” 
Jau senai taip nebuvo sa
kęs . . . Dabar vėl jautėsi 
vyru!

Atnešė alaus.
— Dabar vėl jam sugrįžo 

gera nuotaika. Vakarop 
dar susitiko du gerus savo 
pažįstamus: Mykolą Klibį
ir Juozą Kurmį. Katinskas 
džiaugėsi, tarsi, rojuje. Vie
nok pagaliau reikėjo atsi
minti apie grįžimą namo ir 
liūdna širdimi jis išėjo.

Jo draugai labai gailėjosi, 
kad jis taip anksti išeinąs 
ir paleido tik su sąlyga, kad 
pirmajai progai pasitaikius 
jis turėsiąs išbūti su jais 
net iki pusnakčio.

— Jeronimai, Jeronimai, 
ką dėl šito pasakys tavo “se 
nė”? Tegu Viešpats pasi-. 
gaili, jei kartais susektų ta
vo pėdas! Bet dabar tur 
būt, ji jau saldžiai miega.

Tyliai, stengdamasis nesi
baidyti atidarė duris ir pir
štų galais įėjo Jeronimas į 
kambarį, bijodamas net gar 
šiai kvėpuoti.

Bet viskas veltui, nes vos 
tik įžengė kambarin, kaip 
tuoj pasigirdo žmonos bal
sas:

Na valkata, ar jau grįžai? 
Palauk, aš tau padėsiu grei
čiau atsigulti!

Rūpestinga žmona sukru
tėjo lovoje, tarsi, mėginda

ma ^atsikelti, o jos vyras ir 
ponas prašėsi silpnu ir gai
lestingu balsu:

— Duok ramybės, Saliu
te, ir gulėk ramiai, aš jau 
ir pats nusirengiau, aš, — 
vaje, mano širdis, mano gal
va, — aš jau guliu lovoje, 
vaje!

Nepaprastai skubiai jis 
nusirengė ir atsigulė lovon, 
tarsi, mirtinas ligonis. Vie
nok labai apsiriko vildama
sis vaitojimu suminkštinti 
Saliutės širdį. Ji be pasigai
lėjimo pradėjo jį tardyti:

— Aš noriu žinoti, kur tu 
taip ilgai buvai?

— Juk pas gydytoją bu
vau, mano Saliute! Vai, 
mano krūtinė!

— Taip? Aštuonias va
landas pas gydytoją?

— Nebuvo jo namie. Te
ko ilgai laukti.

— Na, ir ką gydytojas 
pasakė?

— Persišaldymas.
— Taip, taip! O ką gydy

tojas, užrašė vaistų?
— Rašyti nieko neužrašė, 

davė du šaukštus lašų ir 
liepė .gerai išprakaituoti, 
pridurdamas, kad rytoj vi
są dieną gulėčiau.

— A, tai labai puiku! Ir 
rytoj dar nori tinginiauti, 
kai tuo tarpu yra tiek būti
nų ir neatidėtinų darbų lau
kuose. O kiek paėmė gydy
tojas?

— Lygiai penkis dol. 
(Bus daugiau)

PRIEŽODIS
Kasdien ant liežuvio, kaip 

Ancevičius balšavikams.

GO AHEAO V 
^.ADOLF, LETS 
\lAEAR "l'OU , 
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APART APDRAUDOS, MES TURIME TAIPGI 
ATSARGOS FONDĄ'APSAUGOJIMUI JŪSŲ INDĖLIŲ,.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU FIHftblKE
IŠTAIGA AMERIKOJE

$565.000.00
Į Standard Federai Savings deda pinigus United 

States Treasurer, Home 0wners Loan Corpora

tion, Insurance Kompanijos ir žmonės iš visų 

dalių Amerikos.

Standard Federai Savings pataria lietuviams, 

kad mokytų savo vaikus taupyti pinigus, taip

kaip kožna šeimyna stengiasi duoti savo vai
kams aukštesnį mokslą.

Reikia suprasti, kad ir labiausiai išsilavinęs 
asmuo, o nemokėdamas taupyti savo pinigų, 
neturės pasisekimo gyvenime.

Pas mus galite pradėti taupyti nuo VIENO DO
LERIO.

Dešimt Atsakymų, Kodėl Apsimoka Taupyti Pinigus STANDARD FEDERAL SAVINGS
1. Todėl, kad mes turime didžiausi Atsargos

Fondą visoj Illinois valstijoj.
2. Todėl, kad mūsų įstaiga yra po U. S. Govern-♦ • ' ■ r • • — r* j ■ a

ment priežiūra.
3. Todėl, kad jūsų pinigai apdrausti per val

džios įstaigą.

4. Todėl, kad mes per 33 metus visados išmo-
kėjom visiems ant kiekvieno parei
kalavimo.

5. Todėl, kad depresija mums visai nepaken
kė ir po depresijos, 1934 metais, 
mes išmokėjom 2% ekstra divi
dendų.

6. Todėl, kad niekad per 33 metus nemokėjom
mažiau kaip 3% dividendų.

7. Todėl, kad nėra saugesnės vietos taupyti
pinigų.

8. Todėl, kad mes turime patyrimą vesti šią į-
staigą švariai ir teisingai. Dėlto mū
sų įstaiga yra didžiausia tarpe lie-

tovių Amerikoj ir tvirčiausia tarpe 
visų tautų Illinois valstijoj. Net At
sargos Fondas yra didesnis už visų 
šios rūšies įstaigų.

9. Todėl, kad mes esame nusistatę tarnauti
lietuviams, kad jų pinigai visados 
būtų iš visų atžvilgių apsaugoti.

10. Ir todėl, kad mes visados darome pasko
las ant namų ne tik per gerus lai
kus, bet mes darėm paskolas ir de
presijos laikais.

