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GALIMA TRIGUBA INVAZIJA: F.D.R.
PIRMIEJI SMŪGIAI

Pirmieji klastingosios Ja
ponijos smūgiai Jungti
nėms Valstybėms buvo tik
rai skaudūs. Jie gal būt vi
są visuomenę nustebino ir 
laikinai pritrenkė. Bet ka
ras niekados nelaimimas pir 
mąja ataka, nežiūrint kaip 
sėkminga ji būtų.

Šiandie mes, apgailėdami 
žuvusiuosius šio krašto sū
nus, tvirtai pasiryžtam, kad 
laimėjimas bus mūsų. šian
die mums, visai šio krašto 
visuomenei, nėra laiko ap
verkti žuvusiųjų — prie šio 
krašto sienų laukia klastin
ga gauja azijatų, pasirengu
sių sunaikinti mūsų namus,' 
mūsų įstaigas ir mūsų gyve
nimo santvarka. Jie pasiren 
gę sunaikinti visa, ką mes 
gerbėm ir mylėjom. Todėl 
šiandie mes turim tik užten
kamai laiko pilnai pasireng
ti šių klastingųjų pasauli
nio masto banditų iš Azi
jos atakas rimtai sutikti.

NĖRA LIETUVIO
Šių rimtųjų ir grasiųjų 

šiam kraštui valandų aky
vaizdoje Junginėse Valsty
bėse išnyko lietuvis, lenkas, 
rusą* sr kas kitas. Šiandie 
beliko tik amerikiečiai — 
nuoširdieji šio krašto pilie
čiai, kurie mokės paaukoti 
visas savo pajėgas, sudėti 
brangiausią auką ant šio 
krašto laisvės aukuro.

Mes mokėjom sukurti di
džiausią pasaulyj civilizaci
ja ir išauginti plačiausias 
laisves — mes tikrai mokėsi 
me ir įstengsime visa tai 
apginti.

TEŽINO PASAULIS
Mes nenorėjom karo. Mes 

buvom kantrūs ir nuolaidūs. 
Mes tik garbingai ir kultū
ringai tenorėjom kovoti už 
savąsias teises. Todėl klasta 
mus užklupo netikėtai. To
dėl šimtai geriausių ameri
kiečių šiandie jau žuvę. 
Jiems neteko net pakelti sa
vosios rankos apsigynimui. 
Kai kurie amerikiečių kar
tais nesutiko su vedama vy
riausybės politika.

Tačiau težino pasaulis,
. kad šiandie Amerika vienin
ga. šiandie Amerikoje visi 
žmonės susiliejo į vieną ir 
ta milžiniškoji banga nuš
luos bet kokius pavojus sa
vo laisvei, savo saugumui ir
savo gerovei.

Tuo mes šventai tikime. 
Ir tai tikrai įvyks.
•
NEŽINOM PANIKOS

Klastingieji Azijos salų 
sūnus nepažįsta mūsų. Jie 
tikėjosi pirmaisiais smū
giais išgąsdinti mus. Jie ti
kėjo pritrenkti mūsų dvasią 
ir palaužti mūsų pasiryžimą, 
jį kliūtys didžiausios.

Tačiau dar nepatekėjo iš 
rytų užtenkamai skaisti sau 
lė, kuri mus apakintų ir nė
ra tokios pasaulyj pajėgos, 
kuri mus amžinai pritrenk
tų. Amerikietis visados ge
riausiai kovoja, kai prieš 
mūsų pasiryžimas neaprė-

Ir japonai supras, aišku 
pervėlai, ėmęsi klastos prieš

Naciai nutraukę 
santykius su 
Jungt. Valstybėm

Washingtonas, gruodžio 
9 d. — Prezidentas Roo
seveltas šiandie paskelbė, 
jog Jungtinėms Valsty
bėms gresia triguba inva
zija, t. y. Japonijos, Vokie 
tijos ir Italijos.

Tuo pačiu laiku Prezi
dentas išleido nuostatus, 
liečiančius šių valstybių 
piliečius.

Vokietijos ir Italijos pi
liečiai jau buvo pradėta 
suimti anksčiau.

Tuo tarpu pranešama, 
jog Berlyno radio paskel
bė, kad Vokietija nutrau
kusi diplomatinius santy
kius su Jungtinėms Vals
tybėmis.

Didesni Amerikos 
nuostoliai Pacifike

I

Washingtonas, gruodžio 9 
d. — Baltieji Rūmai šiandie 
paskelbė, jog savo kalboje 
Prezidentas Rooseveltas pa
tieks platesnių informacijų 
apie vykstantį karą, kai tuo 
pačiu, laiku Baltųjų Rūmų 
sekr. Early paantrino, jog 
Jungtinių Valstybių nuosto
liai yra dideli ir didesni ne
gu anksčiau buvo pranešta.

Sekr. pareiškimu, visuo
menei pateikiama visi gan
dai ir pranešmai taip, kaip 
gaunama, bet vėliau bus pa
skelbti tikrieji pranešimai.

Amerikos orlaiviai 
atakavę Tokijo

Įvykiai Ramiajam vandenyne
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Anglai stiprina
pozicijas Malajuos

Singapūras, gruodžio 9 d. 
— Anglai skubiai pasiuntė 
daugiau kariuomenės į šiau
rinį Malajų pusiasalį, kai 
pranešta, jog 25 transporti
niai japonų laivai pasirodė 
Siamo pietiniam pajūryj,

New Yorkas, gruodžio 9 d. 
— Panamos radio šiandie pa 
skelbė, jog Japonijos orlai
viai perskrido per Panamą, 
bet bombų nenumesta.

•
Pretorija, Pietų Afriką, 

i gruodžio 9 d. — šiandie ofi- 
l cialiai paskelbta, jog Pietų 
Afrikos Unijos vyriausybė 
paskelbė, kad tarp Japonijos 
ir Pietų Afrikos Unijos vyk
sta karas.New Yorkas, gruodžio 9 

d. — Iš Manilos gauta ne
patvirtinti pranešimai, jog 
Amerikos orlaiviai bombar
davo Japonijos sostinę Toki
jo, Kobe ir Formosos salą.

Tačiau vėlesnieji praneši
mai iš Tokijo pareiškė, jog 
iki šiol dar nebuvę jokių j
bombanešių atakų Japonijos „_ , .
teritorijoje, šį pareiškim, “‘7““ “V““™

New Yorkas, gruodžio 9 d. 
— Vokietijos radio paskel
bė, jog Turkija pasiryžusi 
Japonijos-Amerlkos kare pa 
siliktl neutrali.

(Tuo tarpu Ankaros, Tur
kijos, radio paskelbė, kad

kad pravestų bandymus iš- 
naujo išlaipinti kariuomenę.

Britų nTVfitng pripa
žįsta, jog japonams pavykę 
išlaipinti daugiau kariuome
nės Kotą Bahru aerodromo 
apylinkėje.

