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AMERIKA VIENINGA PRIEŠ AZIJATŲ KLASTA
PASALINGAI UŽPUOLĖ

Du japonų pasiuntiniai 
Washingone tarės su J. A.
Valstybių vyriausybe taikos 
klausimu. Dabar paaiškėjo, 
kad japonų vykdomi pasįta- 
rimai buvo apgaulingi. Ve
dant taikos derybas japonų 
bobanešiai užatakavo svar
biausią J. A.,Valstybių bazę 
Pacifike — Havajų salas.
Be to užatakavo ir kitas ke 
lias amerikoniškas bazes. Ir 
tik po šio pasalingo ir ne- i Washingtonas. — Vakar 
gudraus žygio japonų impe- prieš pietus visa Amerika,

JUNGT. VALSTYBIŲ KONGRESAS 
PASKELBĖ JAPONIJAI KARĄ
Senatas karo paskelbimo rezoliucijq pri
ėmė vienbalsiai. Atstovų rūmuose vie
nas balsas prieš 388 balsus.

ratorius Hirohito paskelbė, 
kad tarp Japonijos ir J. A. 
Valstybių gyvuoja karas. 
Vadinasi, Japonija paskelbė 
karą Amerikai.

ATSAKOMA KARU
J. A. Valstybių vyriausy

bė taip netikėtai į Ameri
ką sviestą karo pirštinę pri
ėmė ir atsakė taip pat karu 
Japonijai, kuri ilgą laiką 
Tolimuosiuose Rytuose tran
kosi tikslu išginti iš ten vi
sus baltodžius. Japonija se
nai šūkauja, kad Azija turi 
būti vienų azijatų tvarkoma 
ir valdoma. Suprantama, 
Azijatų priešaky nori būti 
Japonija.

Amerika visomis priemo
nėmis vengė karo, ypač su

visas pasaulis susikaupęs 
laukė Jungtinių Valstybių 
Prezidento Roosevelto kal
bos Kongresui. Tai buvo at
mintina diena, kuri pasiliks 
kartoms ir primins pasauliui 
apie japonų klastingumą ir 
niekšingumą.

Prieš pat pietus Preziden 
tas Rooseveltas padarė kon
gresui trumpą pareiškimą 
ir paprašė karo paskelbimo.

Tik 43 minutės
Kaip ir buvo galima tikė

tis opizicijos kongrese nesu- 
sirado ir tik 43 minutėms 
praslinkus po Prezidento 
kalbos senatas ir atstovų 
rūmai priėmė karo rezoliu
ciją.

Rezoliuciją pirmiausia pri

politiniai nesutarimai kon
grese išnyko. Šiandie visa 
Amerika vieningai’ pasiry
žus kovoti prieš klastingus 
užpuolikus iš Azijos.

PREZIDI NTO KALBA
PASAK Ta kongresui AMERIKOS NUOSTOLIAI HAWAII 

SALOSE DIDELI - PRANEŠA
Oficialiai skelbiama, jog galį būti apie 
3,000 sužeistų ir žuvusių.

Washingtonas, gruodžio 8 
d. — Šiandie Baltieji Rū
mai paskelbė, jog Oahu sa
loje sužeistų ir žuvusių skai 
čius galįs siekti apie 3,000, 
kurių beveik pusė yra žuvu
sieji.

Churchillas išpildė 
pažadą Amerikai

Londonas, gruodžio 9 d. 
— Vakar ir Anglija, kurią 
taip pat užpuolė Japonija, 
paskelbė Japonijai karą.

Ministeris pirmininkas 
Churchill House of Co
mmons pranešė, jog 1 vai. 
po pietų (-6 vai. ryto Chica
gos laiku) Japonijos charge 
d’affaires įteikta nota, ku
rioje pabrėžiama, kad dėl 
Japonijos neišprovokuotos 

Bet ianonai Senatas rezoliuciją priėmė į agresijos Anglija paskelbė 
, . 1 vienbalsiai. Atstovų rūmai karą Japonijai.

j- ’j- i i- ėmė senatas ir paskui atsto japonais. Bandė diplomati- . . r *
niu keliu išlyginti visus ne-
susipratimus
nematė reikalo gražiuoju j :
taikintis. Matyt, jie per ii- » prle”e bal3aI3 pr,es
gus metus rengėsi karan su "en»; “138/ Jean3tte ufV‘n' 

kin iš Montanos, kuri balsa-Amerika.
Dabar japonai turės ka

rą. Netolimoj ateity pats 
imperatorius Hirohito apgai 
lės savo žygį.

HITLERIO AUKA
Žinovai pareiškia, kad Ja

ponija yra Hitlerio auka. Ji 
susidėjo su tuo diktatorium, 
kad sau laimėti visą Aziją, 
kai tas, Hitleris, valdys vi
są Europą. Bet kaip Hitle
riui nebus lemta dominuoti 
Europoje, taip japonams — 
Azijoje. Pavykimai kariauti 
yra laikini. Nereikia užmirš 
ti, kad japonija, palyginus ją 
su J. A. Valstybėmis, yra 
nykštukė, kuri yra verta ne 
karo, bet pasigailėjimo. Bet 
japonai užsigeidė karo ir 
jį turės. J. A. Valstybės įs
tengs apsidirbti su tais To
limųjų Rytų imperijalis- 
tais!
•
SOLIDARUMAS

Kaip tik pranešta žinių 
apie japonų pasalingus pasi 
kesinimus, visi J. A. Valsty
bių gyventojai piliečiai tren 
kė šalin partijinę politiką ir 
vieningai susibūrė aplink ša 
lies vyriausybę tikslu ją be
sąlyginiai remti kare su Ja
ponija. Iki nebuvo karo, vi
saip čia politikuota ir įvai
riausios nuomonės reikšta. 
Šiandie gi visų Amerikos gy 
ventojų yra tik vienas uždą 
vinys — smogti Japonijai ir 
ją suklupdyti!

Tas reiškia sveiką žmonių 
solidarumą. Visa šalis turi 
būti ištikima prezidentui ir

vo prieš Jungtinių Valsty
bių įstojimą į karą prieš Vo 
kietiją 1917 metais, ir šį kar 
tą pasisakė prieš karą.

Antriniai įstatymai
Priėmęs šią rezoliuciją se

natas skubiai priėmė vien
balsiai įstatymą, pagal kurį 
visi laivyno karininkai ir 
jūrininkai turi pasilikti esą 
mose vietose iki karo pabai
gos.

Aišku, jog bet kokie vy
riausybės planai kovoms 
prieš Japonija viešai nebus 
skelbiami, tačiau Preziden
tas pateikė savo kabinetui 
kai kuriuos pasirengimus, 
kurie paliečia visus pilie
čius ir kurie bus paskelbti.

Išpildė pažadą
Savo kalboje Churchillas 

pažymėjo, jog maždaug 
prieš mėnesį jis pažadėjęs 
Amerikai, kad jei iškiltų ka 
ras tarp Jungtinių Valsty
bių ir Japonijos, Anglija pa
skelbtų karą į vieną valan
dą.

Ministeris pareiškė, jog 
jis prieš paskelbimą karo 
kalbėjęsis telefonu su Prezi
dentu Rooseveltu, kad susi
tartų dėl karo paskelbimo. 
Bet Prezidentas pareiškęs, 
kad Amerikoje tik kongre
sas galįs paskelbti karą. 
Tačiau vėliau paaiškėję, jog 
japonai pravedę atakas An 
glijos teritorijose ir jog vė
liau japonai paskelbę karą 
Anglijai. Todėl ir nebebuvę 
prasmės laukti Amerikos 
paskelbimo.

Prezidentas pasirašė
Vėliau karo paskelbimas Maciai nutraukė 

pasiųsta Prezidentui Roose
veltui pasirašyti. Preziden
tas karo paskelbimą pasira
šė 3:10 vai. po pietų.

Iki šiol buvę bet kokie

veiksmus rytuose

j»andie kalbės 
Prez. Rooseveltas

Surinko 500 dolerių

Chicago, III. — (Telegra
ma) — Per Prakalbas Cle
velande surinkta $555.92. 
Prakalbose dalyvavo apie 
400 žmonių.

Šią telegramą prisiuntė 
kun. Barauskas, kuris kalbė 
jo Clevelande lietuvių gelbė 
jimo reikalais.

Berlynas, gruodžio 8 d. 
— šiandie Berlyno oficialie
ji sluogsniai pareiškė, jog 
rytų fronte Maskvos apylin
kėje laikinai nutrauktos ko
vos. Nacių pareiškimai sa
ko, jog tai padaryta dėl per- 
didelio šalčio.

Tačiau kai kurie sluogs
niai pareiškia, jog Hitleris 
siunčiąs savo kariuomenę ne 
žinoman frontan.

Tuo tarpu autorizuotieji 
nacių sluogsniai pareiškia, 
jog Vokietijos ir Amerikos 
santykiai ilgiau esą nebe-riausybei vykdyti ir laimėti

karą. Tik karo laimėjimu, svarbūs ir spauda duoda su 
jo administracijai. Visomis 1 Amerikoj bus apsaugota de, prasti, jog Vokietija galinti 
priemonėmis turi gelbėti vylmokratija ir laisvė. padėti Japonijai.

Jungtinių Valstybių Kongresui:
Vakar, gruodžio 7 d., 1941 — kuri pasiliks ne

garbės diena — Japonijos imperijos laivyno ir avia
cijos pajėgos staiga ir apgalvotai užpuolė Jungtines 
Amerikos Valstybes. .

Jungtinės Valstybės buvo taikoje su ta valstybe 
ir, Japonijos prašymu, tebesitarė su jos vyriausybe 
ir jos imperatorium tikėdamos palaikyti taiką Ra
miajam vandenyne.

Ištikrųjų, praslinkus vienai valandai nuo japonų 
aviacijos skvadronų bombardavimo pradžios Ameri
kos saloj Oahu, japonų ambasadorius Jungtinėms 
Valstybėms ir jo kolega įteikė mūsų Valstybės sekre
toriui formalų atsakymą į paskutiniąją Amerikos no
tą. Nors šis atsakymas pažymėjo, kad atrodą, jog 
vykstą diplomatiniai pasitarimai neteko prasmės 
tęsti, jame nebuvo jokio grasinimo ar bent nudavimo 
apie karą ar ginkluotą ataką.

Nepamirškime, kad nuotolis tarp Hawaii ir Ja
ponijos aiškiai rodo, jog ataka apgalvotai buvo pla
nuojama per daugelį dienų, ar net savaičių. Tuo-tar
pu Japonijos vyriausybė sužiniai norėjo prigauti 
Jungtines Valstybes klastingais pasisakymais ir pa
reiškimais dėl nuolatinės taikos.

Vakar ataka Hawaii salose padarė didelių nuos
tolių Amerikos laivyno ir kariuomenės pajėgoms. 
Man nemiela pranešti jums, kad žuvo daugelis ame
rikiečių gyvybių. Be to, plačiose jūrose tarp San 
Francisco ir Honolulu torpedomis apšaudyta Ameri
kos laivai.

Vakar Japonijos vyriausybė taip pat pravedė 
atakas Malajuose.

Pereitą naktį japonų pajėgos atakavo Hongkon- 
gą-

Pereitą naktį japonų pajėgos atakavo Guam.
Pereitą naktį japonų pajėgos atakavo Filipinų

salas.
Pereitą naktį japonai atakavo Wake salą.
Ir šį rytą japonai atakavo Midway salą.
Japonija, tokiu būdu, pradėjo visam Ramiajam 

vandenyne netikėtą ofensyvą. Vakardienos faktai kai 
ba už save. Jungtinių Valstybių žmonės jau susidaro 
savo opiniją ir gerai supranta visas implikacijas mū
sų tautos pačiai gyvybei ir saugumui.

Būdamas kariuomenės ir laivyno vyriausias va
das aš įsakiau, kad būtų imtasi visų žygių mūsų ap
saugai.

Mes visados atsiminsime šio užpuolimo ant mūsų 
pobūdį.

Nesvarbu kiek laiko mums ims nugalėti šią iš 
anksto apgalvotą invaziją, Amerikos žmonės teisėtai 
jėga laimės iki absoliučios pergalės.

Aš tikiu interpretuoju Kongreso ir žmonių valią

Washingtonas. — šiandie 
Prezidentas Rooseveltas pa
sakys per radio kalbą 10 
vai. vakare. Toje kalboje 
Prezidentas padarys platų 
pranešimą Amerikos visuo
menei apie esamą padėtį.

•
Washingtonas. — Iki šiol 

karą Japonijai paskelbė 
Jungtinės Valstybės, Angli
ja, Kinija, Australija, Olan
dijos Indijos, Nicaragua, 
Costa Rica, Hondūras, Ei 
Salvador, Laisvieji Prancū
zai, Belgijos ištremtoji vy
riausybė, Olandijos ištremto 
ji vyriausybė. Tikimasi, jog 
netrukus paskelbs: Kuba, 
Panama, Meksika, Brazilija, 
Guatemala, Egiptas ir Co- 
lombia.