Mes duodam paskolas už žemiausi nuošimtį 
ir be jokių ekstra kaštų, už visai mažą atlygini
mą (commission). Apkainavimas namo $6, da- 
rašymas popierių ir didumas paskolų, be jokių 
kitų kaštų.

Mes nemokam aukštų dividendų per gerus 
laikus, bet budavojam ATSARGOS FONDĄ, kad 
ir blogiausiu laiku galėtumėm mokėti nemažiau 
kaip 3% ir, kad visados, kaip ir praeityj, at
mokėti dolerį už dolerį.

STATEMENT OF CONDITION 

as of December 31, 1941

ASSETS
First Mortgage Loans ............................................... $5,840,084.58
Loans on Passbooks and Certificates
Properties sold on Contract.....................................
Real Estate Owned and in Judgement .................
Stock in Federai Home Loan Bank...............,.........
U. S. Government Bonds .......... ............................
Office Building and Eąuipment, lesa Depreciation.
Other Assets ........................................................... .
Cash on Hand and in Banka .................................

24,694.45
70,309.22
24,150.40

108,800.00
55,978.31
87,643.60

1,533.13
951,246.17

TOTAL ASSETS ........................................................ $7,164,439.86

LIABILITIES

Members’ Share Accounts ....................................... $5,083,657.33
Advancea from Federai Home Loan Bank .. .............. 1,284,775.00
Loans in Procesą ......................................................
Advance Payments by Borrowers for Taxes
and Insurance ............................................................
Dividendą on Investment shares, Payable in Caah
on January 2, 1942 ......................................................
Other Liabilities ........................................................
Specific Reserves ......................................................
General Reserves ................... . ...............................
Undivided Profits ....................................................

TOTAL LIABILITIES

166,152.21

31,738.09

19,084.00
10,550.56
4,848.61

552,003.03
11,631.03

$7,164,439.86

I
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ANDARD FEDERAL SAVINGS
M LOAB ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141 Chicago, Illinois
'22*’,SS*-,32’- ša
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
TAUTYBĖS SEKRETORIAUS ATSAKYMAS

Šiomis dienomis A. L. R. 
K. Federacijos sekretorius 
gavo iš Department of State 
tokio turinio atsakymą į 
pasiųstą Federacijos centro 
valdybos pareiškimą:

“My dear Mr. Šimutis:
The receipt is acknowledg- 

ed of your letter of Decemb
er 12, 1941 enclosing a copy‘ 
of a statement issued by the i 
American Lithuanian Roman 
Catholic Federation, expres- 
sing loyalty and pledging

support in the defense of 
the United States.

This statement has been 
read with interest, and your 
courtesy in bringing it te 
the attention of the Depart
ment is appreciated.

Sincerely yours,
For the Secretary of

State:
W. J. Gallman,

Assistant Chief, Division 
of European Affairs.”

MIRĖ MOTINA GABRIELĖ, PIRMŲJŲ 
KAZIMIERIECIŲ GLOBĖJA

Vakar gauta žinia, kad Conceptai susitvarkyti pir- 
mirė Motina M. Gabrielė, Į muosius kongregacijos rei- 
kuri lydėjo pirmųjų seserų' kalus ir net pabuvo kaipo
kazimieriečių žingsnius kon
gregacijos įsteigime. Velio
nė mirė sausio 1 d., Scran- 
ton, Pa., kur buvo narė Im- 
maculate Heart of Mary 
kongregacijos, pastaruoju 
laiku mokytojavo.

A. a. Motina Gabrielė gel
bėjo kazimierietėms moti
noms: Marijai, Imaculatai ir

mokytoja dabartinėje aka
demijoje per kelis metus. Ji 
tikrai buvo nuoširdi Šv. Ka
zimiero kongregacijos glo
bėja ir patarėja.

Motinos Juozefa ir ImacU- 
lata vakar išvyko į Scran- 
ton, Pa., dalyvauti a. a. Mo
tinos Gabrielės laidotuvėse.

XXX

Išeina į Dėdės Šamo 
tarnyba

CLASSIFIED
KUKU AGENTO — MORGAN 

PARKE
Proga užsidirbt) ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės J raštinę:

2884 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of I^ike k ra Ate, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuvių laikraščiu). Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės i raštinę:

2384 SO. OAKLEY AVĖ.

TIKRAI GERAS BARGENASt

Mūrinis bungalow — 10 kumbarlų 
iš viso: 8 kambarini belsmonte. 5 
kambariai ant pirmo aukšto. Ir 2 
kambarini pastogėje. Tvartas dėl 
karvių Ir vienam karui garadžlus. 
Galima laikyti vištų. SiB bargenas 
turi būti parduotas į 10 dienų. Sa
vininkas apleidžia miestų. Kreipkitės 
sekančiai:

6921 S. WESTERN AVENUE 
Tel.: .Rei»ublle 8718

CHICAGO LIETUVIAI JAU JUDINAS! MILŽINIŠKAI 
DEMONSTRACIJAI VASARIO 16-tą DIENA

Gyvenimas bėgdamas grei 
tu tempu, kartu nusinešė ir 
mūsų brangios tėvynės lais 
vę, palikdamas mūsų širdy
se skaudžiausią žaizdą ir 
didžiausį troškimą ją vėl ko 
f reičia/usiai išlaisvinti. Tie 
troškimai ne tik glūdi mūsų 
širdyse, bet prie kiekvienos 
progos reiškiasi ir viešai. 
Labiausiai gal, pasireikš 
mums brangiausioje dienoje

Gražino pavogtus 
pinigus

Gazolino stoties savinin
kas Niek Westendorf, Chi
cago Heights, tomis dieno
mis gavo laišką ir jame ra-

tatoriai nusisuko sau spran- d 45 dolerius su raščiuku 
dus ir jy pavergtos valsty-parašo. Pažymima. kad 

praeitą birželio mėnesį vy-bės vėl išsilaisvins iš kru
vinų rankų.