Daugiau orlaivių ,

Taip pat pranešama, jog 
japonai siunčią daugiau or
laivių, kad įstengtų užvaldy 
ti padanges virš šiaurinės 
Malajų dalies.

Komunikatas pareiškia, 
jog per šias dvi dienas Toli
muose Rytuose Amerika, 
Anglija, Kinija ir Olandija 
parodžiusios pilniausią koo
peraciją.

Pertvarkoma 

pajėgos Libijos 

fronte

Suiminėja nepati
kimus svetimšalius

Washingtonas, gruodžio 9 
d. — šiandie paskelbta, jog 
investigacijos biuras pradė
jo suimti apie 400 vokiečių 
ir italų, kuri esą “pavojingi

JAPONIJOS ORLAIVIAI PASIRODĖ 
SAN FRANCISCO PADANGĖSE
Bandomieji blackoutai New Yorke. Pre
zidentas apie "nacių taktikų". •

New Yorkas, gruodžii 9 
d. — šiandie New Yorkas 
pergyveno du svetimų orlai
vių pavojaus signalus.

Pirmasis pavojaus signa
las paskelbtas 12:25 vai. po 
pietų, kad nepatvirtinti pra 
nešimai paskelbė, jog prie
šo orlaiviai pastebėta rytų 
pajūryje.
Antrasis pavojaus signalas 

paskelbtas 1:05 vai. po pie
tų (Chicagos laiku).

Priešo orlaiviai
Iš Governor salos, kur 

yra pirmosios armijos šta
bas, pranešta, jog pastebėta 
priešo orlaiviai, esą apie dvi 
valandas kelionės nuo New 
Yorko. Visi Mitchel aerodro 

, me esą orlaiviai pakilo į orą 
patikrint pranešimus.

Laivyno spaudos biuras 
pareiškė negavęs jokio pra
nešimo apie priešo orlaivius. 
Washingtone Baltieji Rū
mai, karo ir laivyno depar
tamentai pareiškė, taip pat 
nieko nežiną apie priešo or
laivius rytų pajūryje.

Įspėja apie pavojų
Kiek vėliau Washingtone 

sekr. Hull įspėjo visuomenę 
būti pasirengusią netikėtai 
atakai.

Tačiau valstybės departa- 
, mentas pabrėžė, jog sekr.

Pirmiausia suimta svetim- iHull pareiškimas neturįs jo
kių ryšių su pranešimais

svetimšaliai”.
Kol kas nepaskelbta kiek 

svetimšalių suimta, bet pa 
tikimi šaltiniai sako, jog 
šiuo metu esą suimta virš 
300 vokiečių ir 50 italų.

padarė oficialioji japonų ži 
nių agentūrą.

•
Kuibiševas, gruodžio 9 d. 

— Užsienio reikalų viccmi- 
nisteris Lozovskis šiandie 
pareiškė, jog “santykiai 
tarp Rusijos ir Japonijos” 
pasilieka laikinai kokie buvę 
ir sudarytoji neutralumo su 
tartis tebegalioja.

kad bus pasirašyta Ameri
kos, Anglijos ir Rusijos są
junga).

•
New Yorkas, gruodžio 9 d. 

— Iš Manilos pranešama, 
jog netoli Filipinų nuskan
dinta Japonijos orlaivių ve
žiotojas, kuris turėjo apie 
200 orlaivių.

Kairo, gruodžio 9 d. — 
Pranešama, jog gen. Erwin 
Rommel perorganizuoja sa
vo kariuomenę Libijoje. Vo
kiečiai šiuo metu pasitrau
kę į vakarus ir dabartinė 
fronto linija yra į pietus nuo 
Tobruko.

Tuo tarpu Londono sluoge 
niai pareiškia, jog anglų pa
stangos esančios sunaikinti 
ašies pajėgas Afrikoje irtai 
įvyksią netolimoj ateityj.

šaliai laikraštininkai, dau
giausia vokiečiai ir italai.

Panama paskelbė 
Japonijai karą

i New Yorkas, gruodžio 9 d. 
— šiandie Panama ir Meksi 
ka paskelbė Japonijai karą, 
pareiškė Panamos radio.

Tuo tarpu iš Washingtono 
pranešama, jog nemažas 
skaičius Meksikos kariuome 
nės rytoj pereis Meksikos- 
Amerikos sieną, ši kariuome 
nė siunčiama sustiprinti Me
ksikos pakraščių apsaugai 
pietinėj Kalifornijoj.

Pakeitė karo 
tarnybos įstatymą

apie priešo orlaivius prie 
New Yorko.

Massachusetts pajūryje 
taip pat vyksta pilnas pasi
ruošimas sutikti netikėtą or 
laivių ataką. Bostone visos 
mokyklos paleido vaikus na
mo anksti.

Rusija neskelbsianti 
karo japonams

San Francisco, gruodžio 9 
d. — Kariuomenės sluogs- 
niai šiandie paskelbė, jog jan, 
ponų orlaiviai apžvalgė stra 
teginę San Francisco įlan
ką. 4

Kariuomenės sluogsniai 
pareiškia, jog du skvadro- 
nai po maždaug penkiolika 
orlaivių perskridę pajūriu į 
vakarus nuo San Jose ir pie
tiniam San Francisco įlan
kos gale jie persiskyrę. Vie 
ni nuskridę į šiaurę, kiti j 
pietus.

Orlaivių vežiotojas
Tie patys sluogsniai pažy 

mėjo jog esą aišku, kad šie 
Į orlaiviai priklauso priešo or
laivių vežiotojui, kuris tu- 

■ rįs būti kur nors Ramiajam 
vandenyne, apie 600 mylių 
nuo Kalifornijos pakraščių.

Leit. gen. John L. Dewitt 
pareiškė, jog greičiausiai 
šis orlaivių vežiotojas sku
biai persikėlė į naują vietą 
po orlaivių išskridimo ir or
laiviai grįšią į naują pozic. 
ją-
Prezidento kalba, ' ' . > • * *r ’ .. ♦ • t, r •

Šįvakar Prezidentas Roo
seveltas pasakė radio kalbą 
į Jungtinių Valstybių visuo
menę. Savo kalboje Prezi
dentas plačiau nušvietė pas
kutiniuosius įvykius, patiek
damas platesnių dokumentą 
rinių žinių ir kartu raginda
mas visus amerikiečius dėt: 
visas pastangas kovai prieš 
Japoniją.

Šiandie po pietų praneši
mas iš Baltųjų Rūmų pareis 
kė, jog Prezidentas Roose
veltas galvojąs paskelbti 
septynių dienų darbo savai
tę, kad pagrejtinti karo reik 
menų gamybą.

perdaug galingus ir perdaug 
pasiryžusius žmones.

Mes esam taikingi, mes 
esam nulaidūs, bet mūsų 

1 jėgos neišsemiamos, mūsų 
1 rezursai neišmatuojami ir 
mūsų pasiryžimas neaprė
piamas. šiandie ir mūsų pyk 
tis neapsakomas, nes mums 

' klastingai smogė iš pasalų 
ir padarytoji žaizda per
daug slaudi.