Hong Kongas. — Japoni
jos orlaiviai du kartus ata
kavo Hong Kongą, kur su
kelta didelis gaisras.

Manila. — Nepatvirtinti 
pranešimai sako, jog japo-: 
nai išlaipinę kariuomenę Fi- į 
lipiny salose. 1

Singapūras. — Japonijos ’ 
bombanešiai pravedė smar
kią ataką šioje Anglijos lai-1 
vyno bazėje.

Pearl Harbor apylinkėje 
esamiems kariuomenės ir lai 
vyno aerodromams padaryta 
nemaža nuostolių, nes su
naikinta keletas hangarų ir 
didelis skaičius orlaivių.

Tuo tarpu Amerikos bom
banešiai sėkmingai atvykę į 
kovų vietą iš San Francis 
co.

Oficialus pareiškimas
Prezidento sekretorius 

Early paskelbė karo bulete- 
nį, kuriame pareiškiama, 
jog Pearl Harbor uoste vie
nas senas karo laivas nus
kendo ir keliems kitiems pa 

, daryta nuostolių. Vienas de 
strojeris susprogdintas.

Rusų nusistatymas
kol kas neaiškus

Kuibiševas, gruodžio 8 d. 
— Rusai kol kas nieko ne
pareiškia apie susidariusią 
situaciją ir kai kurie sluog- 

i sniai pažymi, jog jie patys

“Sunaikinta skaičius Ja
ponijos orlaivių ir submari
nų.

“Japonai atakavo Guam, 
Wake ir Midway salas ir 
Hong Kongą. Smulkmenų 
apie šias atakas trūksta”.

Pasak Early Honolulu 
miestas taip pat nukentėjo, 
kur numesta skaičius bom
bų ir esą nedidelis skaičius 
žuvusių asmenų.

Entuziastingi 
japonų pranešimai

Tokijo, gruodžio 9 d. — 
Japonai šiandie tvirtina, k. t 
jie laimėję laivyno viršeny
bę Ramiajam vandenyne. 
Oficialieji ir neoficialiejf ja
ponų sluogsniai skelbia apie 
sunaikinimą dviejų Ameri
kos karo laivų, vieno orlai
vių vežiotojo ir sužalojimą 
keturių karo laivų ir šešių 
kruzerių.

Japonai pažymi, kad Ame 
rikos laimynui suduotas 
toks smūgis, jog bet kokios 
Amerikos pastangos sudary 
ti laivyno pajėgas bū kan
čios labai menkos kovai 
Japonijos nepaliestų laiv. 
nu.

esą dar neapsisprendę.
(Pranešimai iš Washingto 

no pažymėjo, jog Litvino- 
vas šiandie įteikė savo kre
dencialus, bet apie esamą 
padėtį nieko nepareiškė).

pareikšdamas, kad mes ne tik ginsimės iki paskuti
niosios, bet tikrai užtikrinsime, kad niekados dau
giau mums nebegrės panaši klasta.

Kova vyksta. Mes negalime užsimerkti dideliam 
pavojui, kuris gresia mūsų žmonėms, mūsų teritori
jai ir mūsų interesams.

Pasitikėdami savo ginkluotomis pajėgomis — 
neribotu mūsų žmonių pasiryžimu — mes neišvengia
mai triumfuosime — tepadeda mums Dievas.

Aš prašau Kongresą paskelbti, jog nuo Japonijos 
«eišprovokuotos ir niekšingos atakos sekmadienį, 
gruodžio 7 d., yra karo stovis tarp Jungtinių Valsty
bių ir Japonijos imperijos.

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
December 8, 1941. , The White House

r
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Mirė užsitarnavęs 
viengentis Antanas 
Užumeckis

Philadelphia, Pa. — Lap
kričio 28 d. mirė labai užsi 
tarnavęs taip Katalikų Baž
nyčiai, kaip ir lietuvybei 
Antanas Užumeckis; o gruo
džio 3 d., po iškilmingų ge
dulo pamaldų Šv. Kazimie
ro bažnyčioje. palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapuose. Pa
maldose už jo sielą dalyva
vo šie kunigai: Ignas Valan- 
čiūnas, dr. Vytaras Mariu- 
sevičius, Stasys Raila, Emi 
liūs Paukštis, Juozas čepu- 
kaitis, Vincas Vėžis ir Pet
ras Laumakis; o vargoni
ninkai: Antanas Dzikas, Pet 
ras Staniškis ir muzikas Mic 
kūnas.

Tarp kitko, dėka pasirū- 
pinimui velionio seno, šir
dingo bičiulio, Kazio Dry
žos, vietinis eilių posmuo- 
tojas Antano Užumeckio pa
garbai sukūrė šias eilutes:

Reąuiescat in pace!.. jam, 
Nes jis tą užtarnavo

Tariu ir: In memoriam!... 
Kilnia darbuote savo.

Labui šv. Bažnyčios mūs 
Ir Lietuvos Mindaugo,

Kur gimė jis, taip kaip ir 
jūs,

Ir kur jaunystėj’ augo.
Kol atvyko į kraštą šį, 

Kur, kaip matom,’ ir mi
rė -—

Už darbus jo, pagerbkim 
ji

Beveik taip, kaip didvy
rį-

Užumeckiui ant kapo jo 
Dėkim’ ir lauro lapų,

Nes už darbuotę vertas to 
Nors ir lavonu tapo...

Iš nelietuvių spaudos

Vietos ukrainiečių katali
kų laikrašty “Amerika”, 
gruodžio 4 d. “žvaigždės” 
40 metų gyvavimo sukakties 
proga patilpo jos redaktorės 
Julės Pranaičiūtės atvaizdas 
ir apie ją, kaip ir apie 
“Žvaigždę”, raštas.

Reporteris

THAT’S LITI ”

Parapijos bazaras 
pasisekė

Hartford, Conn. — Perei
tą mėnesį įvyko metinis pa
rapijos bazaras. Galima sa 
kyti, šįmet bazaras pasise
kė gerai. Komisija buvo 
darbšti. Daug bazarui au
kojo lietuviai ūkininkai, 
miesto ir apylinkės lietuviai 
biznieriai.

Prelatas klebonas kun. 
Ambotas ir komisija labai 
dėkoja visiems ir visoms, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie bazaro pasise
kimo.

Automobilių laimėjo nume į 

ris Nr. 23848. Tą tikietą bu- j 
vo pirkusi Petraitienė, 81 
Florence St., Manchester., 
Sveikinam.

Bazarą rengė visos para-i 
pijos draugijos. Pirmininka
vo Simonas Gaučias, virtu
vėje — Barolienė, iždin. bu
vo kun. Vilčiauskas ir Pet- 
rukevičienė.
Palaidojo dr. Mindaugį 
Vincą Mikolainį

Gruodžio 3 d. iš lietuvių 
Švč. Trejybės parapijos baž
nyčios iškilmingai palaido
tas dr. Mindaugis Vincas 
Mikolainis. Šv. Mišias laikė 
prelatas Ambotas asistuo
jant diakonu kun. Guerin 
ir subdiakonu kun. Hayes. 
Kun. Vilčiauskas buvo apei
gų vedėjas. Sanktuarijoj da
lyvavo J. E. vyskupas Hen
rikas O’Brien, kunigai: Cor- 
nelius Teulings, Myron Mil
ler, Joseph Cunningham 
Thomas McMahon, Charles 
Hewitt, Petro Karlono ir 
Jono Kripo asistoje.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Dalyvavo Šv. Pranciš
kaus ligoninės daktarų šta
bas, labai daug slaugių ir 
vienuolių seserų. Taipgi da
lyvavo Šv. Juozapo Kolegi
jos fakultetas ir studentės. 
Giedojo Ona Katkauskaitė 
ir šv. Justino parapijos vy
rų sekstetas.

Kūnas palaidotas Šv. Jo
no kapinėse, Brooklyn, N. 
Y. Daktaras buvo vos 30 į

Japonų ambasadorius Nomura (dešinėje) ir specialus japonų atstovas Kurusu val
stybės departamente Washingtone nekantriai laukia pasimatyti su valstybės sekreto
rium Hull, kai jau buvo gavęs žinių apie ja ponų įvykdytas atakas Havajų salose. Ja
ponai pasiuntiniai įteikė sekretoriui Hull atsakymą iš Tokijo. Sekretorius atmetė at
sakymą ir denuncijavo japonus.

metų amžiaus bet aukštai 
prasimušęs. Jisai buvo Šv. 
Pranciškaus ligoninės vy
riausias anestetikas. Seniau 
praktikavo, bet pasitraukė 
dėlei ausų silpnumo. Moky 
tojavo Šv. Juozapo Kolegi
joj. Pasižymėjo kaipo rim
tas, teisingas profesionalas. 
Buvo praktikuojantis, pavyz 
dingas katalikas ir tikras 
Lietuvos sūnus. Paliko nu
liūdime žmoną lietuvaitę 
(Beržaitytę) ir sūnelį Min-

WHOLESALE■■ LIQUOR

[STAIGA

(Sveitojam 
Po vlaų 
niicatro

REMKITE 
SENĄ

GIETUVTę 
■ KANTKR H». nR*UOA

MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 S. Halsted St

Per BOVIiKVARD 0014

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFI8AS:
8183 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-moa 1U S-toa 
▼ai. vak.

Tel. CALamet 6877 
184 NO. LA 8ALLE ST., 

Boom 2014 TeL State 7572

Tel. PROspect 8525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.

Chicago, UL

Rezidencija REPUBUC 5047
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai. 10 iki 8 
Treč. ir Penk. 10 iki 6

6322 S. Weslern Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

daugį Vincą, sesutę Aldoną 
ir motiną.

Reiškiame užuojautos ir 
didžiuojamės, kaip ir Cat
holic Transcript redaktorius, 
jo gražiu katalikiškai moks
liškai džentelmenišku pavyz
džiu. Jo gabumai, būdas (ra
šo Transcriptas) daro kre
dito lietuviams ir tai viena 
iš daug priežasčių, kodėl lie
tuviai šioje šalyje tiek daug 
pasižymėjo amerikiečių tar
pe. Galėtume ir mes dar pri
dėti, kad jam buvo laiko 
ir noro pasilikti lietuviu. Jis 
gražiai nešiojo savo lietu
višką vardą Mindaugį ir pa
vardę. Jisai daug patarna
vo lietuviams ir, be abejo

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 

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.) 
Telephone: —- EUCLID 906.

AMEklKOS LlMUVlŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 0958 So. Talman Avė 
Rea ToL GROvohill 0617 
Office tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS

VaL: 2-4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis rasi tane 
2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND BUBGBOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namų tel. PROepeet 1980
ToL YARda 5931.
Rea.: KENtrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Often vaL noo 1—8; ano 6:96—8:30 
756 We*t 35ttt Street

nės, daugeliui 
tarnavo.

dovanai pa

mylėjo.
Lai jis lieka gyvu pavyz- 

Į džiu mūsų visiems lietu
viams profesijonalams.

Lai ilsis Viešpatyje, Kurį, savo kibomu rekordu, ir

Skurdas yra revoliucijų ii 
nusižengimų motina.

CONRAD
Fotografas

Studija Jrengta pir
mos rūSles au mo
derniškomis užlai
domis lr Hollywood 
ivieeomla. Darban 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
ToL: Biznio - ENGlewood 6883 

Bos.: • ENGlewood 5840

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Ha rieaa pora aklų vlaam gy 
venlmuL Saugokit Jaa Įriedami 
Igekaamlnuotl jaa modernlSklauria 
-natoda. kurta regėjimo mokslą*

gali antelktl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, karte pašalina 
visų aklų įtempimų

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

/ Kampas lt-toa
Oelefonaa CANAL 06SS — Chlenro 

OFISO VALANDO8 
Kaadlen f00 a m. Iki l.to p. m 

Treč. lr BeSt: »:»0 a m. Iki 
»:«• p. m

irai OANal 6183

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. < 
REZTDFNCIJ A:

6631 S. Callfornla Avė. 
Telefonas BBPnhlie 7868

Ofiso tel.: VIRginla 0636 
Rezidencijos tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. 1L, 
SeStadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0357
Rea. tol.: PROspect 665

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Beaidradja: 6600 fl& Artosian Ar 
VALANDOS: U ryto iki 8 gov« 

• iki • vai rakare

SOCIALES APDRAUDOS BORDAS PATARIA 
DARBININKAMS KASMET PATIKRINTI SAVO 
SĄSKAITA

Socialūs Apdraudos Bor-
das nori kreipti visų dėme
sį į socialės apdraudos įsta
tymo parūpinįmą, kuris nu
stato keturių metų laiką 
darbininkams patikrinti sa
vo sąskaitas. To keturių me
tų laiko nebus galima pada
ryti permainų socialės ap
draudos sąskaitose. Patarti
na darbininkams su sąskai
tos numerais peržiūrėti sa
vo sąskaitą (account) nors 
sykį į metus. Nesunku tą 
daryti. Darbininkas gali pra 
šyti Bordo jam pasiųsti pra
nešimą kiek algų prirokuo- 
ta prie jo sąskaitos. Specia
lės kortelės parūpintos tam 
tikslui, tas korteles galima 
gauti iš Socialės Apdraudos 
Bordo visų ofisų.