Nors mūsų broliams ir 
sesutėms tėvynėje bus atim
ta teisė minėti tą dieną

ras, kurs desperatiškai bu
vo reikalingas pinigų, api
plėšė šią gazolino stoti ir 
pasigrobė 44 dol. 20 centų.

džiaugsmingai, bet jie savo Vyras tada buvo be darbo
širdyse minės. Lietuvis kan
triai kenčia, bet ir kumštį 
sugniaužęs laiko laukdamas nigus 
tinkamos progos jį panau-

Šiandien jis dirba ir grąži
na neteisingai paimtus pi-

Vasario 16tą minint do^į asCvo ^aiįea gynimui. 
T.ietuvoa Nepriklausomybė! I Mes amerikiečiai, džiaug-

•,*itę. Tą dieną kiekvienas 
lingas lietuvis, lyg dva- 

s- atgimsta, užsidega 
ki *šta tėvynės meile ir ryž
tasi naujiems darbams jos 
Labui.

Per 22 metus mes tą šven
tę minėjome didžiausiu 
džiaugsmu. Bet jau antri 
metai, ją minėsime didžiau
siu skausmu. Taip, skaus 
miu, bet ne su nusiminimu. 
Šįmet jau daugiau yra vil
čių, kad du didžiausieji žmo
nijos ir laisvės priešai dik

damiesi šios šalies laisve iš
kilmingai švęskime tą bran
gią šventę. Chicagoje visos i 
patrijotinės srovės, bendrai 
rengiasi prie milžiniškos de
monstracijos vasario 15 d. 
Demonstracija įvyks lietu
viams jau žinomoj Ashland 
Blvd. Auditorium. Visos tos 
demonstracijos aukos ir pel
nas eis pagelbėti mūsų bran 
giam kraštui — Amerikai 
nugalėti azijatus, kurie pasi 
kėsino ant laisvės ir demo
kratijos. Laisvutė

PADEKONE

A. 1 A.
ANTANAS KASPUTIS

kuris mirė gruodžio 25 dieną ir tapo palaidotas 
gruodžio 29 dieną, o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimr 
iš mūsų tarpo, dėkojame gerb. kunigams: klebonui 
Linkui, kun. Joneliui ir kun. Kvečinskiui, kurie at- 

r , laikė įspūdingas pamaldas už jo sielą kunigui kle- 
jj, bonui Linkui už pritaikintą pamokslą bažnyčioje ir 

prie kapo. Taipgi dėkojame poniai Pieržinskienei 
už solo giesmę bažnyčioje, Vladui Daukšai, Šv. Kry
žiaus parap. vargonininkui, Chicagos Lietuvių Dr. 
grabnešiams; dėkojame šv. Mišių aukotojams ir 
gėlių aukotojams ir ant galo dėkojame John F. 
Eudeikiui, laidotuvių direktoriui, kuris savo geru 
sif mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinasties vietą, o mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Ir neužmiršdami dar norime 
•r reikšti giliausią padėką visiems, kurie paguodė

(
 s mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios dėkoja 

- a visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; u 
tau mylimas vyre, tėveli ir broli, lai Viešpats su
teikia amžiną ramybę.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Sesuo, Giminės.

Westendorf pareiškė, kad 
jei policijai pavyks tą plė
šiką suimti, jis atsisakys jį 
kaltinti.

Didins Greal Lakęs 
Navai stotį

Great Lakęs Navai Tralu-, 
ing stoties, netoli Wauke-1 
gano, komendantas adm. J 
Downes praneša, kad bus 
imtasi didinti ši stotis. Bus 
išleista 33 milijonai dolerių. 
Bus pastatyta eilės barakų, 
ligoninė ir daug kitų kari
nių patalpų.

GARY. IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
Vestuvės

Jonas Merkelis, 3723 Fir 
St., ir Mary Branyik iš Šv. 
Trejybės parapijos (vengrų) 
East Chicago, priėmė Mote
rystės sakramentą šeštadie
nį, gruodžio 27 d., Šv. Tre 
jybės bažnyčioje. Pabroliais 
ir pamergėmis buvo: Aleks. 
Merkelis ir Sue Branyik.

“Honeymoon” praleido Mil- 
waukee. Apsigyveno adresu 
3723 Fir gatvė.

Jonas yra baigęs mūsų 
parapijinę mokyklą ir Wash 
ington High School. Dirba 
Inland Steel Co.

Sveikiname jaunavedžius 
ir linkime visokios laimės 
naujame gyvenime.

Bruno Šamas, Jr., sūnus 
plačiai žinomų Town of Lake 
biznierių — Bruno ir Stelloe 
Samų, 4551 So. Hermitagf 
Avė., sausio 5 d. apleidžia 
savo mylimus tėvelius. Ta 
proga, tėveliai rengia savo 
sūnui išleistuves sekmadienį, 
sausio 4 d. savo namuose, 
adresu 4557 So. Hermitage 
Avė.

Bruno Šamas yra didelis 
katalikiškos spaudos rėmė 
jas platintojas; taip pat pa 
laiko “Draugo” ir “Laivo” 
stotį prie savo biznio. B. Ša
mas yra didelis rėmėjas vi
sų katalikiškų darbų.

Brangaus sūnaus Bruno 
išleistuvių proga linkime 
laimingos kelionės ir Dievo 
palaimos, o malonėms jo tė
veliams susiraminimo. Rap.