Washingtonas, gruodžio 9 
d. — Atstovų rūmų karo rei 
kalų komisija šiandie sku
biai priėmė įstatymą, kuris 
autorizuoja panaudojimą

Maskva, gruodžio 9 d. - Amerikos laivyno ir kariuo-
B menės pajėgų, jimant ir ve-liaunuoju Su pažauktuo-

64)00,000 nacių 

žuvę fronte

Pravda šiandie rašo, jog per 
pirmuosius penkis mėnesius 
karo fronte žuvę apie 6,000, 
000 vokiečių kareivių.

Pasak Maskvos, tuo pačiu 
laiku vokiečiai netekę 15,000 
tankų, apie 13,000 orlaivių 
ir 19,000 kanuolių.

sius karius svetimose terito 
rijose.

Tuo pačiu laiku paskelbta, 
jog karo tarnyba pratęsta 
visam karo metui su japonai 
ir šešiems mėnesiams po ka 
ro.

Washingtona8, gruodžio 9 
d. — Aukštieji sąjungininkų 
diplomatai įsitikinę, jog Sov. 
Rusija nepaskelbsianti Japo
nijai karo, nebent ji būtų už 
pulta.

Pasak šių sluogsnių, Rusi
ja nepaskelbsianti Japonijai 
karo todėl, kad šiuo metu 
rusams svarbu pirmiausia 
sustiprinti savo pozicijas 
Europos fronte.

Tokijo, gruodžio 9 d. — 
Japonai paskelbė Ramiajam 
vandenyne suėmę du šimtus 
priešo laivų, kurių tarpe ir 
Jungtinių Valstybių keleivi
nis laivas prezidentas Ha- 
rrisonas. (10,509 tonų).

ORAS
Dalinai debesuota ir gali

ma sniego.
Saulė teka 7:06 vai., sau 

lė leidžias 4:19 vai.

Laukia Vokietijos 
paskelbimo

Paskelbusių Japonijai ka
rą valstybių skaičiui kas 
kartas didėjant, laukiama, 
jog Vokietija netrukus pas
kelbtų karą Jungtinėms Vai 
stybėms.

Japonijos užsienio minis
terijos atstovas pareiškė, 
jog Japonija, skelbdama 
Jungtinėms Valstybėms ka
rą, aišku, tikėjosi, kad ir 
“Vokietija paskelbs Jungti
nėms Valstybėms karą”.

Washingtonas, gruodžio 9 
d. — Paskelbta, jog neribo
tam laikui pravesta nuosta
tas, neleidžiąs vokiečiams ir 
italams tapti Amerikos pi
liečiais.

•
Vatikano Miestas, gruo

džio 9 d. — Popiežius Pijus 
XII šiandie pareiškė apgai
lestavimą dėl karo išsiplėti
mo.

r
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•i merikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Žinutės iš Rytų

Hartford,' Conn. — Perei
tą sekmadieni lietuvių klū- 
biečių salėje prie Lawrence 
St. buvo suruoštas gražus 
priėmimas mūsų naujiems 
lietuviams daktarams. Se
niau buvo surengta parapi
ja salėje dr. šupiui, o da,

u.r pats dr. Supis su komi- 
' eija ruošėsi priimtuvėms 
naujiems daktarams: Ažu- j 
kui (Allen) ir dantistui dr. 
Krikščiūnui. Salė buvo pilna • 
Žmonių.

ikalbomis sveikino pralo-'
-a .nubotas,, kuuigas Kri- 

pas, nr. Ažuko tėvai ir se-' 
šuo, dr. Krikščiūno žmona 
(nors svetimtautė, bet lietu
viškai visą laiką kalbėjo),' 
dr. Krikščiūno dėdė veikė
jas iš Washington Depot 
Krikščiūnas, dr. Matas Aukš 
tikalnis ir dantistas Žeman- 
tauskas abu iš Waterbury, 
šeimininkė Elijošienė, Pil-

V.

žmonių, buvo daug svečių iš 
Chicago, Lincoln ir kitur. 
Jau daug laiko praslinko, 
kai mūsų bažnyčioje lietu
vis vedė lietuvaitę. Lauksi
me daugiau grynai lietuviš
kų porelių.

Vietinis

ADVOKATAI

Parapijos puota
Omaha, N e braška. — Mū

sų parapijos vakarienė buvo 
lapkričio 16 d. Sakoma kad 
ši vakarienė buvo sėkmin
gesnė už praeity buvusias. 
Valgius gardžiai sutaisė Vik 
torija Kušleikienė.

Tomo Piliaus šeima buvo 
ypatingu būdu pagerbta po 
vakarienės. Mat, Tomas Pi- 
lius turi net keturius vedu 
sius vaikus, kurie prie mū
sų parapijos priklauso. Pa
rapijos kom. narys Kazimie
ras Kušleika įteikė Piliams 
nuo parapijos labai gražų 
Viešpaties Jėzaus Alyvų dar 
želyje paveikslą. Jis buvo 
tinkamas progai, nes nekar
tą tėvai turi naudoti viso
kius būdus, kad palaikius 
vaikus prie savųjų ir savo 
parapijos. Jis nuomoja, tai
so savo vaikų namus, kad 
mūsų apylinkėje gyventų. 
Didelės vestuvės

JAPONAI PUOLfi MANILĄ .
iO

("Draugas” Acme telephoto,

japonų lakūnai atakavę miestą ir jo apylinkes. Japonai

.v

• hitu

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CKNTRINI8 OFISAS:
S1SS SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
BALANDOS: Nuo 1-aos Iki l-tos 

vai. vak.
Tel. CALomet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 Tol. State 7572

Manila miestas, Filipinų salų sostinė. Pranešta, kad 
puolė ir kitas salose U. S. bazes.

je. Jau turime gabius avia- čios draugijos dalyvavo ir 
cijos ir orlaivių mechani- , aukojo: Šv. Jono Evangelis- 
kus, kaip Antaną “Red” Ma- to ($10), Šv. Elzbietos dr-ja 
šiotą (kuris šiuo laiku yrą ($5), Moterų Sąjungos kp.

vių šeimynas. Gražus dar
bas ir jau daug metų kaip 
tai daro.

mechaniku overseor arba už- 
kauakas ir vakaro vedėjas vaizda) Floridoje, ir kitus, 
adv. Pranas Mončiūnas. Dai- Sveikiname’
navo Valerija Kaunietytė ir 
Vailionienė pianu akompa
nuojant Čeponytei, Matui 
Kripui akompanuojant sū
nui Mykolui, Jonas ir My
kolas Kripukai deklemavo 
ir dainavo. Vakarienė buvo 
skani ir gera, paskui buvo 
šokiai. Vakarienės pabaigo
je kalbėjo dr. Supis, Ažukas 
lr dantistas Krikščiūnas.