Kuomet darbininkas su
laukia pranešimą apie jo al
gų kreditus iš Bordo, jis tur 
palyginti tas skaitlinse su

jeigu pasirodo kokia klaida, 
galima prašyti Bordo paty
rinėti dalyką ir pataisyti 
klaidą. Bordas sako, jog 
klaidos įvyksta, kuomet

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai! 

ir Penktadieniai!
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir SeStadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; CICero _______

DR. F. G. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso taL CANai 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7-9 

Seredoj pagal ratartj.
Res.: 7004 So. Fairfield Avė. 

Res.: Tel.: HEMIock 3150

re*. YARdl 3344

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tb Btreri

raL: ano 9 vaL ryto iki 8 rai. vak 
Seredoj pagal ratartj.

TelefofoM: HEMlook B84S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki «t Tak. 1 Iki I 

Nedaliomis pagal sutarty

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 

Ofisas viri Boehm’s Drug store 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Res. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos gat Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 popiet ir 7 0d I vak.
ir pagal ratartj. 

1625Sa —Res. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS)
Nne 1—4 Ir aųe 7-8 vakare 

Taipgi pagal ratarti 
Ofiso telefonas PROspect 8737 
Namų telefonas VIRglnia M31

darbdaviai su savo raportu 
nepažymi sąskaitos numerį, 
arba kuomet sąskaitos nu
meris klaidingai užrašytas. 
Kartais darbdaviai nežino, 
jog jie turi raportuoti algas 
ypatingo darbininko, arba 
nepaduoda pilnos sumos, ar
ba algos klaidingai nukopi
juotos.

Todėl gi tegul visi darbi
ninkai, kurie turi sąskaitos 
kortelę nuo 1937 m. prieš 
pabaigą šio gruodžio 
mėnesio patikrina savo algų 
kreditus, po gruodžio pabai
gos bus pervėlu. F.L.I.S.

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

Telefonas: YARds 3146

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

Tel. CANai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Boad 

OFISO VALANDOS 
Nao 7 Iki 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. VVestern Avė.

TeL Ganai 7171
Nuo 8 ryto Iki 5 po piet kasdien

OflM Tali
VIBgtala 1886

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1853 Weat 85th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien aso 2:00 iki 8 .-08 vai 
Trečiad. lr Sekmad. tik eusltarlua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe inboe)
TaL MIDvay 3880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki I 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994 

Boa. ToL KENvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto: 3-3 ir 7-6 v. vak. 
Nedaliomis nno 10 iki 12 vaL dieag

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MIDvay 0001 
Rea.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

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

2468 Weat 63rd Street
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KA GIRDI LIETUVA IŠ KAUNO IR VILNIAUS RADIO 
Be dainų, muzikos, vaidinimu, atidengiami

Be Thankful-Be Merry-Be Happy-Because You Ltve in America'

Kremlio ir III Internacionalo užkulisai. - 
Giesmė į Mariją transliuojama kasdien
Iš programos, perduotos 

per Kauno ir Vilniaus radi
jus, pažymėtinos tokios vie
tos:

Meno kritikas Antanas 
Rūkštelė kalbėjo apie “Lie-, 
tuviško meno kelius.” Tai 
buvo chronologinė meno ap
žvalga Lietuvoje ir lietuvių 
dailininkų veiklos nušvieti- j 
mas nuo to laiko, kai Vil
niuje rusų caro laikais bu-1 
vo likviduota Vyriausioji 
Lietuvos Mokykla. Klausy
tojai buvo smulkiai supa- ! 
žindinti su jaunųjų dailinin-, 
kų kūrybos kryptimis po 
1930 metų.

Makačinas skaitė tema 
“Daina, muzika ir mes”. 
Kauno dramos artistai su
vaidino H. von Kleisto “Su
kultas altorius”. Į lietuvių 
kalbą veikalas išverstas Pul- 
gio Andriušio. Vaidinimą 
režisavo Juozas Gučas. Vai
dino artistai: St. Pilka, J. 
Petrauskas, St. Petraitis, Ci
ną Kurmytė, A. Vainiūnai- 
tė, A. Mackevičius V. Dinei
ka ir kiti.

Pulgis Andriušis skaitė 
iš savo kūrybos. Viktoras 
Jocaitis skaitė dvi paskai
tas “Literatūrinis skonis ir 
Goethės kūryba.” Dr. Matu
kas davė keletą patarimų 
radijo klausytojams — li
goniams. Elena Balytė atli- i 
ko fortepiono rečitalį. Per 
radiją perduotas pamaldas 
celebravo kanaun. Byla, cho
rą dirigavo kun. Vladas Bu- 
dreckas, vargonavo Juozas 
Dragūnas. Poetas Antanas 
Miškinis skaitė apie vysku
pą Motiejų Valančių. Stasys 
Būdavas kalbėjo apie “Men
kystę ir savigarbą.” šioje 
paskaitoje ypač buvo pas
merkti karjerizmas, šliaužio
jimas ir nusižeminimas. Bu
vo suvaidinta Balio Augus- 
tinavičiaus inscenizuota pa
saka “Krikštolinė kurpaitė”. 
Albinas Giedraitis grojo a- 
kordionu lietuviškas melio- 
dijas. Unė Babickaitė dek
lamavo Adomo Jakšto-Dam
brausko eiles. Koncertavo 
V. Jonuškaitė-Zaunienė. Pas 
kum buvo perduota Stasio 
Papečkio paruošta pasaka 
vaikams.

Per Kauno radiją dažnai 
lietuviškai kalba kažkoks 
Andrius Koniuchovas, kuris 
ypač atidengia Kremlio val
dovų ir III internacionalo 
užkulises. Viename Kudoko 
vyrų choro koncerte daina
vo solistė Pranė Vilkevičiū- 
tė. Gydytoja Ona Tercijo- 
nienė aiškino apie vaikų li
gas. Pučiamųjų instrumen
tų trio dalyvavo Malakaus
kas, Jagminas ir Ciplys. An-1 
drius Kuprevičius skambino' 
fortepionu. Vėliau buvo per-, 
skaityta V. Krėvės-Mickevi
čiaus “Daina apie arą.” Po-i 
etas A. Miškinis iškėlė kun. 
Geručio nuopelnus lietuvy
bei. Kažkodėl vietos numi-' 
tytosios prof. Petro šalčiaus 
paskaitos apie kooperatyvus 
buvo perduota plokštelių 
muzika. Dainavo solistė Be-

atrisa Grinkevičiūtė. Kauno 
dramos artistai suvaidino 
Oskaro Milašiaus 6 paveiks
lų misteriją “Dona Migeli 
Minara.” Muziką pritaikė 
Balys Dvarionas. Per Vil
niaus radiją buvo duota Je
ronimo Garšvos giliai patri- 
otinga deklamacija apie Ra
sų kapus Vilniuje ir tsn par 
laidotus Lietuvos didvyrius.

Vilniaus valstybės filhar
monijos choro koncertui di
rigavo Antanas Ilčiukas. 
Filharmonijos liaudies cho
ro koncertui dirigavo Alfon
sas Mikulskis. i

Iš Kauno Karo Muziejaus 
kasdien per radiją perduo
dama varpais skambinama 
giesmė “Marija, Marija”, ši 
giesmė buvo giedama Lietu
vos bažnyčiose bolševiką o- 
kupacijos metu, kas erzin
davo bolševikus. Tos gies
mės pirmas posmas skam
ba šitaip: (

“Marija, Marija, skaisčiau
sia lelija,

Tu švieti aukštai ant dan
gaus.

Palengvink vergiją, pagel
bėk žmonijai,

Išgelbėk nuo priešo bai
saus...”

Tenka pastebėti, kad Kau
no ir Vilniaus radijo stotys 
dabar vadinamos “Ertų 
krašto” (Ostland) stotimis

A Cznadian Christmas seal, 
1 French edition.

BUY U. S. DEFENSE BONDS AND STAMPS

LIETUVOS JAUNIMO DVASIA IŠLIKO SVEIKA
Vienos mokytojų semina

rijos mokytojas laikė per 
Kauno radiją paskaitą apie 
komunistinės jaunimo orga
nizacijos veikimą bolševikų 
okupacijos metu. Prelegen
tas pripažino, kad lietuvių 
jaunuomenės dvasia po vie- 

i nerių metų bolševistinio re 
žimo išliko sveika ir tvir
ta. Jis nurodė, kad lietuvių 
jaunimas nepritaręs tai ne
sipriešinimo bolševizmo po
litikai, kurią varė politikie

riai 1939-1940 metais. Užė
jus bolševiamui, pradėta 
mėginti įtraukti lietuvių jau 
nimą į svetimtaučių įsteig
tas komunistines jaunimo 
kuopas. Pradžioje agitato
riai aiškino lietuviams. kad 
toje organizacijoje galį da- 
h.-vauti ir tikintieji. Organi
zacijos įstatuose tyčia buvo 
i;-tisti straipsniai apie ko- 
v į prieš tikybą ’r apie drau
gu sekimą. Seminarijos jau
nimas tuomi vi4 dėlto ne

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, Nevv York)%
I. ANGLIŠKOJI 
AMERIKOS SPAUDA

Baltijos valstybės 
daugiausia nukentėjo

Sekmadieninėj “Naw York 
Herald Tribūne” laidoje, lap 
kričio 30, įdėtas ilgas straips 
nis, kuriame atpasakotos 
Baltijos valstybių kančios. 
Jau pačioje antraštėje pa
žymėta, kad tos tautos po 
dviejų invazijų stovi pra
džioj sąrašo šiame kare nu- 

1 kentėjusių. Ypatingai sun
kus likimas šiandien esąs 
Baltijos tautų, dėl to, kad 

I jos buvo aukos dviejų žiau- 
, rių diktatūrų — komuniz- 
i mo ir nacizmo. Jos kentė- 

jusios dvylika mėnesių so
vietų priespaudoje, šiandien 
vėl kenčiančios nuo vokie
čių dominacijos, kurie skai
to, kad slavai, o taip pat ir 
Baltijos tautos esančios že
mesnės rasės.

buvo suklaidintas. Vėliau 
kai kurie jaunuoliai buvo 
įtraukti į komunistinius 
spąstus stipendijomis. Ta
čiau kandidatai turėjo, tarp 
kita ko, pasakyti kas yra 
jų tėvai, giminės, kurie pa
žįstami yra “liaudies prie
šai”, ar susekti, kuris semi
narijos auklėtinis nupaišė 
ant Stalino paveikslo raudo
nas ašaras. Kuo nors įtarti 
auklėtiniai buvo tardomi 
GPU ir ten įvairiai terori
zuojami. Kai kurie jaunuo
liai iš ten visai negrįžo.

PEARL PRIEPLAUKA, HONOLULU

U. S. kariuomenės lėktuvai skrinda Diamond Head padangėmis. Tas yra Oahu saloje, Havajuose. Tenai 
yra Pearl prieplauka — laivyno bazė, vadinama U. S. Gibraltaru Pacifike.

Straipsnyje paminėtas 
žiaurus Baltijos žmonių de
portavimas, duodama cita
ta iš laiško, gauto iš Talino, 
paminima, kad apie 60,000 
lietuvių esą deportuota į Si
birą, kurių tarpe ministras 
pirmininkas Merkys, užsie
nių . reikalų ministras Juo
zas Urbšys, vidaus reikalų 
ministras pulk. Skučas esą 
išsiųsti į koncentracijos sto
vyklas Solovkuose.

, Vokiečių okupacija taip 
pat esanti sunki. Bolševikiš
ko teroro įbauginti Baltijos 
žmonės rodę noro kooperuo
ti su yokiečiais, tikėdamie
si gauti šiokią tokią nepri
klausomybę. Bet dabar jų 
viltys tam jau dingusios. 
Net ir iš lietuvių pasirinkti 
trys patarėjai rezignavę, 
protestuodami prieš antise
mitinius įstatymus.

Bolševikiškos ir naciškos 
okupacijos

Kanadoje tarp dviejų laik 
raščių kilo įdomus ginčas 
dėl bolševikiškos ir naciš
kos Baltijos valstybių oku 
pači jos.