AGENTAS REIKALINGAS — 
VIKST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavtmo darbui, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę: 

2834 SO. OAKLEY AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą 
su Koselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
nąs nereikalingas. Atsišaukite tele

fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J 
raštinę —

2834 SO. OAKLEY AVĖ.

PARDUODAME IR MAINOME 
MARŲUE1TE PARKE 
SEKANČIUS NAMUS:

2 fletų, 5-5 kambarių; 5 fletų, 
5-3 kambarių; 8 fletų. po 4 kam
barius; 12 fletų, visokių kambarių; 
6 fletų, 3-4 kambarių; biznio 
namas, štoras ir 3 fletai; taipgi 3 
geri lotai prie parko.

Kas norllte dar įsigyti gerų na
mų, rašykite ar matykite:

J. VILIMAS COMPANY 
6753 So. Rockivell Street

1 Tel. llrmloek 2328

REIKALINGAS DZ.VNITORIII 
l’AGELBININKAS

Visokiam darbui tinkamaa Ir ne gir- 
tloklia. Reikia tuojaus. Atsišaukite 
sekančiai: JUOZAPAS RELANDIS, 
115 So. Central Avė., tel. .NEVada 
1792.

A. T

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

Lietuvių 'didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia, 
Lietuvai laisvę.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

Žmogus, kurs prie visokio 
darbo turi linksmą ūpą ii 
džiugų veidą, tikrai laimės, 
nors kartais aplink būti, 
tamsu ir niūru.

PARDAVIMU ČKIS

— 70 akrų su budlnkais. Randasi 
tiktai 17 mylių plet-vakaruose nuo 
Chicagos. Kaina $8,500. Parduoda
mas paties savininko. Kreipkitės te
lefonu sekančiai: PROSPECT 9251.

Juo žmogus apie save ma
žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.

Akcentas yra širdis kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę. Rousseau

Nelaiminga būtų moteris, 
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’

T ra

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

ir Metuvi&kų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Ižvežiojaml 

Sekančią Dieną.

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

JURGIS STANKEVIČIUS 
(GEORGE STANTUS)

gyveno 7 22 — 3rd St., St
Charles, III. Mirė sausio 1 d. 
1942 m. 3:20 vai. ryto, sulau
kęs apie 70 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje; kilo iš Pas
kvilio parapijos.

Amerikoje Išgyveno 39 met
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Oną; keturis sūnus: Jo
ną marčią Oną ir jų šeimą, 
Aleksandrą Ir marčą Mae, An
taną ir Stanislovą; brolį Alek
sandrą Ir jo šeimą; dvi svo- 
gerkas ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Russell C. 
Norris koplyčioje, kampas 3rd 
St. Ir Walnut St.. St. Charles, 
III. laidotuvės įvyks ptrma- 
dlen), sausio 5 d. 1942 m., Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j St. Patrick’o para
pijos bažnyčią, St. Charles. III., 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Pr, 
pamaldų bus nulydėtas j St. 
Charles kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paž|s- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai,
Marčios, Brolis Ir Giminės.

Tąldotuvlų direktorius Rus
sell C. Norris. Telefonas St. 
Charles 51.

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

k.

FRANK VIZGARD, 8»v.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNLA AVĖ.

TeL REPublic 1538—9

IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

'Musų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
&į! *.;>•! 

pT R
•y

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMASa

Venetian Monument Co.
i>27 M. Westem Avė. Tel. See. 6103

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytai* 
iš Stoties WHIP (1520). su P. Aaltimleru.

jy

VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KOPLYČIOS DYKAI | AMBULANCE

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

3354 South Halsted Street 
1. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
TeL YARds 0781-0782

J. LlIJLE VICHJ8 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W ©steni Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlca Avenue 

Tel. YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenne 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAW1CZ IR SUNA1 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 10-tojo 
skyriaus vakarienė

Bridgeport. — Sausio 4 d.
6 vai. vakare parapijos sa
lėj rengiama vakarienė su 
įdomia programa TT. Mari- j Loan Association pradės

"Chicago Savings" 
pertaisė raštinę

Atidarymas naujai per
taisytos raštinės, 6816 So. 
Western Avė. įvyko šešta 
dienį, tuoj po Kalėdų. Reiš
kia, Chicago Savings ana1

jonų vienuolyno naudai.
Energingos pirm. A. Vaiš

vilienės vadovybėj ir nenu
ilstamų veikėjų šeimininkių: 
Okonienės, Jackienės ir Ma- 
zeliauskienės rūpesčiu sve
čiai bus patenkinti.

Muzikalę programą ruošia 
komp. A. Pocius. Taip pat 
dalyvaus ir Ateitininkų 
Draugovės artistų grupė.

Bridgeporto kolonija gar-

naujus metus gražiuose mo 
demiškuose kambariuose

Ne tik vidus išpuoštas ! 
bet ir iš lauko pusės dabar I 
atrodo kaip ir “Baltasis Na
mas”, nušviestas didele' 
“neon sign”, kuri iš tolo pa
traukia akį ir praneša, kur 
randasi raštinė.

Direktoriai pareiškė, kad J 
bendrovė nuolat auga ir dėl 
to buvo reikalas raštinę pa-

binga. Ji turi vadų veikėjų puošti, kad darius geresnį 
ir rėmėjų. Visi parengimai įspūdį įr tinkamiau priėmus 
praeity yra pavykę. Nėra a- augantį skaičių žmonių, ku-
bejonės, kad ir ši vakarienė 
pilnai pavyks.