Baisi nelaimė ištiko Hart
ford naujo didžiulio tilto 
statytojus aną dieną. Tarpe 
sužeistųjų vienas lietuvis

($5), Moterų Gildąs ($5), 
Vyrų Klubas ($5), Marijos 
Sodalicija ($5), Tretininkų 
dr-ja ($5), Lietuvos Vyčių 
kp. ($5), LDS kp. ($5), Lie
tuvių Legijonierių postas 
($2), Moterų Auxiliary ($5), 
LRK Susivienymo Amerikoj 
kp. ($5), Šv. Cecilijos cho-

Lietuvių jaunimo (Lietu
vos Vyčių) basketbolo rink
tinė laimėjo žaidimą žaisda
ma su So. Windsor rinktine. 
Vyrų klubas finansuoja rink 
tinę ir reikia už tai jam

duoti kredito. Manome šį
met turėti tikrai stiprią 
Knights of Lithuania bas- 
ketbolo rinktinę. “Keep ‘em 
flying, Knights!”

Mergaitės irgi ruošiasi 
prie sezono. “Follow through 
K. of L.”, mergaitės!

Petras Budrūnas iš Spring
field, Mass. Kur tų lietuvių: ras ($1) iš Tariffville Gyvo- 
dabar nerasi? jo Rožančiaus dr-ja ($11),

iš Manchester Gyvojo Ro
žančiaus dr-ja ($10), nuo 
seserų Pranciškiečių gauta

Vaikinui ligoniui Vytau
tui Levišauskučiui buvo su-A ’

Hartfordas laimingas da- j rengta neseniai didelė vaka- į sveikinimo telegrama taip 
bar savo profesijonalų skai- j rienė. Lawrence St. salė pu- pat telegrama iš Teklės Mit-
čiumi. Turime dar vieną nau 
ją dantistą Albertą Povilonį, 
kuris dabar yra internų ir 
aukštesnius mokslus eina 
’J° universitete.

' Vii lietuviai remia savuo
sius lietuvius biznierius ir 
pnuoaijonalus ir lai profe- 
sijonalai ir lietuviai biznie
riai teisingai patarnauja lie
tuviams. Tada viskas išeis 
gerai. To linkime Hartfor
du! ir visoms lietuvių kolo
nijoms.

Daugiau kai šešių pėdų 
aukščio vaikinas Tadas špe- 
lis baigė aukštus aviacijos 
moksliu. Dabar jam,

vo pilna iki durų. Liko daug 
pelno vaikinui, kuris gana 
ilgai serga. Gražus, krikš
čioniškas darbas. Vytautas 
buvo veiklus Vyčiuose ir il
gai išbuvo ligoninėje Bos
ton, Mass.

Brundzams buvo surengta 
surprise 25 vedybinio gyve
nimo metų sukaktuvių pro
ga. Sveikino vietos kunigai 
ir giminės bei prieteliai.

Prieš kiek laiko Gyvojo 
Rožančiaus draugija šventė 
30 metų gyvavimo sukak- 

grei-1 tuves parapijos salėje. Nors
čiausiai, teks vykti į pietus vėlokai, bet paduosiu keletą 
mokytojauti aviacijos srity- faktų iš to įvykio. Sekan-

Tai. PROspect 8625

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, UL

Rezidencija REPUBUC 5047 
pagal sutartį

chellienės Nashua, N. H. 
Programa buvo sekanti: dai . 
navo Ona Vailionienė., Al. 
Teraila, Juzė Maciuškaitė, 
Valerija Kaunietytė, Matas! 
Kripas, kalbėjo ir sveikino! 
prelatas Ambotas, kur.. Kri
pas, kun. Vilčiauskas, kun. 
Pankus ir daug kitų. Vakaro 
vedėju huvo Jonas Mončiū
nas. |

Sveikinam Gyvojo Rožan-j 

čiau* dr-ją, kuri daug pasi-, 
darbavus Dievui, parapijai 
ir tautai.

Šįmet Moterų Gildąs vėl 
rūpinasi Kalėdų šventėse 
aplankyti ir apdovanoti rei
kalingesnes parapijos lietu-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS .

Pritaikina akiniufe 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DfiL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

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.

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

Lapkričio 27 d. buvo di
delės vestuvės Jono Petkaus 
ir Patricijos Didikaitės. Baž 
nyčia buvo gražiai išpuošta 
ir per šv. Mišias pilna žmo
nių. Vestuvių puota buvo
parapijos salėje. Be vietinių 6322 S. Weslern Avė.
_______________________ Telefonas PROSPECT 1012

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

LIETUVIAI DAKTARAI

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Hollywood 
tvteeomia. Darbas 
(ja rantuotas.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlewood 5883 

Rez.: - ENGlewood 5840

JAPONAI SKAITO ŽINIAS APIE KARĄ

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

TU Tiesa pora aklų Tisam n- 
Tenlmul. Saugokit laa leladaml 
išekaąmlnuotl Jm moderniškiausia 
metodą, kuria regdllmo mokalM 

ąsll eetolktl.
M METAI PATYRIMO 

prMnklme akinių, karte pnšaUne 
visų aklų Įtempimų

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

UPTOMOTMŠSTAl
L801 So- Ashland Avenae 

Kampas lt-toe
i'elefonas CANAI? MUS — Chfcaae 

OFISO VALANDOS 
KMdlen S-00 a m. Iki «.I0 p. m 

Treč Ir Sekt: »:«0 a m. Iki
»:se • m

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seitadieniais 

Valandos: 3—8 popiet,
_ Telefonaa; CICero <270

BS. F. C. WINSKUNAS
PHYSIOIAN AND SURGBON 
2158 West Cermak Rd. 

Ofiso teL OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Km.: 7004 8o. Fatrfleld Ava. 

Res.: TeL: HEMIock 8100

La..
DR. G. VEZEUS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47tk atimt
»aL. aųo 9 Tai. ryto iki 8 vai. vak 
 Reredoi pagal sntartį.

AMERIKOS "ut I (JVU, DAK 1 AKU DRAUGUOS NARIA'

8o Tumas Ava 
•<«. ral GROvahill 0617 
Office tel HEMIock 4848

3R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAh

Vai 2 4 ir 7—8 vak 
ket >rtad •> Nedčliomis susitarti,

U Marquette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URG1ON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Offlce tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

lANal 0188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2301 West Cermak Rd

''alandos 1—9 noniet iz 7 4 » 
REZIDENCIJA:

6031 S. Callfomla Avė. 
Telefonas REPnhlic 7808

Ofiso tel.: VIRglnia 0036 
RezMencijoa tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vai.: 1-3 lr 6-8:30 P. M., 
Seitadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

("Draugas" Acme telephetą.

Los Angelese japonų distrikte japonai perka laikraščius ir skaito žinias apie karą. 
Japonų amerikiečių piliečių lyga smerkia Japoniją dėl jos susimetimo prieš Ameriką.

TaL YARda 5961.
Rei.: KENvrood 0107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAU * (UaRUBOAS 

*al nno 1—8: UUP 8:30—8:90
756 West SStti Street

TaL OANal 0807
laa tai.: PROinect

DR. P. L ZALATŪRIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Ridenau*: 6900 Gu. Ar»rfan A* 
VALANDOS: U v. ryte U 8 pom*

9 • vai

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-G.