“The Toronto Daily Star’ 
spalių 30 dienos vedama j a 
me pažymėjo, kad dabarti
nė Baltijos valstybių padė
tis nacių okupacijoje duo 
danti ryškų sovietiškosios 
ir naciškosios sistemos skir
tumo pavyzdį. Nacių oku
pacijoje Baltijos valstybėms 
esanti atimta tautinė auto
nomija, jų tautinė kultūra 
esanti nušluota, jų socialir 
nės įstaigos sunaikintos, o 
kraštas ekonominiai eksplo
atuojamas nacių pelnui

Visai gi priešingai įvykę, 
kai tos trys tapusios sovie
tinėmis respublikomis. Gir
di, jos palaikiusios savo po
litišką autonomiją ir plėtu- 
sios kultūrines bei sociali
nes įstaigas. Vienam pra
nešime iš Kopenhagos buvę 
net pasakyta, kad po ketu
rių mėnesių nuo įsteigimo 
sovietinės Lietuvos vyriau
sybės išlaidos kultūriniams 
reikalams pakilusios net 52 
nuošimčiu, o studentų skai
čius vidurinėse mokyklose

ir universitetuose pakilęs 
net šimtą nuošimčių.* Dau
gybė naujų teatrų, muzikos 
ir meno centrų ir muziejų 
buvę atidaryta.

Į šitą vedamąjį atsako 
“The Toronto Evening Te- 
legram” lapkričio 1 dienos 
vedamajame šiais žodžiais.

‘Toronto mieste yra laik
raštis. pasiskelbęs mylįs 
laisvę, ir krikščionybę, ku
ris atleidžia Rusijai jos už
puolimus ant Lenkijos ir Šuo 
mijos, nes tuo ji sukūrusi 
“tarpinę atsparos teritori
ją” prieš nacius, kuris lai
ko žiaurų kraujo pralieji
mą “apsivalymuose” dova
notiną, nes tuo ji nusikra
čiusi penktosios kolonos, ir 
kuris mano, kad Baltijos 
valstybės turėtų būti dėkin
gos už tai, kad joms buvo 
išplėšta laisvė, nes bolševi
kai užėmę jas, tuojau pasi
rūpino subolševikinti jas, 
įvesdami savo švietimo ir 
“kultūros” sistemą. Kadan
gi šitokia nuodėmingo mąs
tymo rūšis gali plėstis pa
vojingai, yra gera pasakyti 
ir tiesą.

Lenkijos ir Suomijos už
puolimas viso krikščioniško
jo ir demokratiškojo pasau
lio buvo pripažintas nė kiek 
nemažesniu bailiu nusikal
timu ir begėdiškumu, kaip 
ir Musolinio Prancūzijos už
puolimas. Nieko pateisinan
čio nėra tame fakte, kad 
Hitleris užpuolė Rusiją, ku
ris tuos nusikaltimus pada
rytų mažiau pasibiaurėti- 
nais negu kad jie buvo. Jie 
net nepatarnauja savo tiks
lui. Kada atėjo laikas, na
ciai ėjo per šitą “atsparos 
teritoriją” kaip tvanas, o 
Suomijoje rado jie tokį są
jungininką, kuris aprūpino 
juos su geriausiais kariau
tojais pasaulyje. Bolševikai 
būtų geriau padarę koncen- 
truodamies ant savo pačių 
apsigynimo ir palikę šitas 
mažas tautas ramybėje, št 
tuo keliu jie galėjo sūkiai, 
dindami nacius, gauti dar 
dvylika mėnesių prisiruoši
mui...”

(Bus daugiau)

Lietuvių didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia, 
dvasios pakilimas, karžygiš
kas pasiaukojimas gražins 
Lietuvai laisvę.

Artist of Seal

ered from tnberculosts to bocoi 
mnrsllst and lllnstrator. He la i 
tilt bf \941 Christmas Seal.
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Prieš porą mėty ir dabar...

Amerika turi pasilikti laisva, nepriklausoma, demo
kratiška! Viso pasaulio tautos turi būti išlaisvintos iš 
kruvinų teroristų diktatorių rankų. Ir Lietuva vėl tu
rės būti laisva ir nepriklausoma! Pasaulis turės susi
laukti pastovios ir teisingos taikos!

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne-

K- ima tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
kcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

sėtuvių katalikų dlenrafičlo “Draugo” rėmėjams lr skaitytojam* 
■tuattu sveikinimu* lr gerlaualua UnkSJimua)

Jūsų dienrašti* ne vien tik patarnauja skaitytojam*. Informuodama* 
apie Įvairiu* katalikam* įdomiu* dalyku*, bet nurodo tikėjimo tie, 
***, gm* tr muko Ja* nuo amMnojo išganymo priešų.

Daugeriopai tišgad*ug«|ja JOmj katalikiško dienraščio skaitytojų akai- 
«ngl

ą. 4MLETO GIOVANNI CICOGMANL 
Daodloea Arkivyskupas,
Apaštališka* ru>l—t**

Japonams užpuolus Ameriką
Praėjusia sekmadienis pasiliks šio krašto istorijoj 

neužmirštinas. Tą dieną Japonijos imperialistų ir mi- 
litaristų klika užpuolė Jungtinių Amerikos Valstybių 
teęitoriją — Hawaii ir Filipinų salas ir oficialiai pa
skelbė karą Jungtinėms Valstybėms ir Didžiajai Bri
tanijai. Pirmame užpuolime nuskandinta pora Ameri
kos laivų, nužudyta kareivių.

Bet, mes esame tikri, kad prąėjusis sekmadienis Ja
ponijai turės da^ q$qąų£s Reikšmės, nes jai teks labai 
ir labai gailėtis dėl savo, galima sakyti, saužudiško 
žygio.

Vakar, kaip žinom, Jungtinių Valstybių kongresas pa
skelbė karą Japonijai. Ką tai reiškia, ir sakyti nerei
kia. Prezidento Roosevelto, vyriausybės ir kongreso 
užpakalyje kare su agresorių stovi milijonai paruoštų 
vyry, galingas karo laivynas, aviacija, milijonai orga
nizuotų darbininkui, pramonė ir visa visuomenė. Dėl to, 
japonai susilauks skaudžios bausmės.

Jungtinės Valstybės nėra vienos. Kovon su užpuo
liku greta jų stovi ir Centralinės ir Pietų Amerikos 
respublikos, Kanada ir Didžioji Britanija. Kinija jau 
kelinti metai ginasi nuo japonų agresijos. Tuo būdu 
Japonijai tenka susidurti su milžiniškomis jėgomis, 
kurios atsvers japonų drauge su jų talkininkų, vokie
čių, italų ir kitų jėgomis.

Nėra kalbos, kad karas pareikalaus iš Amerikos žmo
nių didelio pasiaukojimo, įtempto darbo. Bet, Amerikos 
žmonės, brangindami savo kraštą, brangindami demo
kratinę santvarką, garantuojančią laisvę, moka pasi
švęsti, netingi dirbti ir žino, kaip reikia kovoti su prie
šais.

Ligšiol, kaip žinom, ir politikų tarpe, ir spaudoj, ir 
pačioj visuomenėj buvo pasiskirstymų užsienių politi
kos atžvilgiu. Pastaruoju laiku buvo nemažai ginčų. 
Bet nuo praėjusio sekmadienio tai automatiškai išnyks
ta,. Japonija ir jos draugai dabar susiduria su vieninga 
ir galinga Amerika. Visų krašto gyventojų yra vie
ningas nusistatymas — Amerika yra užpulta, reikia 
gintis, reikia visokiais būdais remti vyriausybę, kuri 
iaanksto tuos pavojus numatė ir dėlto dėjo didžiausių 
pastangų skubiai stiprinti krašto saugumą ir jo gy
nimą.

Visi tie, kurie priešinosi Prezidento Roosevelto užsie
nių politikai ir jo krašto gynimo programai, šiandien 
turi nulenkti prieš jį galvą ir nuoširdžiausia padėkoti, 
kad Antrasis Pasaulio Karas neužtiko Jungtines Ame
rikos Valstybes be tinkamo pasiruošimo. Dabar bus 
ąelengva vesti karą, dabar reiks daug aukų pakloti, 
kad naujosios gadynės baisųjį siaubą, kurio galva yra 
Berlyne, o uodega Tokijoj, sutriuškinti. Bet būtų tiesiog 
tragiška, jei būtų paklausyta vadinamųjų izoliacionis- 
tų, kursčiusių niekur nesikišti, nesiruošti, nekreipti dė
mesio į diktatorių siautimą Europoje ir kituose kon
tinentuose.

Ką darysime mes, Amerikos lietuviai?
Aišku.
Mes esame šio krašto <įalis. Jungtinių Valstybių gar

bė ir mus paliečia. Kraštas kare, krašto saugumas pa
vojuje, dėl to ir mes visi be jokių išsisukinėjimų, kaipo 
Amerikos piliečiai, einame į karą ir aukojamės. Pa
reikalaus Iš mūsų daugiau darbo — noriai dirbsime; 
paprašys turto — duosime; pašauks { kariuomenės ei
le* — eisime; krašto laisvė Ir gerovė pareikalaus mfi- 

SXvi.Ws — £uldj.suuu balu galiosi _ ,

Prieš porą metų ir anglų ir šio krašto žmonių akyse 
suomiai buvo didvyriai, vedą žūtbūtinę kovą už savo 
laisvę, teises ir savo valstybės nepriklausomumą. Ir 
Didžiosios Britanijos premierui Chiurchillui ir Jungti
nių Valstybių Prezidentui Rooseveltui tada trūko žo
džių suomių pagarbai ir pagyrimams.

Suomiai tada kariavo su savo milžinišku užpuoliku 
Sovietų Rusija. Karas buvo nelygus — kelių milijonų 
tauta kovėsi su valstybe, kuri turi 170 milijonų gy
ventojų. Nežiūrint to, suomiai paliko nenugalėti. Tie
sa. įvyko taika, užleista rusams Suomijos teritorijos 
dalis. Bet bolševikų užsimojimams visą kraštą pa
glemžti nepavyko.

Bet, žiūrėkime, taip trumpu, palyginti, laikotarpiu, 
kokia didelė atmaina įvyko. Ta pati Sovietų Rusija 
antru kartu užpuolė Suomiją ir lygtai tais pačiais im
perializmo tikslais. Bet jau dabar ne pagyrimų susi
laukia iš anglų ir amerikonų politikų, bet griežčiausio 
pasmerkimo. Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
bė darė didžiausio spaudimo į suomius sustabdyti karą 
prieš Sovietų Rusiją. Tą patį darė ir Didžioji Brita
nija. Suomija nepaklausė. Nepaklausė dėl to, kad šian
dien jau ji ne be viena savo likimą sprendžia. Ir dėl to 
— Didžioji Britanija praėjusią savaitę paskelbė mažy
tei Suomijai karą.

Ta tauta, kuri prieš du metus, anot pačių anglų, 
taip karžygiškai kariavo už laisvę, teisybę ir demo
kratiją, kuri buvo vadinama šių gražių idealų gynimo 
čempijone, tų pačių žmonių akyse pasidarė “agreso
rė”, demokratiškojo fronto priešininkė.

Kodėl taip — ir aiškinti, berods, nereikia. Anuo 
kartu Sovietų Rusija buvo naciškosios Vokietijos tal
kininkė ir tuo pačiu ruožtu Didžiosios Britanijos prie
šininkė. Šiandien ^dalykai yra virtę visai priešingon 
pusėn. Sovietų Rusija veda mirtiną karą prieš savo 
vakarykštį talkininką, o šiandieninį užpuoliką Hitlerį. 
Tad, Rusija jau “ne be ta, kas buvo.” Ji anglų san
tarvininke.

Šis įvykis puikiai vaizduoja didžių valstybių poli
tikų nusistatymą. Jie tol yra mažesniųjų tautų drau
gai,, kol tas draugiškumas jiems apsimoka. Bet kaip 
greit vienu ar kitu būdu paliečia jų interesus, į tei
singiausius reikalavimus nebekreipia nė mažiausio dė
mesio. * i «*lil

Suomiai, žinoma, tiek yra kalti, kad jie, prasidėjus 
vokiečių-rusų karui, pasiskubino atkovoti iš rusų jų 
užgrobtas žemes ir kad priėmė Vokietijos pagalbą. 
Bet ar jie turėjo kitą išėjimą, apie tai mūsų dienraš
tyje jau buvo rašyta.

Tuo būdu suomių padėtis dabar yra nepaprastai sun
ki ir kebli. Ji yra tarp kūjo ir priekalo. Bet nėra be
viltiška. Jei tikrai nuoširdžiai yra norima nugalėti 
diktatūras, atsteigti demokratines santvarkas, duoti 
pačioms tautoms teisę ir progą savo likimą spręsti, 
neturės būti padaryta išimčių ir Suomijai, kuri savo 
kultūringumu, šauniu ekonominiu susitvarkymu, pa
vyzdinga demokratine santvarka ir, pastarųjų metų 
gynimosi nuo priešų, pasirodė esanti šimtu nuošimčių 
apsisprendusi gyventi laisvu ir nepriklausomu gyve
nimu. 44

Beje, Didžioji Britanija tuo pačiu kartu paskelbė 
karą Rumunijai ir Vengrijai. Reikia pasakyti, kad šių 
dviejų valstybių padėtis buvo ir yra visai kitokia, ner 
gu Suomijos, užtat dėl jų nedaug ką ir tebūtų galima 
pasakyti.