TT. Marijonų vienuolynas 
vaidina svarbią rolę Ame
rikos lietuvių katalikų visuo- 
menėj. Dėl to mūsų šventa 
pareiga jį remti. Gyvename 
pasaulio sukrėtimo laikuo
se. Laimingi mes dar iki 
šiol, kad ant mūsų galvų 
nekrenta bombų lietus. Tu
rime pilną laisvę veikti kaip 
mums patinka. Brangindami 
laisvę, remkime kultūros ži
dinius visokiais būdais, pra
šydami Dievo, kad Jis pra
šalintų tą baisią rykštę iš 
mūsų krašto, kurią bedie
viai išsijuosę dirba, kad čia 
užtraukti.

Taigi, pripildykime -erdvią 
svetainę gausingu atsilan
kymu. Įžanga 50c. Laima

rie lankosi kasdien pasidėti 
arba pasiskolinti pinigų, ar
ba nusipirkti A. J. Valstijų 
Apsaugos Bonų ar ženklų.

Rap

Sudriko radio
programa

Ir 1942 metais Budrikas 
tęsia savo įdomias radio 
programas sekmadieniais iš 
WCFL — 1000 kil. radio sto-a
ties. Programa pradedama 
5:30 tai. vak. Sausio 4 d. Indiana Harbor Beit Line
programoje dalyvauja solis- yarduose, Hammond, Ind., 
tė Jadvyga Griciūtė didžiu- trečiadienį susidaužė du ga
lis Budriko orkestras ir “Sa
kalų šeimynos” vaidintojai.

žoliniai vagonai. Kibirkštis 
sukėlė gazolino sprogimą 
Sudegė 65,000 galionų gazo- 

girdimą j-no jr apje 200 tonų ang
lies. Iš žmonių niekas ne
nukentėjo.

Darbuojasi vakaro 
pasisekimui

Programa bus 
daug toliau negu pirma, nes 
dabar WCFL stoties galin 
gumas yra sustiprintas. Jos 
F. Budrik, Ine. dvi didelės 
rakandų krautuvės — 3241 
ir 3409 S. Halsted St. yra 
leidėjai šių programų.

Pranešė ja tCicero. — Sausio 11 d. Šv. 
Antano parapijos salėj Mo 
terų Są-gos 48 kuopa ren 
gia vakarą. Įžanga 40c. Kuo 
pos narės darbuojasi kaip 
bitelės. Girdėjau, kad Sta- 
šaitienė ir Brazauskienė jau 
pardavė po 25 tikietus. 
Draugystės Šv. Antano ir 
Dievo Motinos Sopulingos 
nupirko po dešimts tikietų, 
Raudonos Rožės klūbas irgi 
nepasiliks.

Paremkime sąjungiečių 
vakarą, nes jos irgi visur 
dalyvauja ir darbuojasi.

Plėšikas pasisako, 
kas jis yra

Greaham nuovados polici
ja areštavo James Burke, 21 
m. amž. Jis prisipažino 
atlikęs apie 25 plėšimus.

Nuovadon pakviestas are- 
tuotąjį identifikuoti vieno 
viešbučio apiplėštas kler
kas. Pažvelgęs į Burke kler
kas pareiškė, kad tas vyras 
jam nežinomas, nematytas. 
Tada Burke atsiliepė: “Ar,

Būsiąs, tamsta,

NEW YORK DID INA APSAUGĄ

("I)rau<a»" Acm» telephotoi 
New Yorko mieste plečiama apsauga. Kažkur to miesto daly įtaisoma 

čia vaizduojama priešlėktuvinė patr anka. Pasirengiama budėti,

DRAUGAS

DALYVAUJA KONCERTE

AntifonaJis choras iš Šv. Jurgio parapijos, kuris vėl ruošias koncertuoti, prof. Po
ciui vadovaujant. Jo debiutas bus per “Draugo” koncertą, kuris įvyks sekmadienį, sau
sio 18-tą dieną, Sokol salėje.

Antrąjį kartą plėšdamas aš 
tamstai tariau: ‘Heilo, pop’’

Klerkas į tai nieko neat 
sakė. Pakanka plėšiko pri
sipažinimo.

Sudegė 65,000 
galonų gazolino

Bridgeport. — Moterų Są- 
gos 49 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks sausio 6 d., 
parapijos salėj 8 vai. vaka
re. Prašomos visos sąjun- 
gietės atsilankyti, nes bus 
labai svarbus susirinkimas.

Rašt. Soli ja žičkus

Bridgeport. — Sausio 4 
d. 2 vai. po pietų, šv. Jur
gio parapijos auksinio jubi
liejaus rengimo komisija fo- 
tografuosis. Atvaizdas bus i 
patalpintas parapijos auksi
nio jubiliejaus knygoje. Vi- 
ąi komiteto nariai minėtą 
vai. malonėkite susirinkti į 
Šv. Jurgio parapijos svetai-
nę. Valdyba

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klubo metinis susirin
kimas įvyks sausio 4 d. Hol-

Susirinkimai
Cicero. — Šv. Antar.c dr- 

jos mėnesinis susirinK.iua3
įvyks sekmadienį, sausio 4 lywood's^tainėj, 12 vai. die- 
d., 1 vai. popiet mokyklos

šio 4 d 2:30 vai. popiet, pa
rapijos mokykloj. Visos na
rės prašomos atsilankyti.

Valdyba

Sausis - Radio 
Išpardavimo 

Mėnuo!
SAUSIO mėnuo yra geriau
sia proga pigiai įsigyti radio. 
nes kainos, po inventūros pa
tikrinimo, būna daug žemes
nės. Dabar parduodama už 
sumažintą kainą ir šių žymių 
išdirbysčių radio: R. C. A. 
Victor, Zenith, Philco, Cros- 
ley bei kitos.

kambaryje. Visi nariai pra
šomi susirinkti, nes reikia 
aptarti keletą svarbių klau
simų. Valdyba

ną. Duoklės bus priimamos 
nuo 10 vai. ryto. Malonėki
te atsilankyti, nes bus daug 
svarbių tarimų.