Šventadieniais 11-12

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Reaidanoija 
2155 W*st Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Iki 8:80 y. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. We*tern Avė.

TaL Canal 7171
Nuo 8 ryto Ud B po piet kasdien

MLPETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki I! Vak. 1 Iki • 

N«ri*ltoniti> Dagai nutarti

Telefonas CANaI 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas viri Boehm’s Drug store

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9

Ofise TeL»

OR. RAMUS
GYDYTOJAS Ot CKKBDBOAF 

1863 W**t S5tk Mraet
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien ano 1.09 iki 8X» *al 
Trettad. kr ■ikeie < Ūk susitartu*.

ir pagal sutartį.
Rea. telefonai SEEiey 0434.

TaL Cioaro 1494

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal ratartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
________Tai. Cicero 1184

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 Ir ana 7-9 vakare 

Talpai pagal marti 
Ofiso telefonaa PROspect 9737 
Namų telefonas VIRglnia MSI

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

(2-troe luboe)
TaL lCTDvay 8890 Ohiaaga, B

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vat ryto. nuo 2 Uo • 
vai. popiet ir nuo 7 Ud 8:90 vai. vak 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

~DR. MAURICE KAHN
gydytojas zb chirurgas

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARda 0994 

Rea. TeL KENvrood 4809
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto: 8-S ir 7-9 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 17 vai. dieną

TELEFONAI:
Offlce: HEMIock 5524
EMERGENCY: call M(Dway 0001 
Rea.: HEMIock 1043

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS*
Nuo 1 iki 8 lr nuo 6 Iki 8 vai. vak.

2408 Weat SSrd Street
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The All-American - 
L.R.C.S. - Man

Vincent Joseph Banionis 
was prepared for the official 
announcement that he had 
been chosen center on the 
All-America team of 1941.

“I heard it a couple of PlaVs is uncanny.
days ago, būt I was told to 
keep quite about it,” said 
Banonis, “It’s quite a thrill 
and I hope I deserve it. I 
wish I could thank every
body who helped me get the 
honors.”

Banonis was the second 
University of Detroit play- 
er ever picked for Collier’s 
All-America. The first was 
Lloyd Brazil, now backfield 
coach of the Titans, who 
was named in 1928.

“I was lucky,” said Bano
nis. “I was especially lucky 
in the coaches I had at the 
U. of D. I owe plenty to Bud 
Boeringer, who tought me 
almost everything I know a- 
bout playing center.”

“When I first went to U. 
of D.,” continued Banonis,, 
“I was surpriaed to find 
there was so much to learn 
about football and the cent
er job, in particular. Gus 
Dorais, Athletic director of 
the University of Detroit 
and Bud brought me up the 
hill.”

Banonis, who has agreed 
to play in the North-South 
game at Montgomery. Ala., 
is thinking seriously of the 
opportunity to turn profes- 
sional.
Bracketed with the Best

Naturally, Banonis’ selec- 
tion for the All-America 
was gratifying to Dorais and 
Boeringer.

“Vince is the kind of play- 
er a coach gets once in 10 
years or so, if he’s lucky,” 
said Dorais. “They certainly 
didn’t make a mistake when 
they put him down as an 
All-America.

“I’ve coached three really 
great bąli players since I’ve 
been in this business.

The first was George Gipp, 
who played for Rock when 
I was backfield coach at 
Notre Dame. The second 
was Lloyd Brazil and Bano
nis is the third. Banonis de- 
serves to rank with Gipp 
and Brazil. I don’t know of 
any greater compliment that 
you could pay any f-ootball 
player.”
Fltted for Backfield

Boeringer described Bano
nis as a hustling, hard hit- 
ting kid”. He continued:

“If ever a fellow deserved 
All-America honors, it’s Ba-

nonis, he’s a big, rugged 
kid, and he’s also unusually; 
fast and smart. They don’t 
come any better. I’ve seen 
a many good centers in the 
lašt 20 years, būt I’ve never 
seen anyone who could 
match Vince’s defensive 
play. His ability to diagnose

“I think that Vince would 
have been just as great a 
star if he had played in the 
backfield instead of at cent
er. He would have been a 
wonderful fullback or half- 
back. He has power, speed 
and unusual foot bąli sense.”

Chicago Lith. Ath. Club 
Meets Tonighf

A Special meeting for the 
purpose of setting two im
portant dates for the com
ing years program, is being 
called by the President Jack
L. Juozaitis tonight. (Wed. 
Dec. 10).

The Meeting will be held 
at the Chicago Lith. Ath. 
Clubrooms, 6825 S. Western 
Avė. at 8:00 P. M. and will 
be of special interest to 
bowling teams. The date for 
the 4th Annual Natl. Lith. 
Bowling Tournament which 
will be held in Chicago some 
time this Spring, will be an- 
nounced.

The other date will be 
that of the huge sočiai af- 
fair to be held this year 
Commemorating the Amer. 
Lith. Athletic Assns. 5th. 
anniversary.

All members of the Ath
letic Club, Youth leaders, 
Sports Editors, and Sports-

JAPONŲ ATAKŲ AUKOS

("Draugas” Acme telephoto>

Eiliniai kareiviai Dean W. Cebert, 23 m. (kairėje) iš 
Galesburg, III., ir John Robert Fletcher, 32 m. amž., iš 
Janesville, Wis., žuvo per japonų atakas Havajų salose.

A. Staken - N. S. 18 124.5 
A. Sungail - N. S.. 8 124.1 
H. Woicek-Bri. B. 15 123.12

------------------ Į A. Ambrose-T of L 18 123.6
KNIGHTS OF LITHUANIA V- Brennan-Marq. 18 123.2 
CHICAGO DISTRICT
LADIES BOWLING 
LEAGUE STANDING

(Including games of Dec.
4, 1941).

- -Xeam Won Lošt
1. Town of Lake 15 3
2. Bridgeport 12
3. Brighton “A” 10
4. Brighton “B” 8
5. North Side
6. Marquette

men are invited to šit in at 
tonite’s meeting.

Walter A. Raginis, Sec’y.

‘ 6 
3

6
8

10
12
15

INDIVIDUAL STANDING

(Including games of Dec. 
4, 1941)

Name and Team games average

T. Daresh-Bri. ‘A’ 18 139.15 
J. Gaidis - Bridge. 18 139.13 
S. Jesulaitis-T of L 18 138.6
A. Yucus - T of L 18 137.6
B. Watkins-Bridg. 18 132.11

A. Razbud-Bridge. 18 120.
H. Cherry-Bri. A. 15 119.8 
H. Shimkus-T of L 18 119.7 
Ann Woicek-Bri.B. 3 119.2 
S. Gimbut-Bri.A. 18 118.5 
Ad. Woicek-Bri.B. 18 117.11 
E. Kawal)t-T of L 18 117.4 
A. Cherry-Bri. A. 18 116.11 
A. Junes - Bridge. 18 116.7 
S. Tenzie - Bridge. 18 113.4 
Krakausky-Bri.A. 3 112.
A. Kirstuk - N.S. 18 104.16 

; B. Adams - Marq. 6 104.2 
A. Olson - N. S. 3 104.
S. Jucikas-Bri.B. 18 102.9
L. Rauba - Marq. 15 99.8 
C. Wesley - N. S. 18 95.12
A. Jatis - Marq. 18 94.7 
V. Kraus-Bri. B. 18 86.5
B. Golbin - Marq. 9 76. 