Mūsų dienraštyje keliais atvejais buvo rašyta, kad 
Brazilijoj, Pietų Amerikoj, valdžios parėdymu užda
ryti visi ne portugalų kalba leidžiami laikraščiai.

Brazilijoj yra kelios dešimtys lietuvių. Jie turėjo 
kelis lietuviškus laikraščius. Dabar, suprantama, neter 
ko nė vieno. Ir, galime spręsti iš savęs, kad lietuviui 
be lietuviško laikraščio yra ilgu ir liūdna.

Dėl to mes čia darome tokį pasiūlymą: kas turite 
Brazilijoj ar savo giminių, ar pažįstamų, suteikite 
jiems tokią Kalėdų dovaną, kokia, neabejojame, jiems 
bus brangiausia — dienraštį “Draugą.” Užprenume
ruodami jiems lietuvišką katalikišką dienraštį, pada
rysite brolišką, krikščionišką ir tikrai patriotišką dar
bą.

Civil Service vadovybė praneša, kad civilinių darbi
ninkų egzekutyvės vyriausybės dalyje dabar dirba 1,- 
487,925. Tai yra rekordinis skaičius.

Ši savaitė visame krašte yra vadinama šventojo 
Rašto savaite. Yra raginama, kad pasauliečiai žmonės 
įsigytu Sytntaji F.aštg it ji LfcC-*- ■-

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 9 d.)

Londone stoka maisto....
Kariaujančiose šalyse tikras 
vargas. Pranešta, kad ir 
Londone jau labai skaudžiai 
jaučiama maisto stoka. Iš 
tos priežasties užsidarysią 
daug restoranų ir viešbučių.

•
Gatvių valytojas milionie- 

riura... St. Louis mieste gat
vių valytojas Benjaminas 
Girš gavo iš Rusijos prane
šimą, kad jo dėdė mirdamas 
paliko jam 13 milijonų rub
lių.

Lietuvoj daug vilkų... 
“Ruskaja Zemlia” rašo, kad 
Lietuvoje priviso labai daug 
vilkų. Juos išhaidė iš girių 
kariuomenė. Išbadėję vilkai 
neduoda ramumo nei gyven
tojams nei gyvuliams. Ne
seniai vilkai sudraskė 20 vo
kiečių kareivių.

Talkininkai neteko 15,000,- 
000 kareivių.... Skelbiama, 
kad talkininkai (prancūzai, 
anglai, ir kiti) šiame kare 
neteko 15,000,000 kareivių. 
Anglija netekusi 1,200,000 
vyrų Rusija — 8,500,000, 
Prancūzija — 3,700,000, Ita
lija — 800,000.

•
Išgriauta 3,000 miestų.....

Aprokuojama, kad karas 
Prancūzijoj išgriovė virš 
3,000 didesnių ir mažesnių 
miestų. Daug reiks pinigų 
jiems atstatyti.

Dešimts naujų kardinolų.
Iš Romos praneša, kad po
piežius Benediktas XV įr 
šventino 10 naujų kardino
lų.

Po svietą pasidairius
Brooklyn’o lietuviški bal

ševikai negali atsipiktinti, 
kad dabar Lietuvoje, kai 
nušauna kokį nacį, tai lie
tuviai darbininkai tuojau 
padeda gėlių ant jo kapo.

Je. Bet gi atsinename, 
pernai balševikai ra^s, kad 
lietuviai bėrė gėles ir jų 
išvaduotojams ’ — Stalino 
driskiams, kuomet jie užpo- 
navojo Lietuvą

Bepik balševikams Ameri- 
ke. Jie nejaučia užpakaly 
durtuvo, kad bertų kam 
nors gėles, ar neštų vaini
kus, sakysim, ant kairio 
nors Nevv York mirusio ka
pitalisto kapo.

Kartą eina keliu du asi
lai. Vienas nešė avižų mai
šą, kitas — aukso. Auksą 
nešinas asilas, manydamas, 
kad jis yra svarbesnis už 
savo draugą, skambina var
peliu.

Kelyje užpuolė juos 
žmogžudžiai. Pirmiausiai 
puolė ant asilo, kuris nešė 
aukso maišą. Asilas gynėsi, 
bet veltui. žmogžudžių 
parverstas žemėn, jis silp
nu balsu tarė:

— Drauge, tu palikai 
sveikas, o aš mirštu.

Antras asilas, kuris nešė 
avižų maišą, jam pasakė:

— Turtingumas ir garbės 
troškimas niekuomet neat
neša laimės. Jiegu tu bū
tumei tarnavęs pas malū
nininką, kaip ir aš, tai bū
tumei gyvenęs.

(Išrašė ir prisiuntė Žvirb
lelis).

Birbalų namuose ne vis
kas tvarkoje. Sūnus Calis 
nei į kariuomenę nepaim
tas, nei darbo “negali” gau
ti. Trinasi ant kampų, tik 
valgyti namo pareina. Va
kar valgant vakare tėvas 
daro sūnui rimtą pastabą.

— Nesuprantu vaike, kaip 
galima taip tinginiauti. 
Man darbas — vienintėlis 
malonumas.

— Bet gi, tėve, — atsa
kė sūnus, — anuosyk sa
kei, kad žmogus ne tam 
sutvertas, kad tik malo
numų ieškotų.

— Girdžiu, kad labai daž
nai lankaisi pas Lepšius, — 
tarė Mikas Tokis savo drau
gui Petrui Balabaikai.

— O, yes. Baisiai esu 
įsimylėjęs į jų dukterį Vai- 
let. Atminimui turiu net 
jos plaukų.

— Tai ji tau dovanojo?
— Ne! Aš jų prisirin

kau valgydamas, kuomet ji 
patarnauja prie stole

Vinigrelas
Svietas dabar it pašėlęs, 
Štai, tau dienos jaunos: 
Netekėjo mergužėlės 
O už našlio piaunas.

(A. Jakštas).

Savas pas savąjį 
Mūs patriotizmai 
Labai puikiai žydi. 
Tokio niekur nėra, 
Visi mums pavydi,
O virš jo obalsis 
Jau net tapęs yda. 
Savas pas savąjį, 
Lietuvis — pas žydą.
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A. Rachmanova i

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Pamėginau dar jo prašyti, bet viskas buvo veltui. 

Liūdna sugrįžau namo. Nenorėdama motinos jaudinti, 
sakiau, kad dar dalykas neaiškus.

Taip negali pasilikti, kaip nors turi pasikeisti Vir- 
-al šininkas pasakė: įstatymas palieka įstatymu. Bet ne 

veltui rusai turi patarlę: įstatymas kaip rodyklė, kur ją
pakreipsi, ten nuvažiuosi.

Rugpjūčio 7 d.

Man bibliotekoje besiskundžiant savo draugėms dėl
nepasisekimo, tarė Sonė: 

v
— Būkite rami, Aliute, iš tikrų šaltinių aš sužinojau, 

kad Vercholancevas nuo savo vietos bus atleistas; jis 
daug kam nepatinkąs; jis priklauso prie “buvusiųjų/’ 
nes pirmiau buvęs advokatas. Į jo vietą numatomas Ve , 
robiovas, kuris man peršasi. Tada aš Jums tikrai pa- j 
dėsiu! i

t Silpna viltis! Kada pasikeis šios apystovos. O'
laikas bėga!

Rugpjūčio 9 d.

Viskas greičiau pasikeitė, nei aš tikėjausi: Vercho
lancevas pateko nemalonėn. Jam daromi priekaištai, 
kad jis neišlaikęs bolševištiškos linijos, perdaug iškėlęs 
kultūrinį darbą, o nusmelkęs propagandą, iš viso jis per
daug davęs vietų “buvusiems." Jį iškėlė į Novoniko-
lajevską. Bolševikų principas neduoti niekam aukštoje *
vietoje įleisti šaknį, kaip jie sako, kad “nenutuktų.” Da
bar dalykai taip eina, kaip pasakoje. Jo vietą gavo Vo- 
robiovas, Sonės mylimasis.

Rugpjūčio 10 d.

Šiandien buvau pas Vorobiovą. Visai neinteligen
tiškos išvaizdos jaunas vyras, greičiau buršas, kokių 25 
metų amžiaus. Bet jis daro simpatiško įspūdžio, atviros 
širdies ir gero žmogaus. Žinoma, iš įsitikinimo karščiau
sias partijos žmogus, nes kitaip jis nebūtų taip aukštai 
iškilęs. Palyginus jį su buvusiu, jis yra priešingos kil
mės; Jo tėvas buvo kurpiaus padėjėjas, o motina skal
bėja. Tokia kilmė šiandien aukso vertės, ir kas buvo 
neatsargus pasisakyti tikrą inteligentišką tėvų užsiė-

> mimą, tas šiandien turi labai apgailėti.
Draugas Vorobiovas mane priėmė veik draugiškai.
— Taip, taip, Rusijon jūs norite, balandėli, išskristi? 

-- juokavo.
— Taip, mielai mes norėtume, viena kad ir mano tė

vai ten važiuoja, — atsakiau, — antra, mes norėtume 
baigti universiteto studijas.

— Pirmiausia jūsų tėvai, — juokėsi jis, tai nėra joks 
pamatas, nes tėvų sprendimas — tai caro laikų liekana. 
Baigti universitetą vėl nėra jokio išskaičiavimo, kam to, 
kam jis šiandien reikalingas? Pasižiūrėkite į mane, ar 
aš baigiau universitetą, net ne pradžios mokyklos neišėjau, 
tesimokiau tik dviejuos skyriuos. Bet aš leisiu Rusijon 
jus visai dėl kitų priežasčių: dėl jūsų manęs prašė So- 
nečka.- Kaip tik grįš raštai iš R. . . . Jūs galėsite išva
žiuoti. Kaip atsilyginimo reikalauju, kad jūs su Soneč- 
ka dėl manęs pakalbėtumėte!

Rugpjūčio 12 d.

‘ Šiandien sugrįžo popieriai iš R. . . .; mūsų draugas
profesorius Zavadovskis šį komplikuotą reikalą stebė
tinai greitai sutvarkęs. Taip, mes grįžtame į tėvynę! Aš 
vaikščioju kaip sapne. Plačios, purvinos gatvės, kirgi
zai su kupranugariais, namai sunkiais, žaliais krautuvių 
langais, svetimas Omskas, šis begalinis milžiniškas Sibi
ras; man rodos, viskas taip nesava, lyg nejauku, kad dar 
čia esu. Dar kelios dienos, gal rytoj, ir mes išvažiuoja
me j tėvynę.

— Ar tu nenori su Igoru atsisveikinti? — klausiu 
Natašos.

— Žinoma, ne! Ir kam? — buvo atsakymas.

JAPONŲ LAKCNAI PUOLĖ HONOLULU

-----
Honolulu miesto vaizdas Havajų salose. Japonų bombonešiai puolė šį miestą ir sukėlė didelius nuostolius. 

Dideli nuostoliai padaryta ir Pearl prieplaukai — U. S. karo laivyno bazei.

KOMUNIZMAS IR RELIGIJA
(Paskaita Studentų Rateliams).

Parašė T.

“Sovietų Rusijoje nebu- vės prietarai,” prieš ku- 
vo ir nėra religijos perse- riuos jie nusistatė mirtinai 
kiojimo. Komunizmas ne- kovoti.
draudžia žomnėms tikėti,
kas nori gali tikėti, eiti į 
bažnyčias, melstis.” Taip 
kalba mūsų komunistai. 
Taip jie nori įtikinti pasau
lį, kad suradus didesnį pri
tarimą Stalino diktatūrai.

Fredenck Engels, Mark
so draugas, sako: “Mūsų 
pasaulinės revoliucijos įkūri
me absoliučiai Dievui vietos
nėra.

Leninas, “Proletari,” No. 
45, geg. 13, 1909 m. rašė: 

Bet tai yra oegediškai j “J4arkso mokslas yra mate- 
melagingos kalbos, kalbos, j-ializmas. Mes turime ko- 
kurios priešinasi jų pačių voti prieš religiją. Tai yra 
pirmiau pasakytiems žo
džiams. Didesnės melagy
stės ir pats Luciperis ne-

ABC viso materializmo ir 
Marksizmo. Ir mes turime 
žinoti, kaip vesti kovą 

sugalvotų pasakyti. Pačių ' prjeg religiją. Materializ- 
komunistų vadų žodžiais mo mokslu mes turime aiš-
įrodysiu, kad pagrindinis 
komunizmo tikslas yra iš
plėšti iš žmonių širdžių ti
kėjimą. Komunistai yra at-

kinti žmonėms tikėjimo ir 
religijos atsiradimą. Mark
sistai turi būti materialis
tais, tai yra religijos prie-

viri bedieviai, Kristaus prie ' šais Religija yra nuodai 
šai. Kur tik komunistai i žmonėms. Mūsų programa 
įsigalėja, ten jie paleidžia 1 reikalauja skleisti bedievy- 
šūkį: “šalin Kristus!” Ko- ! j-,ę >»
munistai visu žiaurumu ir
velniška neapykanta kovo- Leninas skelbia neli
jo prieš religiją. Komu- £Uai kar^> kaiP mŪ84 lie’ 
nizmas ir religija yra taip Aviškieji komunistai gali 
nesuderinami, kaip šviesa sak>rti’ nerausdami, kad Ru 
su tamsybe. . sij°Je nebuvo religijos per

sekiojimo? Taip kalbėJu
stai komunistų išleistas, mį, jįe arba nežino kornu-

rankvedis, A B. C. Komu
nizmas, pusi. 246, sako: 
“Religija ir komunizmas 
yra nesuderinami tiek teo
rijoje, tiek praktikoje.”