Helen Rimkus, rašt.
Bridgeport. — Moterų Są- 

gos 1 kp. metinis susirinki
mas įvyks sausio 5 d., 7:30 
vai. vak., šv. Jurgio parap. 
mok. kambaryje. Visos na
rės prašomos laiku atvykti 
susirinkiman ir užsimokėti 
duokles už 1942 metus. Tu 
rime ir naujų reikalų bend-

manęs neatsimeni ?Į ram pasitarimui. Valdyba

West Side. — LRK o\sl 
vieny mo Amerikoj 100 kuo
pos metinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, sausio 4 
d. 1 vai. popiet, mokyklos 
kambary. Visi nariai pra
šomi susirinkti. Bus renka
ma valdyba šiems metams.

Sekr. Ig. Sakalas

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 4 d. 1 vai. po
piet, parap. mokyklos kam 
bary. Visos narės prašomos 
atsilankyti. Valdyba

Town of Lake. — ARD 
1 skyr. mėnesinis susirinki i 
mas įvyks sekmadienį, sau-

CONRAD
Fotografas

8tudlja įrengta plr- 
moe rOAIen su mo- 
demlkkomln užlai
do m t» tr Hollywood 
tvteaomta Darbo 
Q« rantuota..

Jos. F. Budrik, Ine.
Fumiture House

3241 SO. HALSTED ST 
ir

8409 SO. HALSTED ST. 
Tel. YARda 3088

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - EN«lewood M8S 

Bei.: ' ENGIewood BMP

7

parapijos salėje. Visi Brigu- 
ton Parko lietuviai berniu
kai ir mergaitės tarp 14 ir

Brighton Park. — ARD 6
aky r. metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 4 
d. 3 vai. po piet, mokyklos 18 metų kviečiami dalyvau-
kambaryje. Prašome visas. ti. Tėvelių prašome paragin- 
rėmėjas skaitlingai susirink ti savo vaikelius prisirašy
ti. Po susirinkimo bus vai- ti prie vyčių. Sausio 30 d. 
šės. J. K. 36 kuopos jaunieji vyčiai

rengia “skating party’
L. V. 36 kuopos jaunųjų 

narių susirinkimas bus sau 
šio mėn. 7 d., trečiadienį, 7 
vai. vak. Nek. Pras. P. Šv

Ateitininkų Draugovės 
svarbus susirinkimas bus 
sausio 11 d. 2 vai. po pietų.

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas I

Pristalo geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
’taigas, piknikus ir t. t

- S

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

J?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
U1N1NO ROOM Stati, — l-AK 
uOK sblti — BEDKOOM SET8 
- RbUS — RAD1OS — RE- 

fRlGEKATUKs — W ASUERs —
MANGkLS — STOVĖS.

• i* *«uunall, autrruand IKuu.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

3343 So. Westenn Aveni
Telefonas REPUBUC 6051

Didelis sutaupymas dabar 
perkant pečius, šaldytuvus, 
dulkių valytuvus. Pirkdami 
dabar* namų rakandus galite 
sutaupyti net —

nuo 30 - 50%
ir tereikia įmokėti tik 10%.

PASKOLOS — narnama statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpet 
tingai globojami ir Ugi $8,000 ap

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

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS 

N<

12 puslapių gražus Budriko 
kalendorius visiems duoda 
mas dykai; ateikite pasiimti 
arba parašykite atvirutę ir 
bus jums prisiųsta.

Nei45 Metai Sėkmingo 
Vieno KUjentoI

Keistute Savings and Loaa Asaociation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
Tel. CALomet <118

3236 So. Halsted St Chicago, Ilk
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ŽYMIOS BUDRIKO PROGRAMOS 
Ift ftIŲ STOČIŲ:

W.C.F.U — 1000 kil. — «ek 
iniidientaln 5:30 vai. vak. 
tV.H.K.C. — 1450 kil. — ket 
vtrtadlenlata 7 va), vak.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAM1

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. J 
PENKTAD. Ir SEŠTAD. 7 v. v. ’

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GBOvehilI 2242
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KIEK DAUG ILLINOIS PER SAUSI 
GAUS AUTO PADANGŲ IR TŪBŲ

Nacionalinis kainų admi
nistratorius Leon Hender- 
son paskelbė kiekvienai pa
skirai valstybei ir valsty
bių apskritims kvotas, kiek 
leidžiama per sausio mėnesį 
įsigyti automobilių ir sunk
vežimių naujų padangų (gu
minių lankų) ir tūbų.

Illinois valstybei kvota 
yra 17,875 padangos ir 
14,949 tūbos. Iš to auto
mobiliams — 5,320 padangų 
ir 4,453 tūbos. Kitos pa
dangos ir tūbos — sunkve
žimiams.

Iš to Cook apskritis gau
na 2,385 padangas ir 1,995 
tūbas automobiliams ir

4,751 padangų ir 3,971 tū
bą sunkvežimiams.

Nusipirkti naujus lankus 
ir tūbas reikia gauti iš 
boardų certifikatus. Priva
tūs automobiliai nustumia
mi į šalį. Jiems nebus gali
ma gauti naujų lankų ir tū
bų.

Kvotos paskirtos visoms 
48-ioms valstybėms, Colum- 
bia distriktui, Alaskai, Pu- 
erto Rico ir Havajams.

Vadinasi, ateityje kas 
mėnesis bus skiriamos kvo
tos ir, suprantama, kaskart 
jos bus mažinamos.