High games — J. Gaidis
— Bridgeport — 190.

High games — A. Yucus 
— T of L — 175.

You, being the audience, 
which would you prefer to 
attend, — a dance, a play, 
or a short play and dance?

Raymond Eisin, 1535 So. 
50th Avė., Cicero. — “That, 
of course, depends on the 
time of year the event is 
sponsored. In my opinion 
I think and organization 
likę the L. R. C. S. O. would 
be quite successful in pre- 
senting a full length play.”

Frances Widick, 6805 So. 
Racine Avė. — “For varie- 
ty, a play and a dance would 
appeal to me. Too many so
čiai — athletic clubs present 
dances solely. Since your or
ganization has a mixture of 
studentą, a comedy that ap- 
peals to young and old alike 
would be grand. And, most 
important, get an orchestra 
that doesn’t take those much 
-discussed hour intermis- 
sions.” ,

Bruno Budrick — 32nd 
j and Morgan Streets. — “I 

don’t think you'ii find ma

L. R. C. S. O. CLAMBAKE
Reminiscing with Father 

Time, we came aeross some 
quaint (būt interesting) bits 
of Information.... It seems 
that Alice Szambaris our 
comely pretty, once had 
hopes of becoming a “Szam- 
barelli” of the organ. Now, 
of course, she has personnel 
work on her mind, that is, 
between the times she is 
out bowling.... Remember 
how Jean “Red” Juška lov-

High ąeries — J. Gaidis 
— Bridgeport — 499.

High series — S. Jesulai-1 play 
tis — T of L — 448.

Helen Cherry, sec’y

ny young people who will 
care to šit through a play 
immediately after Advent. 
I’m in favor of a dance, and 
a cnowd that’s willing to 
dance and associate with 
strangers.”

Richard Bagdon — 2416 
W. 45th Place. — “Personr 
ally, I would prefer seeing 
a short skit with dancing 
after wards. Young people 
don’t likę to šit down just 
watching any longer than 
they have to.”

Fred Mockus, 6335 South 
Fairfield. — “If I knew the 
play was a good one, that 
would suit me most. How 
ever, I imagine that most 
young folks would enjoy a 
little dancing after seeing 
a short play.”

Algird Strole, 40th and 
Maplewood. — “Going to a 
dance with a friendly young 
crowd would please me most. 
A short būt sharp comedy 
would be addisng a little 
špice to a pleasant evening.”

ed to play her Stradivarius 
and planned on joining Spi- 
talny’s organization when 
“kingdom came.” Now, from 
what we’ve seen, she’s all
“boogy-woogy”..... How can
we forget the sight of Eu-! 
phrasia “Dolores” Miksis ly, my journey and dhoice 
wo;^"a^'nur«m£T^t7te-4'toP,s”!
two full days. Everytime she 
came to a eurb, out came 
baby and down went the 
baby carriage. Now Buggy 
and Boogy mean the šame
thing to Froozy..... Young
Al Vasaltis just loved to 

“grown-up” by getting
up at down to go to work 
with papa. Absolutely, he 
had to have his lunch pack- 
ed too. Būt he had his lunch 
finished by the time they 
reached the comer. Then Al 
would ,go right back home
to bed....  Then there were
the good old days when Miss 
Sakalas entranced audiences 
with her beautiful alto notes 
while they counted her fil- 
lings in three-quarter time. 
Remember that barbershop 
quartet, Aldona?

See you all
with more news and gossip.

The Clam.

Contributors 
Please Note!

Copy for the Dec. 24th. 
English Page mušt be in the 
.“Draugas” offices by 19th. 
of December because we 
hope to have about three or 
four sections. The extra sec- 
tions will be printed a few 
days ahead of publication

A Letter from an 
ex-draftee
Dear friends,

Probably it may be of 
interest to you to know how 
a “gent” feels at thirty-six 
years to be indueted into 
the army and pass through 
its various routines up un- 
til the period one receives 
one’s honorable discharge 
because of being a “has 
been” over the age limit.
Upon going to Camp Grant 

you truthfully begin to rea- 
lize what a great statė Tex- 
as is, because every corp- 
oral, sergeant, and non-com- 
missioned man seems to be 
from Texas; your discipline 
is rigid and stern — they 
really have a “knack” for 
training “green men” or 
tenderfeet as we city lads 
are.

Fortunately, I happened 
to be placed in the medical 
training corps, and our 
thirteen weeks in Camp 
Grant consisted of hiking 
and preliminary instructions 
from real “medicos”, būt 
yet, one had ample time to 
make friendly contacts with 
boys from various paris of 
the oountry.

Upon completion of my 
“prelims” in the medical 
training, I seleeted Ft. 
Worden, Washington, from 
a choice of sites, and honest-

I was placed as an ambu
lance driver and served in 
maneuvers. Later I served 
in the hospital as a ward 
master over sixty-four pa- 
tients as acting corporal, 
and later štili as acting ser
geant in the siek and wound- 
ed room.

In short, the country in 
our far West, is pietures- 
que with its mountains, its 
large streams abundant in 
salmon, black bass, and land 
shark, and its wild life in 
general. Yes sir, with Pt. 
Town8end 2l/2 miles from 
our fort and Seattle 54 miles 
by ferry and 176 miles by 
land, we serve as one of the 
Coast Defenses to the great 
Pacific beyond.

I’d likę to conclude with’ 
a salute to the retreat from 

next week the West, for the people of 
that region have accorded 
such generous hospitality 
and courtesy to the soldier 
that I will consider it al- 
ways a memorable incident 
in years that will follow.

date. Get in your copy by 
the 19th. of December.

Drop in a Christmas ar- 
tiele next week and we will 
get more than one page for 
the “Special Christmas 
Number.”

Editor, Protemp.
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šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
Gedamos.

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

,-aet.uvtų katalikų dlenraičlo “Draugo” rSmSjams lr skaitytojam* 
siunčia sveikinimus Lr geriausius linkėjimus)

Jūsų dlenragtia ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas 
apts Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, (Boa tr saugo las nuo amfllnojo Uganymo priedu-

Daugeriopai tspadauggja JOsų katallkliko dlenraičlo skaitytojų skal
avai

* AMLETO GIOVANM C1COGMANL 
Laodleea Arkivyskupas,
ApsĮtsIlikss Deleaatas

Vieningumo ir ryžtingumo dvasia
Japonija Jungtines Amerikos Valstybes užpuolė iš 

pasalų
Specialusis jos atstovas Kurusu, atvykęs į Vašingto

ną, kalbėjo taikos klausimais, vedė derybas, kad tai
kiu būdu išspręsti kilusius nesusipratimus Pacifiko 
vandenyne.