Ar gi mūsų komunistai 
neskaitytų savo vadų raštų 
ir įsakymų, kad sako so
vietų Rusijoje nėra religi
jos persekiojimo?
Paskelbtas karas

Komunizmo tėvas, Karo-

». Rugpjūčio 14 d. i

Atsiskyrimas iš Omsko buvo jaudinantis. Susirinko 
visi vaikai, kuirem sakiau pasakas, ir veik visi tremti
niai, su kuriais susipažinome per paskutiniuosius mėneisus.

Juo artėjo valanda atsiskyrimo, pirmenykštis džiaug
smas veik virto baime. Ar ir mums taip neatsitiks, kaip 
kitiems, kurie, sugrįžę į savo miestą, jau buvo laukiami 
čekos ?

JBu» Baugiam!

ji po truputį išnyks. Ne 
religija gimdo naudojimą, 
bet naudojimas gimdo reli
giją, kad jį remtų naudoji
mą. Darbo masės vis pla
čiau mato, kad religija tai 
kapitalizmo įrankis, kad jo 
pagalba suturėti darbo ma
ses nuo kovos su kapitaliz
mu. Darbininkai, kovoda
mi prieš išnaudotojus, vis 

’ plačiau supranta, kad tą 
j kovą reikia rįšt.i su kova 
prieš religiją.”

Tai neteisingas įtarimas.
I Komunistai gerai žino, kad

nizmo mokslo, arba bėgė 
diskai meluoja, greičiausia 
antra.
Komunistas

Jei komunistai atsižadė
tų kovoti prieš religiją, jie 
negalėtų būti komunistais. 
Komunizmas būtinai reika
lauja iš savo pasekėjų ko- 

I votį prieš religiją

Lietuvos komunistų iaik-
lis Marksas, savo knygoje raštis, “Balsas,” No. 20, 
“Das Kapital” rašo: “Reli-pusi. 390, 1932 m. rašo.
gija yra nuouai žmonėms 
Žmonės neg ai v s tikrai būti 
laimingais iki religija ne
bus sunaikinta.”

Savo pasekėjams Mark
sas įsako kovoti prieš visas 
religijas, o ypač prieš krik- 
čionybę. Dievas, pomirti
nis gyvenimas, yra “seno-

“ Bedieviai marksistai mo 
ko, kad kol bus naudojimas, 
tol bus ir religijos, kaip iš 
naudotojų įrankis. Kada 
bus nuverstas naudotojų 
viešpatavimas vįsame pa 
šaulyje, tuomet visame pa
saulyje bus suteiktas mnti 
nas smūgis ir religijai, ir

Katalikų Bažnyčia yra dar
bininkų Bažnyčia; Jos pats 
Įsteigėjas buvo Darbinin-, 
kas-Kristus. Bažry čia ko-' 
vojo ir kpvoja už darbinin- 

, kų gerovę, jų laisvę, jų tei-
' sės. 1
' I

Komunistai-bedieviai

Komunistai kovoja prieš 
religiją, nes jie Dievo būvi-1 
mą paneigia. Komunistas' 
negali būti tikintis žmogus.' 
Pats prisidėjimas prie ko- { 
munizmo reikalauja atsiža- Į 
dėjimo viso tikėjimo ir ko- i 
voti prieš Dievą ir Jo įsteig-1 
tąją Bažnyčią. Komunis
tais gali būti tik bedieviai.

Lietuvos komunistų laik
raštis, “Balsas,” 1932 m. 
rašo: “Komunistai - istori
nio materializmo šalininkai. 
Istorinis materializmas ne 
tik atmeta viršgamtiškos

jėgos kišimąsi į žmonių vi
suomenės gyvenimą ar į 
gamtos apsireiškimus, bet 
atmeta ir visokias viršgam- 
tiškas jėgas, kaip nesan
čias. Istorinio materializ
mo mokslu jokio Dievo, 
kaip viršgamtiškos jėgos, 
nėra. Dievą sutvėrė patys 
žmonės pagal savo išvaizdą. 
Komunistai negali tikėti to, 
ko nėra. Kas tiki į Dievą, 
tas ne komunistas. Komu
nistai negali pildyti bent 
kokių tikybinių apeigų, da
lyvauti tikybinėse apeigoje, 
vaikščioti išpažinties, į baž
nyčias ir tam panašiai. Kas 
šito mokslo nesilaiko, tam 
nėra vietos komunistų par
tijoje. Jei komunistas, par
tijos narys, tuo ar kitu bū
du paturi tą ar kitą tikybą, 
tai jis tuo pačiu stiprina 
buržuazijos įrankį, paskirtą 
darbininkams išnaudoti. 
Komunistais gali būti- tik 
bedieviai.”

“Taip, tai taip,“ gal pa
sakys komunistai, ‘ ‘komu
nistai turi būti bedieviai, 
bet jie kitiems nedraudžia 
tikėti. Tikėjimas yra pri- 
vatiškas dalykas.” Taip 
kalbėdami jie prieštarauja 
Lenino paskelbimui Leni
nas pasakė: “Proletariato 
Socialistų Partijai religija 
NĖRA privatiškas daly
kas. Proletariatų partija 
reikalauja valstybės paskel
bimo, kad religija yra pri- 
vatiškas dalykas, bet aiš
kiai pabrėžia, kad nėra pri- 
vatiškas dalykas kovoti 
prieš žmonių nuodus/' Reiš
kia, valstybė turi viešai pa
skelbti kovą prieš religiją. 
Leninas reikalauja, kad val
stybė dėtų visas pastangas 
sunaikinti žmonių privatiš- 
kus įsitikinimus,

(Daugiau bus)

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortelė 
už tiktai $1.00.

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Neaiškus privatinio 
turto likimas

Bolševikų nacionalizuotą 
privatinį turtą naciai pe
rima valstybės žinion. Tą 
pavogtąjį turtą jie žada 
perleisti privatinėn nuo
savybėn, tik neaišku 
kam.

Rygoje išeinantis vokiečių 
dienraštis “Deutsche Zeit
ung im Ostiand” paskelbė 
kelis straipsnius ir žinias, 
kuriuose kalbama apie ren
giamus projektus grąžinti 
“Ostlande” privatines nuosa
vybes. Iš pateikiamų in
formacijų dar neaišku, ko
kiomis sąlygomis rengiasi 
eiti prie šių projektų įgy
vendinimo. Šių informa- 
'ijų santraukas čia strcfe- 
ruojame:

Laikraštis vienam straip
snyje rašo, kad Vokietijos 
komisaro “Ostlandui” įsa
kymu visas Sovietų Sąjun
gos turtas perimamas val
stybės žinion. Tačiau šio 
turto tiktai maža dalis pri
klausiusi pradžioje valsty
bei. Didžiąją jo dalį suda
rys bolševikų nacionalizuo
tas privatinis turtas. Viso 
turto perėmimas valstybės 
žinion, kaip rašo laikraštis, 
nereiškiąs, kad bolševikų 
įvykdyti nusavinimai esą 
manoma įamžinti. Remda
masis Hitlerio pareiškimu, 
kad okupuotuose kraštuose, 
vadovaujant vokiečių civili
nei administracijai, rengia
masi ‘ ‘gyvenimą tvarkyti 
protingais pagrindais,” lai
kraštis išveda, kad vokie
čių tikslas esąs “sovietų pa
vogtąjį privatinį turtą pa
laipsniai pervesti į priyati- 
nį ūkį.” Tad turto perėmi
mas valstybės žinion tesie
kiąs savo rūšies invento 
riaus surašymo.

Tačiau iš šių pastabų, 
kaip matome, lieka neaiš
ku, kam bolševikų nusavin
tąjį privatinį turtą rengia- 
«masi perleisti privatinėn 
nuosavybėn.

Kitoje vietoje tas pat3 
laikraštis rašo, kad reicho 
komisaro įsakymas apie 
SSSR turto perėmimą vals
tybės žinion esąs išleistas 
rūgpiučio 18 d. Komentuo
damas šį įsakymą, laikraš ’ 
tis aiškina, kad ateityje ma

HAVAJŲ PAKR AŠČIAIS BUDIMA CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REJK ALINGI DARBININKAI

HPIP mMEI) — VYRAI

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

Tool Room Lathe Hand*
TT’RI būt pilnai patyrė 
PRECIBION MACHINE SHOP 

FOOTK BIIOS. GKAR « MACHINK t'OKP. 
4545 So. VVestern Blvd.

I BULLARD — COLBURN 
VERTICAL BORING MILL 

OPERTORIAI
Pilnai patyrę — turi turėt savo 

įrankius
"PRECISION” DARBAS 
Pulkos dftrbo aplinkybės

i . :■ r.. s* •' Ve'-, -./ • •; .

(“Draugas" Acme tempuuiut

Havajų salų pakraščiuose budima ir laukiama, ar kar tais japonai nesikėsins įsiveržti. Tikrai jie gautų skau
dų pasveikinimą iš pakrančių batarijų. /

noma “principe grąžinti 
privatinę nuosavybę.” Perė
mimas viso minėto turto 
valstybės žinion siekiąs su
trukdyti, kad “buvusiųjų 
ir busimųjų” savininkų tur
tas dabartinių valdytojų. 
Ar laikytojų nebūtų aikvo- 
jamas ar netiksliai naudo
jamas. Tam tikslui šis tur
tas esąs registruojamas. 
Registracija, kaip laikraš
tis pastebi, užimsianti ilge
snį laiką. Tiktai po to, kai 
registracija būsianti tvar
kingai įvykdyta, būsią ga
lima galvoti apie privati
nės nuosavybės grąžinimą. 
Todėl laikraštis kviečia 
“Ostlando” gyventojus ir 
tarnybines įstaigas savo 
bendradarbiavimu pagrei
tinti registracijos įvykdy
mą.

Toliau laikraštis rašo, 
kad reicho komisaras “Ost
landui” rengiąs parėdymą, 
kuriuo būsią einama prie 
“laipsniško, pradžioje at
skirų, gyvenimiškai svarbių 
ūkio šakų reprivatizavimo.”

Pagaliau, pažymėsime, 
kad laikraštis įsidėjo pasi
kalbėjimą su Estijos že
mės ūkio valdybos (buv. mi
nisterijos) direktorium Sa- 
ar, kuriame jis pareiškė, 
kad “yra tikra, jog bolše- 
ševikinė žemes reforma bus 
panaikinta pagal privatinės 
nuosavybės dėsnį.” Bolševi
kų pasisavintus turtus da
lins, bet veikiausia vokie
čiams.

Ragina lietuvius 
prekybą perimti

Laikraštis “Į Laisvę” ra
šo, kad bolševikų laikais 
komunistų partijos žemės 
ūkio skyriaus vedėju buvo

Tėvynė vieną straip Karolis Didžiulis. Tačiau jo 
snį pašvenčia klausimui: i tikroji pavardė buvo Gros- 
“Stipriau įsitvirtinkime pre
kyboje.” Laikraštis išva
džioja, kad lietuviai turi 
perimti į savo rankas pre
kybą. Laikraštis daro 
priekaištų Šiaulių miesto 
prekybos skyriui, kuris ne
pakankamai energingai 
sprendžiąs ir išdavinėjąs 
leidimus steigtis naujoms 
prekybos įmonėms. Taip 
įvyksta ne dėl principinio 
nusistatymo neleisti įmo
nei steigtis, bet dėl papra- •
šuo biurokratizmo.

manas.

Pasak laikraščių, žino
mame Kauno apylinkėje 
esančiame Pažaislio vienuo
lyne bolševikai buvo įren
gę įvairių dokumentų ar
chyvą.