Padangos ir tūbos reika- 
kalingos šalies apsaugai

apie 250 japonų, 20,000 vo
kiečių ir 26,000 italų nepa
liečių

Minėtus daiktus jie pa
tys savanoriai turi paduoti 
policijai, arba apskričių še
rifams ir už tai gaus kvitas. 
Distrikto prokuroras neįpa
reigoja policijos ir šerifų 
daryti “reidus,” jei kurie 
priešai nepiliečjai bandytų 
neigti įsakymus. Su tcr- 
kiais apsidirbs federaliniai 
agentai.

Chicagos policijos virši
ninkas visas nuovadas įpa
reigojo iš tų nepiliečių pri
imti radijo instrumentus, 
kameras ir ginklus ir už tai 
išduoti pakvitavimus.

PRIEŠŲ VALDINIAMS PASKELBTI 
PATVARKYMAI IR SUVARŽYMAI
z Priešų valdiniai yra vo
kiečiai, italai ir japonai ne- 
piliečiai. J. A. Valstybių 
teisingumo departamentas 
paskelbė jiems šio karo me
tu suvaržymus Tuo re
miantis federalinis distrik- 
to prokuroras Chicagoj šia
me distrikte gyvenantiems 
šiems nepiliečiams įsakė iki 
pirmadienio sausio 5 die-į 
nos, paduoti policijai ir še
rifams įvairių rūšių radio)

aparatus — 
priimtuvus,

siųstuvus ir 
fotografines

kameras, taip pat ir ginklus.
Be to, jiems suvaržomas 

kilno j imąsis iš vienų vietų į 
kitas J. A. Valstybėse be 
specialaus teisingumo de
partamento leidimo.

Į Chicagos federalinį dist- 
riktą be Chicagos miesto 
įeina dar ir 18 šiaurinių Illi- 
noiso apskričių. Sakoma, 
kad Chicagos mieste yra

Mokykloms nurodymai 
dėl oriniu atakų

Chicagos švietimo boardo 
prezidentas J. B. McCahey 
praneša, kad viešųjų moky
klų principalams išsiuntinė
ti nurodymai ir taisyklės, 
kas turi būti daroma pas
kelbus mieste orinių atakų 
aliarmą.

Taisyklėmis numatyta ir 
toliau vaikus driliuoti gais
rų pavojams. Tų mankštų 
laikytis ir per orinių atakų 
aliarmus. Tik per šiuos 
aliarmus iš mokyklų išvesti 
vaikai siunčiami namo

Adm. Emile Musilier, 
laisvųjų prancūzų jėgų ko- 
mandierius, kurs okupavo 
Prancūzijos salas St. Pi- 
erre ir Miąuelon, netoli 
Nevvfoundlando.

Sulaikė nauju
autu pardavimu

Office of Production Ma
nagement visoj šaly sulai
kė naujų automobilių par
davimą. Paskiau bus pa
skelbti nurodymai, kam bus 
leista naujus automobilius 
įsigyti. | s

Tas smarkiai ištinka ir 
Chicagą. Sakoma, Chica
goj automobilių pardavėjai 
turi apie 10,000 naujų au
tomobilių. Dabar negali jų 
parduoti.

Kalbama, kad, rasi, bus 
visiškai sustabdyta ir nau
jų automobilių gamyba. Au
tomobilių fabrikuose bus 
gaminami kariniai sunkve
žimiai.

TVARKO PROGRAMĄ 
DRAUGO” KONCERTUI 1

mu

"DRAUGO"

Metinis Koncertas
Sekmadieni, Sausio-January 18 d., 1942 m.

Remkime Raud.
Kryžių

Jo Eksc. Arkivyskupas S. 
A. Stritch visus kunigus įpa 
reigojo iš pamokslų baž
nyčiose paraginti tikinčiuo
sius, kad jie sulyg savo iš
galės remtų Amerikos Rau
donąjį Kryžių ne vien šian
die, bet visu karo metu iki 
bus atsiektas laimėjimas. 
Nes Raudonasis Kryžius at
lieka didelius ir vertingus 
darbus. Visų parama jam 
reikalinga. «

1941 m. 42,695 asm. 
pripažinta pilietybė

Praeitais 1941 metais fo- 
deraliniam distrikto teisme 
42,695 asmenims pripažinta 
pilietybė. Tas yra rekor
das, nes 11,271 asmuo dau
giau kaip 1940 metais.

Distrikto imigracijos ir 
natūralizacijos direktorius 
red. J. Schlotfeldt praneša, 
kad naujų piliečių tarpe pir 
miausia vietą užima lenkai. 
Paskui seka vokiečiai, bri
tai, italai, švedai ir kiti.

Prof. Antanas Pocius, šv. 
Jurgio parapijos vargoninin 
kas, tvarko programą “Drau 
go” metinio koncerto, kuris 
įvyks sausio 18 d., Sokol 
salėje, prie 23-čios gatvės 
ir Kedzie Avc.

Pamaldos kataliku 
bažnyčiose

Naujų Metų vakarą Chi-*
cagos arkivyskupijos baž
nyčiose įvyko specialūs pa
maldos. Melstasi, kad Die 
vas padėtų Amerikai šia
me kare laimėti ir grąžinti 
pasauliui teisingą ir patva
rią taiką.

SOKOL SALtJE 
2345 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

”' • ■ w

O. Kleviekai tė

G. Giedraitienė

Dalyvauja Ateinininkų 
Draugovės šokėjai 
savo žavėjanėiais 

lietuviškais rūbais!

125 reserved tikietai, {skaitant V. S. Defense Tax, po $1.00, 
Visi kiti tikietai, {skaitant V. S. Defense Tax, po 75c.

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE

Siame koncerte stengiama sutraukti žymesniąją Chicagos lietuvių ka
talikų meninę pajėgą. Dauguma Chicagos lietuvių parapijų žymieji artistai 
pasirodys programe.