Jungtinių Valstybių vyriausybė kalbėjosi su tuo at
stovu, nes. jį, t?qšk«, fc»ifcos <irvigerų santykių tarp šių 
dviejų valstybių.

Bet, kai Vašingtone ėjo tie pasikalbėjimai, Japoni
jos militaristai slapta rengėsi užpulti Amerikos pose
sijoje esamas salas.

Siuntimas specialaus atstovo Vašingtonan buvo pa
darytas tam, kad užtęsti laiką ir duoti progos japonų 
armijai paruošti puolimą.

Tai buvo biauri, aziatiška apgavystė!
Bet ta apgavyste japonų militaristai apsivylė.
Jie nepasiekė to, ką planavo pasiekti.
Tiesa, sutorpedavo porą laivų, sunaikino kiek lėk

tuvų, nužudė Amerikos kareivių. Bet savo “blitzkrie,- 
gu” jie daug daugiau siekė laimėti.

Be to, japonai manė. kad jie pasinaudos buvusiais 
Amerikoj pasiskirstymais užsienių politikos atžvilgiu.

Čia taip pat apsivylė.
Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės lyg mūras 

vieningai stoja ginti savo kraštą nuo užpuolikų.
Pačiame kongrese tik viena moteris tepasisakė prieš 

paskelbimą Japonijai karo. Bet ir ši savo štato žmo
nių yra verčiama atšaukti savo balsą ir atiduoti jį už 
karo paskelbimą.

Visų politinių partijų vadai, visi didieji laikraščiai, 
nepaisant kokių politinių pažiūrų jie nebūtų, visi pra
monininkai, visos darbininkų unijos, visos nacionali
nės organizacijos, žodžiu, visa visuomenė turi tik vieną 
nusistatymą — vesti karą au užpuoliku tol, kol jis 
nebus taip nugalėtas, kad daugiau nei Amerikai, nei 
kitam kuriam kraštui nebepajėgs grąsinti.

Kitas vieningumo ir ryžtingumo puikus reiškinys, 
kad į laivyną ir armiją tiek stoja savanorių, kad ne
spėjama jų visų suimti.

Bet ir tai dar ne viskas.
Jau beveik visos šio kontinento valstybės paskelbė 

karą Japonijai.
Didžioji Britanija, Australija ir Kinija irgi eina į 

talką Amerikai.
Ligšiol dar nežinia, ką darys Sovietų Rusija, bet jai, 

rodos, kito kelio nėra, kaip skelbti karą Japonijai.
• To viso akivaizdoje, nesunku atspėti, kurioj pusėj 
bus laimėjimas.

Ne tik Japonija bus nugalėta, bet bus nugalėta ir 
naciškoji Vokietija, kuri japonus sukurstė ir kuri pa
sisakė padėsianti jiems kariauti.

Suprantama, kad kiekvienas Amerikoj gyvenąs žmo
gus žino, jog nugalėjimas Japonijos ir sutriuškinimas 
visų diktatorių pareikalaus daug aukų, daug darbo.

Bet amerikiečiai moka aukotis, dirbti ir kariauti.
Karas paskelbtas, mūšiai eina, tačiau Amerikoj jo

kio nusiminimo ir, pagaliau, susirūpinimo nėra.
Visur vieningumo ir ryžtingumo dvasia vyrauja.

‘ Tai yra didžiausia garantija, kad Amerikos garbė 

bus apginta is_įcs pr'siai nugalžU. _

DRAUGAS

Kį darys Vokietija ir Ko.?
Tikrai yra įdomu, kad Amerikos visuomenė visai ne 

daug tekreipia dėmesio į tai, ką dabar darys Hitleris, 
Mussolini ir jų talkininkai.

Pasirodo, kad klausimas yra aiškus. Ar jie skelbs 
karą Amerikai, ar ne, perdaug didelio skirtumo nebe- 
susidarys. Amerikos nusistatymas yra išryškėjęs jau 
prieš keletą metų, kai Europoje pradėjo siausti dikta
toriai.

Amerika siekia išgelbėti demokratiją, atstatyti pa
vergtųjų valstybių laisvę ir nepriklausomybę, įgyven
dinti tokią taiką, kuri būtų ir pastovi ir teisinga. Dėl 
to, nors oficialiai karas Vokietijai ir Italijai dar nėra 
paskelbtas, tačiau jau daug kuo prisidėta, kad sulai
kyti diktatorius nuo dar didesnio įsigalėjimo. Ir da
bar didelę karo naštą reikėjo nešti, gaminant ir pris
tatant karo medžiagą anglams ir jų santarvininkams. 
Toji parama ir toliau bus teikiama.

Panašiai elgsis ir Vokietija su Japonija. Vokiečiams 
tuo tarpu nebus išrokavimo skelbti karą Amerikai. Jie 
visu kuo (kas, žinoma, atliks nuo jų karo fronto) rems 
Ameriką kariaujančią Japoniją. Jau dabar, kaip pra
nešama, vokiečių karo ekspertai sėdi japonų sostinėj 
Tokio. Tad, iš to aišku, kad netiesioginiai karas tarp 
Amerikos ir vadinamos Berlyno.-Romos ašies visvien 
eina.

Mat, šioj gadynėj formalūs karų skelbimai išeina iš 
mados.

Aktualiausias klausimas
C. I. O. galingosios darbininkų organizacijos kon

vencijoj, buvusioj prieš keletą savaičių Detroite,, bu
vo labai įdomių ir naudingų diskusijų. Ypač buvo svar
bios ir reikalingos diskusijos darbininkų atlyginimo ir 
darbdavių pelno klausimu.

Natūralu, kad darbininkų susirinkime svarstomas 
algų reikalas. Bet jie, darbininkai, turi teisę liesti ir 
kitus klausimus, kurie rišasi su jų darbu.

Visi žino, kad šiandien yra daug daugiau darbų ne
gu buvo prieš dvejus ar net vienerius metus. Taip 
yra dėl to, kad yra reikalas stiprinti krašto apsaugą 
ir gynimą, kad reikia gaminti amunicija Didžiajai Bri
tanijai ir jos talkininkams. Darbininkai aiškiai žino, 
kad didieji pramonininkai iš to daro didelį pelną. Dėl 
to jokiu būdu negalima kaltinti darbininkų, jei jie, 
matydami tuos darbdavių pelnus, reikalauja sau di
desnio atlyginimo už darbą ir, kur jų reikalavimai nė
ra išpildomi, pagrąsina streikais. Abejoti netenka, kad 
darbininkai tokių reikalavimų nestatytų ir net dau
giau dirbtų, jei matytų, kad ir darbdaviai, atsižvelg
dami į momento svarbą, į krašto gynimo reikalus, 
atsisakytų nuo didelių pelnų ir tuo pasirodytų esą pa- 
tri jotai.