“Komunizmas iš žmogaus 
atima laisvę, šitą dvasinį 
morališko atsparumo pagrin 
dą. Jis sunaikina visą jo 
kilnumą... Kolektyvizmas as 
menybei nepripažįsta nei 
vienos jai priklausančių na
tūralinių teisių, o padaro iš 
jo menką savo sistemos 
sraigtelį (šriubelį),” — pa
sakė žymus pop. Pijus XL

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

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas O. P. Sui-omsklM Company. 

i Taipgi turime dtdel] pasirinkimą m»-
neanių namų. ant lengvų išmokė*
Jtmų:

13 cottagiai nuo $2.500 ir aukšč.
1$ bungatų nuo $4.700 lr aukšč.
11 2-fletų nuo $6.500 ir aukšč.
9 l-fletų nuo $9.500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13.500 ir aukšč.
S 8-fletų nuo $16.600 lr aukšč.
7 10-fletų nuo $22.500 lr aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų. visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reikalinga gerų farmų. 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —
CHARLES P. SUROMSKIS A CG» 

••21 So. Westem Avenue,
Tel. xREP. 8718 — Vak. PRO. 1111

>

JONAS RIMKUS

Gyveno 1815 So. 52nd Avė. — Cicero, III.
Mirė Gruodžio 4, 1941. 10:20 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Tauragės apskr., Sartininkų parap., 

Skirežemi" kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Liudviką (po tėvais 

Valskaitė); broli Vincentą, brolio dukteris: Oną Mardosie
nę, jos vyrą Juozapą ir jų šeimą, Sofiją Sawyer, jos vyrą 
Erwin ir jų šeimą: brolio sūnų Petrą Rimkų, jo moterį Do
micėlė ir iii sūnų Juozapą: brolio dukters sūnus: Alfonsą ir 
Antaną Bainorius, sesers dukteri Petronėlę Juškienę, jos vy
rą Petrą ir sūnų Vladislovą, dvi švogerkas: Veroniką Iva
nauskienę, jos vyrą Stanislova ir Domicėlę Vykertienę, jos 
vyrą Joną, jų dukterį Sofiją ir jos vyrą Antaną Trumputį, 
ir daug kitų giminių, draugų lr pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seseri Domicėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas namuose, 1815 So. 52nd Avė., Cicero, III., 
telefonas Cicero 7007.

Laidotuvės Įvyks trečiadienį. Gruodžio 10 d., iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas i šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Brolis Ir G'.mlnės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Del. Cicero 2109.

PARSIDUODA NAMAS 
Parsiduoda 5 kambarių “eottage" — 
tik 7 metų senumo. Apšildomas 
karSto vandenio Šiluma. luotas 82 
pėdų pločio Ir 125 pėdų ilgio. Kreip- 

FOOTK nnos. GKAR a MACHINK CORP. kltės sekančiu adresu:
4545 So. VVestern Blvd. 71OT SO. MAPLEWOOD AVENI E

HELP WANTET» — MOTERYS

“BIS AND COCNTER” MERGINOS 
Nuo 18 Iki 25 metų amžiaue. Paty
rimas nereikalinga. Kreipkitės j 
Room 306.

THOMPSON’8 RESTAURANTS 
850 NO. CIARK ST.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga, užsidirbti ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010, 
arba kreipkitės ) raštinę:

2384 SO. OAKLEY AVĖ.

REIKALINGOS "CHOCOLATE” PA- 
KERKOR; turi būti patyrusios. 
Kreipkitės |:

128 NO. STATE STREET

HELP VVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearhom Street 
Tel.: RANdolph 0488—0489

REIKALINGA mergina ar geras vy
ras už bartenderj taverne. Atsišau
kite pirm 12-tos vai. diena.

2462 BLVE ISLAND AVENUE

PARSIDUODA MARQUETTE PARK

PARDAVIMIT BCČERNC IR 
GROSERNft

Yra elektrlktnis refrigeratorlus. Ge
ras biznis, išdirbtas per 15 metų. 
Buvo prižiūrėtas vieno savininko.

724 VVEST Slst STREET

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius lr 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; 

2384 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAl'TT GERA PROGA —
TOVVN OP LAKE >»

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam
Uetuvlu laikraščiui. . Proga užstdlrb-fils bunKfllow su vienu Kambariu

atike. Plieno pamatas. Lotas 33x125 1P w
i kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN-

pėdų. Savininkas turi parduoti. I , 8010 b kreinkitės i raštine- Kaina tiktai $6.500. Randasi netoli 'al 8010 arDa KreloRltės » rastinę.
California Avė. Ir 71st St. Kreipki
tės sekančiu adresu:
•834 Sr>. VVestern Avė., tel.: Reptib- 
Ilc 0094.

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

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

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotum Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

44105-07 .SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 174-1-1742
♦447 *OCTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radl-o Programas 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytai, 
iš Stoties WHIP (1520). su P. šaltimieru.

f

V

fe

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir 
spalvuotų. Vilnonių ftvetertų. Pančekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 VVEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

A.
JUOZAPAS CAPAS
Mirė Gruod. 6, 1941, 4 vai.
po pietų, sulaukęs - pusės mmž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane
vėžio apskr., Smilgių parap. 
Ktblldžlų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Stanislavų (po tėvais 
Blabiūtė), 4 sūnus: Mačlslovų. 
Ir marčių Catherlne. Juozapų 
lr marčių May, Jurgj ir mar
čių Mlldred. lr Vincentų: 4 a- 
nukus. pusbroli Juozapų Da
nauskų lr daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 9944 So. 
Indiana Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadienj, 
Gruodžio 10 d., 1941. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Visų Šventų parap. bažnyčių, 
kurioje |vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnai. Mar
čios. Ansilcal, Pusbrolis Ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika, Tel. YARda 1133— 
1139.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerų susipažinimų 
su Roselando lietuviais, turi gerų 
progų užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANaI 8010 arba kreipkitės Į 
raštinę —

2834 SO. OAKLEY AVĖ.

“MEAT MARKET” PARSIDUODA
Parsiduoda “Meat Market” ant 5»rh 
St. netoli Halsted St. Geroj biznio 
vietoj. Patraukia $1500 ) mėnesi
jelgos vienam vyrui dirbant. Renda 
tiktai $32.00 | mėnesi. Senai išdirb
tas biznis. Dėl nesveikatos savinin
kas parduoda. Kaina $6.000. Kreip
kitės 6834 So. VVestern Avė.,

Tel.: Republic 0094

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk jos 
balso. M. Gorkyj

TIKRAI GERAS PIRKINYS
šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. “Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo jęlga $3000 j me
tus. Nauji Įtaisymai. 3 garadžial. 
Namas pilnai Išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj ir vftiados yra išren- 
duataa. Kaina tiktai $14,500 lr ant 
lengvų išmokėjimu. Gera transpor- 
taclja. Adresas: 3215 Flournoy St. 
Dėl tolimesnių Informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison 
3006.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

2EMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
[VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth Halsted Street

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

L J. ZOLP
1640 VVest 46th, Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th 

Tel. CICERO 
6812 So. VVestern Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

i Court
2109

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlcs Avenne 

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA 

3319 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 1138-1139

LACHAVVICZ IR SŪNAI 

2314 VVest 2Srd Place 

Tel. CANaI 2515 

42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

...
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CHICAGOJE
Dėmesio

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 10 d., 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry. šis sus-mas hus svarbus 
turime svarstyti svarbių rei
kalų ir išklausyti raportų. 
Taip pat bus rinkimas val
dybos ateinantiems metams. 
Visi skyrių ir organizacijų 
atstovai prašomi būtinai at
vykti. Valdyba

Vestuvių įspūdžiai
Bridgeport. — Nors jau 

gerokai suvėluota, bet vis 
gi matau reikalo paminėti, 
kad lapkr. 2 d. 11 vai. ryto 
Šv. Jurgio bažnyčioje, dvi 
jaunos širdys, Antanas Uk
sas su Bernice Catilus su
dėjo amžinus meilės įžadus. 
Ceremonijos įvyko per iškiV 
mingas šv. Mišias. Moterys
tės Sakramentą suteikė kun. 
S. Gaučius. Ypatingai malo
nų įspūdį darė jaunieji su 
visu pulku pabrolių ir savo 
tėveliais priimdami šv. Ko
muniją.

Vestuvių puota buvo par. 
salėj dalyvaujant vietos ku
nigams, dviems svečiams ku 
nigams ir skaitlingam bū
riui giminių bei draugų.

J. M. prelatas kun. M. L. 
Krušas, sveikindamas jau
nuosius, ragino sekti tėvų 
pėdomis, būti pavyzdingais 
katalikais ir mylėti lietuviš
ką kalbą. Taipgi sveikino 
kun. J. Dambrauskas, MIC.

Jaunieji buvo Šv. Jurgio 
par. choristai. Jaunojo tė-’ 
vai ilgamečiai parapijonai, 
uolūs darbuotojai ir geri 
TT. Marijonų ir kitų kata
likiškų įstaigų rėmėjai.

Ten buvęs

KOVŲ PLOTAI PACIFIKE

PACIFIC OCEAN
east indi 
v- SAMOA

PHER'S LIMIT

Šiuo žemėlapiu rodoma, kokiose vietose Pacifike Amerika, Britanija ir Japonija tu
ri karo laivynų bazes.

’ U. S. KARO LA IVAS OKLAHOMA

Spėjama, kad japonai užpuolikai orine bomba pataikė į U. S. karo laivą Oklahoma 
Pearl prieplaukoje, Havajų salose.

... ■ • ' X A
JAPONAI NAIKINA SLAPTUS POPIERIUS

Registruoja tremtinius
i Lietuvos Raudonasis Kry 
žius skelbia laikraščiuose: 
“Jau anksčiau per spaudą 
skelbėme, kad Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Įgaliotinio įsčaiga regist
ruoja ištremtus į Sovietų 
Rusiją gilumą asmenis, iš
silaisvinusius politinius ka
linius ir grįžusius tremti
nius, išvežvus ar dingusius 
politinius kalinius ir žuvu
sius per karą ar nuo bolše
vikų teroro asmenis. Re
gistracija vykdoma užpil 
dant atitinkamas anketas 
kurios iš visos Lietuvos 
koncentruojamos Kaune.

Kai kurie Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus skyriai bei 
komitetai užpildytas anke j 
tas jau atsiuntė, bet iš dau j

gelio apskričių jų dar ne 
gavome.

Ši registracija nepapras 
tai svarbi įvairiais atžvii 
gaiš. Be labai svarbių 
statistinių tikslų, visų 
išvežiotųjų asmenų sąrašus 
reikia turėti vienoje vietoje 
ir tam, kad būtų galima pa
teikti Tarptautiniam Rau 
donajam Kryžiui kad, tuc 
būdu ką nors apie juos su 
žinoję, galėtume informuoti 
gimines, rūpintis jų grąži
nimu ir tt.

Kiekvienas per paštą 
siunčiamą dovaną verta 
apdrausti.

Vyrai, Moterys! Seni, 
40,50 60 M. Gyvenkit!

Juu»kltė« daug Jeunmni, pijui wuu-
kumo. Nekaltinkime aavo amžiaus, kad 
Jaučlatėa IšsiMėmę, nusidėvėję, susmukę 
Tūkstančiai stebisi, ką biskls pasi sma r- 
kiniinu su Ostrea padaro. Jan.e yra ben
drieji stlprylal dainai reikalingi po 40 
m. — kūnams, kuriems trūksta geležies, 
kalkių, fosforo, lodo, Vitamino BĮ. 71 
metų amžiaus daktaras rašo: “Aš pats 
JI vartojau. Pasekmės puikios. Specialia 
supažindinantis kiekis Ostrex Tonlc Tab
lets, 15c vertės tik 29c. NesIJausk sus
mukęs. senas. Pradėk jaustis smarkes-- 
nis ir Jaunesnis nuo pat šios dienos.

Parsiduoda visose gerose vailstlnėse. 
No. 48&.

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME (h C Cfl AHA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................4>OOU,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 2% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

LOAN ASSOCIATION ofOricag. 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111

VVHCLESALE
FURNITURE

BROKER
V/ives, mothers, sisters—they're often 

forced to point the way to hoit 

health to their men folk! For wcmen 

know that a healthy hcad produces 

hatidsome hairl And that’s why 

women everywhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkable foaming oil 

shampoo which first nourishes the 

scolp, Then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing i 

health. Fom-ol is so economical; a 

little goes a long way. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write for a generous trial bot- 

tle, enclosing 10c to cover packing 

and postage.

FOM-OL
More «mm» e MMmpoo 
—e tren tm.nl/

UIMNG ROOM SESTS — KAK 
I.OK SETS — BEIIROOM SETS 
- Rt'OS — RADIOS — RE 
PIGI RATORS — WASHERS —

MANGKES _ STOVĖS.
«•< ',onn*lh *rt».r»t«iM Itmu.