Bus šaukiami 
atsarginiai

Pranešta, kad 
ateityje Illinois, Michigan ir 
Wisconsin valstybėse bus 
pašaukti karo tarnybon at
sarginiai, kurie yra tarnavę 
reguliarinėj armijoj, nacio
nalinėj gvardijoj ir paleisti 
iš tarnybos 28 amžiaus draf 
tini akai.• k. ■ "J

Be to pranešta, kad karo 
departamentas nusprendė 
nenutraukti savanorių nau
jokų priėmimo kariuome 
nėn. Sako, kariuomenei 
yra labai geistini 18 ir 19 m. 
amž. jauuoliai. Kadangi 
draftu jų negalima pašauk
ti, tad jie bus savanoriais 
priimami.

Du asmenys 
žuvo gaisre

Pirmasis siu 
metu naujokas

Pirmasis šių 1942 metų 
savanoris naujokas Chica
goj karo tarnybon priimtas 
yra Julės Nestor, 25 m. 

artimoj amž., De Paul universiteto

4,488 savanoriais 
įstojo tarnybon

Nuo J. A. Valstybių įsi
kišimo karan iki sausio 1 d. 
Chicagoje 4,488 jauni vy
rai savanoriais priimta Ka
ro tarnybon. Pažymi r1 a, 
kad tas yra rekordas. Nau
jokų priėmimas vykdomas

atletikas manažeris.

Po keletos dienų atadre- 
kių Naujų Metų vakarą 
Chicagą staiga surėmė šal
tis. Kilo šiurpus vėjas, 
pradėjo snigti. Nedaug pri- 
snigta, bet šaltis didėja. To 
ir laukta.

Kuria šeimos židinį
Lawrence Vivirito — Emi 

ly Chuchna.
John O. Evanauskas — 

Eleanor Mažeika.
Walter Yunkus — Irena 

Gili.
Peter Urbik — Adolfina 

Petrouskas.

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.

X Kun. K. Barauskas sau 
šio 18 d. kalbės Detroit, 
Mich., lietuviams Lietuvos 
ir lietuvių tremtinių reika
lais.

X Bajorinų šeimoje, Chi
cago Heights, nepaprasta 
širdgėla: gavo telegramą iš 
U. S. Laivyno Departamen
to, kad jų sūnus Juozas, tar
navęs laivyne ir buvęs ant 
laivo Arizona, nesuranda
mas. Manoma, bus žuvęs.

X Antanas Radzevičius, 
Šv. Juozapo parapijos, So. 
Chicago, komiteto trustisas 
ir jaunimo draugijų narys, 
šiomis dienomis pašauktas 
išvyko prižiūrėti tiltų sta
tybą Dubuąue, Iowa, apy
linkėje.

X J. Ir J. Čepuliai, žino
mi Tow» of Lake veikėjai 
naujus metus pradėjo drau
giška rezoliucija: į savo 
puošnų namą sukvietė būrį 
giminių ir artimesnių drau
gų ir iškėlė puotą.

X “18-tos vaidilutės”. Tai 
jaunos Dievo Apvaizdos pa
rapijos meno žibutės, kurios 
pasirodys “Draugo” koncer
te, sausio 18 d., Sokol salėj. 
Programai jas ruošia dair.. 
K. Sabonis.

X 1942 metais iš Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios 
pirmos laidotuvės buvo (sau 
šio 2 d.) Petro Balčiūno. 
Velionis buvo brolis Prano 
Balčiūno, seno West 'Side 
gyventojo ir veikėjo.

X M. Aitutienė, West Side 
veikėja, pastarame M. S. 
Chicago apskrities susirin
kime išrinkta vice pirm. Vi
sos kitos pasiliko savo vie
toj. Apskričiai pirmininkau
ja A. Poškienė, rašt. Pau- 
lienė. Abi DKK narės.

Sudegė namukas, 4530 S. 
Avers avė. Žuvo Mrs. Ma
ry Wodka, 22 m., ir jos 
uošvis Stanley Wodka, 55 
m. amž. Žuvusiosios Mary 
vyras Alex Wodka, 28 m., 
ir jų berniukas 4 m. amž, 
sunkiai sužeisti. Nelaimė 
įvyko Naujų Metų rytą

— LEO NORKUS, Jr.
distributor

OF

Ambrosia & Necfar
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monrde 0808

X Ateitininkų Draugovė 
Naujus Metus sutiko savųjų 
būrelyje, lietuviškai dainuo
jant ir šokant Mazeliauskų 
salėje. Sykiu buvo ir vieno 
nario — Vytauto Klemkos 
— išleistuvės į kariuomenę. 
Jam įteikta prisiminimui 
graži dovanėlė.

X ARD centro priešmeti- 
niam susirinkime vienbal
siai išrinkta toji pati valdy
ba, išskyrus vice pirminin
kę. Praeitais metais buvo 
West Side veikėja M. Do- 
brovalskienė. šįmet išrinkta 
žinoma veikėja Z. Bartkai-

zJ< | tė.

Mayoras įspėja 
autoistus

Chicago mayoras Kelly 
išleido įspėjimą automobi
lių ir sunkvežimių savinin
kas, kad jie be reikalo ne
vartotų automobilių ir sunk 
vežimių ir kad saugotų ir į 
taupytų turimas padangas * 
(guminius lankus) ir tūbas. 
Nes naujų įsigijimas didžiai 
apribotas.

Turtas Virš $7,000,000.00
$565,000.00APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
N ERA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS 
CHICAGO. ILL?

Justin Mackevvich, Pres. Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M.
Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos. 

Tel. VIRGINIA 1141 šeitadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.