4L£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven
Telefonas »REPUBLIC 8051

Susirinkimai
Priešmetinis susirinkimas 

draugijos Palaimintos Lie
tuvos įvyks trečiadienį, gruo 
džio 10 d., Chicago Lietuvių 
Audit. Šis susirinkimas yra 
svarbiausias draugijos susi
rinkimas metuose, nes bus 
svarstoma sekančių metų 
mokesčiai; juos sumažint. 
pakelti, bei palikti dabarti
nius. Rinksime ir draugijai 
valdybą, kas irgi yra labai 

‘svarbu. Nuo geros valdybos 
priklauso draugijos gerovė. 
Susirinkime bus patiektas 
raportas ir iš praeito drau
gijos vakaro. Be šių dalykų 
bus svarstoma ir kiti daly
kai, kurie riša kiekvieną 
draugijos narį. Tik skaitlin
gas susirinkimas padaro to
bulus nutarimus. Visi nariai 
prašomi šiame susirinkime 
dalyvauti ir naujų narių at
sivesti. B.J.J.

. (“Draujan” Acme telephoto*

Japonų ambasados Washingtone nariai degina slaptus dokumentus ambasados kie
me, kaip tik gauta žinia apie Japonijos pak ilimą karan prieš Ameriką.

Radio
DRAMA, JUOKAI, 
DAINOS, MUZIKA, 
ĮVAIRENYBĖS, T.T.

Peoples krautuvė kviečia 
radio klausytojus užsistaty- 
ti savo radio šiandie, ant
radienį, 7 valandą vakare, 
ir pasiklausyti tikrai grar

ties WGES. Programa bus 
labai įvairi ir įdomi: dai
nos, muzika, juokai, drama 
ir kitokie įvairumai. Be to, 
kalėdinių dalykų pirkėjai 
girdės naudingų patarimų, 
kaip ir kur sėkmingiausiai 
atlikti Kalėdų “shopping.” 
Malonėkite pasiklausyti.

Rep. XXX

žios radio programos iš sto- uė.
Meilė — pergalės karalie-

** * —

T*. O

There ii NO extra eh.rge for Vitamin A in 
Smith Brother* Cough Drop*. The*, delicioui 
drop* štili com only 51. (Black or Memhol)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamla A (Carotaae) raita* the retlttante of 

mucou* membrana* of no v and throat to 
cold infecriont, whan lack of r**itt- 

•nce i* due to Vitamin A dehciency.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi-
sekinu Jūsų biznyje arba profesijoje.

VVOLK STUDIO
1945 West 35* Street

PASKOLOS

COMri.ETF .
ADVANCED PHOTOGRAPkY

(/itofay rafAel

T-raMavaatf MONEY-BACK GUMMIITEEFluorescent TEETH
DENTAL PLATĖS «A2°

lt* ttk- JI UP
Dantų ąg •

ATSARGA: Reikalaukite tik
tai tikrų ‘•Flt-Rltn Dantų 
Plotvė*—tiktai miiaų 
padaryta* — dėl tra
line lėvaUdn* Ir ra
mumo aavo pacientų

PATAISYMAI — I rilmna rntnmj,*aai_. 
Ma* padaroma "Denturm” *nv, |a,,au- 
daa Ir ulaaltymua nuo — tiktai Illlnola 
raalatruotų ir talaėtų Dantlatų ku- 

- rlama me* (alddtlame patar-
nautl.

DEMTALUB™»£
III NUMAUKI! AVINUI

I
' • •447 «. HALSTED ST

1
»dO4 B. 47th STUKT 
I i >420W.2«th STUKT 
• <SSĮ imnNSPM.IIO. 
i 4711 BROAOWAY 
l SOS O. STATI ST.

— namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATIJKT1

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IPYI/ITP Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpės
I T 1x1 I EZ tingai globojami Ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8)4*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NenoskriaodMant Nei 
Vieno KUjentoI

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.

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

3236 So. Halsted S t Chicago, Ilk
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI |

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

tm.nl/


DRACdAH
TARĖSI SU PREZIDENTU

CUruugas" Acme uuicpnoto)

Karo laivyno sekretorius Knox (kairėje) ir kariuo
menės štabo viršininkas gen. Marshall apleidžia Bal
tuosius Rūmus po pasitarimų su prezidentu.

(“Draugas” Acme telephoto)

U. S. lėktuvai sustatyti Hickman airporte, Havajų sa lose, prieš japonų užpuolimą. Japonų bombonešiai bom
bomis apgriovė airportą ir dar kulkosvaidžiais raižė ten amerikiečius karius lakūnus ir kitus. Galimas daiktas, 

. kad daugiau kaip vienas šimtas amerikiečių žuvo ir kele tas šimtų sužeista. Viena japonų orinė bomba pataikė į
kareivines.

JAPONŲ ATAKOS YRA STAIGMENA, t 26 pripažinta Suaugę matys Illinois savo pareigas įTV7PAREIŠKĖ JAPONŲ KONSULAS plilietybė jaunuoliu darbus atliks pilnai ę//
Japonų konsulas Chicagoj

K. Ohmori sekmadienį pa
reiškė, kad japonų atakos 
prieš Ameriką jam esanti 
didelė staigmena. Sako jis 
nesitikėjęs ir neturėjęs jo
kių žinių, kad kas pana
šaus galėtų įvykti. Jis lau
kiąs iš savo ambasados Wa- 
shingtone oficialių praneši-
mų ir nurodymų, kas turi neį ambasadoj Washingto- 
būt daroma. ne.

Chicagiečiai šaukia: 
smogti japonams!

Sekmadieno vakarą Chi- 
cągos miesto centre žmo
nių minios susimetė kelti 
demonstracijas. Girdėjosi 
šauksmai: Smogti pasalin- 
giems užpuolikams japo
nams, kad jie neturėtų lai
ko atsipeikėti!

Išleista specialės laikra-
čių laidos ir greitai išpirk- giniai vadai. Tarp jų bus 
ta, kaip kažinkas. O tas■ ir Jo Eksc. B. Sheil, Chica-
gi ir nepaprastas įvykis. Ja
ponija pasireiškė agresorė 
visam savo rytiniame, mon
goliškame skaistume. (Rau
džiais ryšiais susirišo su 
ašies valstybėmis, kurios 
pavergia Europą. Japonija 
gi stengiasi pavergti visus 
Tolimuosius Rytus.

Chicagiečiai kaip vienas 
remia šalies administraciją. 
Reikalauja, kad japonai 
trumpu laiku būtų suklup
dyti. Daug kas pareiškė, 
kad su tais agresoriais į 
keletą savaičių bus apsi
dirbta.

Nepaisant to, kaip tik Teisėjas Theodore For- 
gauta žinia apie japonų ka- J by iš Zion penktadienį La
ro veiksmus prieš J. A. Vai- ke apskrities apygardos
stybes, konsulate popiet per 
keletą valandų deginta įvai-
riausi dokumentai, kad tas , deraliniam natūralizacijos 
nepatektų Amerikos autori- kvotėjui rekomenduojant, 

’tetams.
Dokumentų naikinimas, 

kaip pranešta, įvykęs ir ki
tur japonų konsulatuose ir

Vyskupas Sheil 
dalyvaus iškilmėse

Gruodžio 15 dieną Chica
goj bus iškilmingai atideng
tas paminklas pagerbti tris 
Amerikos revoliucijos laikų 
patrijotus George Wash- 
ington, Robert Morris ir 
Haym Solomon.

•
Paminklo atidarymo iš

kilmėse dalyvaus trys reli-

gos auxiliarus vyskupas.

Ryšium su to paminklo 
atidarymu rengiamos nepa
prastos iškilmės.

Mayoras Kelly
smogia priešui

Chicago mayoras E. Kel
ly išleido -pareiškimą karo 
klausimu. Smogia priešui 
— japanijai, kuri pakilo 
prieš demokratinę Ameri
kos respubliką. Sako, Hit 
leris dominuoja japonus ir 
Hitlerio įsakymu tie mon- 
golų ainiai susimetė prieš 
Vakari} civilizaciją.

........_.... .... .............DIDELI NUOSTOLIAI AMERIKAI

teisme 126 asmenims pripa
žino Amerikos pilietybę fe-

Bendruomenės fondui 
surinkta daugiau

Bendruomenės fondo kam 
panija uždaryta. Surinkta 
3,637,092 dol., arba 50,000 
dolerių daugiau nustatytos 
kvotos.

Sherman viešbuty visai 
savaitei šiandie atidaryta 
paroda, kurioje išstatyta 
bernaičių ir mergaičių, pri
klausančių įvairiausioms or 
ganizacijoms, įvairiausi ran 
kų darbo gaminiai

Suaugę žmonės ten galės 
matyti įdomių dalykų. Ir 
verta matyti. Patirs, kuo 
geras jaunimas užsiima. Jis 
užsiima vertingais darbais.

Už mergaičių 
užkabinėjimę

Homewood policija suė
mė Richard Mullen 19 m. 
amž., iš Blue Island. Ita-

Kampanijos vedėjai reiš
kia nuoširdžią padėką sava- 
noriams darbuotojams, ku
rių būta iki 50,000 ir 600,- i riamas jaunų
000 aukojusiųjų. užkabinėjimu.

AMERIKA PASIRUOŠUS!

f>rie karo departamento rūmų Washingtone pa® kariuon
plieni-

siiingkuu r tįnę kariuomenės mobilizaciją, 
niais šalmais ir užtaisytais durtuvais, paskelbus vi ~______________________

;By Bob Dart

Illinois gubernatorius 
Green paskelbė, kad karo 
laiku su japonais užpuoli
kais ši valstybė savo parei
gas atliks pilnai ir respub
likos prezidentui ištikimai.

Gubernatoriaus nurody
mais visi karinės pramo
nės fabrikai, dirbtuvės, 
vandeniniai keliai, tiltai, ir 
visos visuomenės naudos 
įstaigos šiandien jau stip
riai saugojami nuo sabo
tažo.

Pagaliau Illinois valstybė 
nuoširdžiai vykdys iš Wa-
shingtono nurodymus ir įsa' pyskaita, kuri buvo patiek- 
kymus. i ta per vakarienę, džiugino

------------------- visus parapijonus. Visi džiau
Gyventi tautai ne tik šven gėsi kleb. kun. J. Šiaulinsko

mergaičių čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

mu
X Šv. Jurgio parapijos 

vakarienė praeitą sekmadie
nį savo menu ir programa 
buvo viena šauniausių, žmo
nių buvo pilna salė. Nema
žai buvo svečių ir iš kitų 
kolonijų.

X Šv. Mykolo parapijos, 
No. Side, vakarienė praeitą 
sekmadienį kuo geriausiai 
pavyko. Metinė parapijos a-

sumanumu ir rūpestingumu 
visuose parapijos reikaluo
se. Užsibrėžta planai kitų 
metų veikimui.

X Alfonsas Sudeikis, jau

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.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
B'EERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

ATSILANKYKITE Į

W. Z. LIQUOR STORE Ji

Antradienis, gruod. 9, 1941

niausias sūnus Jono ir Ma
rijonos Sudeikių, žinomų ne 
tik Tovvn of Lake, bet ir vi
soj Chicagoj katalikų veikė
jų, tikisi apie 16 d. šio mė
nesio būti pašauktas į Dė-^ 
dės Šamo karinę tarnybą.

X Šv. Antano bažnyčioje 
šį vakarą iškilminga 40 va
landų atlaidų užbaiga. Da
lyvaus daug svečių kunigų, 
taip pat šv. Grigaliaus baž
nytiniam chorui į talką su
važiuoja visi Chicago lietu- > 
viai vargonininkai, kurie po 
visam bus muz. A. Mondei- 
kos svečiai.

X Roselandiečiai ruošiasi 
pamatyti ir visiems katali
kams verta pamatyti jūdį 
“The Eternal Gift”, kuris j 

bus rodomas Roseland teat
re gruodžio 10 ir 11 dieno
mis.

X K. Pukiūtė, 3363 So. 
Lowe Avė., Moterų Sąjun
gos 49 kp. veikli narė, jau 
kelinta savaitė, kai guli lo
voje su sužeista koja. Jau
čiasi einanti geryn ir neuž
ilgo, gal, pradės vaikščioti.

X P. Katilius, LRKSA ge
neralinis organizatorius, šią 
savaitę pradėjo vajų Brigh- 
ton Park kolonijoj. Praeitą 
sekmadienį dalyvavo kuopos 
susirinkime ir aiškino įvai
rius klausimus, liečiančius 
LRKSA.

X Moterų Sąjungos 21 kp. 
(Tovvn of Lake) praeitą sek
madienį susirinkime valdy
bon išrinko visas naujas na
res: pirm. N. šatūnienė,
vice pirm. K. Doršienė, fin. 
sekr. A. Ežerskienė, nut. 
sekr. O. Metnkienė, ižd. P. 
Gudinskienė, iždo globėjos 
S. Šimkienė ir M. Martišie
nė, tvarkd. M. Sudeikienė. 
Valdybon įėjo veik visos čia / 
augusios moterys. Dv. vadu 
paskirtas kun. S. Adominae.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

F ACTS YOU NEVER KJNEW!.r.'
(Gėrymų Krautuvė 4r 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.

Ši yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kvieėlami atsilankyti j mano 
krautuvę ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

t