Jaučiama, kad, nors jau ir daug kas yra padaryta 
šiuo atžvilgiu teigiama kryptimi, bet, vis dėlto, dar 
daug daugiau reikia padaryti. Turi būti pašalintas dar
bininkų išnaudojimas — tai viena, o antra — turi bū
ti surastas kelias, kuris sustabdytų didiesiems pramo
nininkams krauti sau turtus iš krašto gynimo stip
rinimo darbų.

Rašo tremtinių reikalu
Kun. dr. V. Bartuška, prieš kiek laiko gyvenęs Ame

rikoj, rašo iš Lietuvos laišką kun. J. Kasakaičiui lietu- 
'vių tremtinių reikalu. Laiške, įdėtame “Garse”, tarp 
kitko yra rašoma:

“Zinai ką, brolau. Pasirūpink jų likimu. Susižinok 
su Amerikos Raudonuoju Kryžiumi ir paprašyk jo, ar 
negalėtų jų surasti ištrėmime, jeigu dar gyvi. Sunkus 
tai darbas esant tokiai betvarkei Sovietų Rusijoje. 
Be to, bolševikai į žmones žiūrėjo, kaip į gyvulius. 
Tad kyla klausimas, ar jie juos registravo. Ar pa
tys turi žinių kur ką padėjo. Būtų gerai, kad Ame
rikos lietuviai pasirūpintų visais ištremtaisiais iš 
Lietuvos. Gal dar pavyktų išgelbėti 30,000 inteligen
tų ir 8,000 sumaniausių ūkininkų. Istorija aukso rai
dėmis užrašytų jūsų prakilnias pastangas. Bet reik
tų veikti skubiai, nes “tempus in mora” (negaišuo
ti). Ten jiems trūksta maisto ir žiemai artinantis 
drabužių. Lietuva, dėkui Dievui, mažai nukentėjo nuo 
karo. Vokiečiams žaibo greitumu pavyko prasimušti 
pro Kauną, Alytų ir pasiekti Vilnių. Suvalkijoj tik 
Vilkaviškis ir Marijampolė tapo sunaikinti, bet baž
nyčios tapo nepaliestos.”

•
Nieks netikės mūsų pasigyrimams, kad esame geri 

lietuviai, jei nepriklausome bent prie vienos geros, pa- 
trijotiškos lietuvių organizacijos. Gera lietuvybė turi 
reikštis praktiškais darbais, kurie galimi tik per orga- 
nizaęiįas.
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(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 10 d.)

Užmušta 300 belgų... Ant- 
werpene, Belgijos mieste, ki 
lo didelis sumišimas. Belgai 
pasipriešino vokiečiams, ku
rie norėjo juos išvežti į Vo
kietiją. Kovose vien tik bel
gų žuvo 300.

•
Lietuvis kunigas Art Ins

tituto narys... Art Institute 
of Chicago pakvietė garbės 
nariu kun. A. Petraitį, šv. 
Juozapo parap. kleboną. Jis 
jau yra narys Amerikos' as
tronomų draugijos, naciona
linės geografijos ir praktiš
kos astronomijos ir kitų pa
našių draugijų narys. Kun. 
A. Petraitis yra astronomas.

K. Pakštas, Tautos Fon
do sekretorius skelbia, kad 
iki 1916 m. gruodžio mėne
sį Lietuvos reikalams į Tau
tos Fondą įplaukė virš 61 
tūkstantis dolerių.

Lloyd George — Anglijos 
premieras.... Atsistatydinus 
Asąuitho vyriausybei, An
glijos karalius Jurgis V jo 
vieton pakvietė ' Lloyd 
George, buvusį karo minis
trą.

•
Kas tai yra Jėzuitai.... J. 

Poška savo ilgoką straipsnį 
apie Jėzuitus taip baigia: 
“Jėzuitas kun. Sirvydas pa
rašė pirmąjį lietuvišką žo
dyną, kurį mokslininkai la
bai brangina. O jėzuitas ku
nigas Kojalovičius parašė 
pirmąją Lietuvos istoriją. 
Taipgi nemažai veikalų apie 
lietuvius parašė jėzuitai lie
tuviškoje kalboje. Pirmąją 
Vilniuje spaustuvę irgi įstei
gė jėzuitai....”

Tremtiniai ieško savųjų... 
Šimtai lietuvių tremtinių 
Rusijon per laikraščius ieš
ko savo giminių, gyvenančių 
Amerikoje.

A
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Po svietą pasidairius
Gromata iš Brooklyno

Mūsų garsiam Brooklyne 
visokių “dzivų” pasitaiko. 
Čia balšavikai skelbiasi esą 
“geriausi” Lietuvos “gelbė
tojai” ir “šelpėjai.” Jie 
organizuoja Lietuvių Tary
bą iš draugijų atstovų. 
Draugijos žinomos kaip ko
munistų ar jų valdomos. 
Andai ir šv. Jurgio drau
gija, kuri skaitoma didžiau
sia pašalpinė draugija 
Brooklyne, buvo išrinkus 
porą delegatų į tą Tarybą; 
bet metiniam draugijos su
sirinkime, dr-jos pirminin
kas pašalintas iš pirminin- 
kystės už leidimą nubalsuo 
ti siųsti delegatus; delega
tai ir jų raportai atmesti.

Dabar laukiame Smeto
nos, buvusio Lieuvos dikta
toriaus, atvykstant. Tauti
ninkai neriasi iš kailio, 
kad ir New Yorko miesto 
majoras tame mitinge, kur 
bus Smetona primamas, da
lyvautų, bet La Guardia at
sisakė;, kad neturįs laiko. 
Katalikai dar nepamiršo, 
kokį vardą A. Smetona pel
nė būdamas Lietuvos dikta
torium ir varžydamas kata
likų veikimą, uždarydamas 
jų organizacijas. Aš ma
nau, kad ir brooklyniečiai 
katalikai jo to “palanku
mo” nepamiršo.

Arba vėl, kaikurie mūsų 
veikėjai, susijungę su tauti
ninkais, šneka kitiems, kad 
reikia būtinai šaukti visuo
tinas Amerikos lietuvių sei
mas. Jau net keiioliką su
sirinkimų buvo sušaukę tuo 
klausimu tartis. Sekančia
me susirinkime žada būti ir 
A. Smetona. Įdomu, kad 
susirinkimai vyksta ne vie
tos lietuvių kolonijų salėse,

bet Hotel New Yorker. Ko
dėl?

Tai tiek tuo tarpu. Gal 
vėliau bus kiek daugiau ži
nių. Klumpius.

Vinigrefas
Mūsų žemė — aukso žemė, 
Kožnas mulkis laimę semia. 
Šalyje graži ramybė,
Žydi partijų “brolybė.” 
Viena sėdi, kitos tyli, 
Kožnas savo kailį myli 
Sako, tyla — rojaus byla, 
Tyloj geriau pilvai šyla.

(Barabošius).

Lietuvių darbai
Vienas tveria, kits naikina, 
Vienas kenčia, kits kankina, 
Vienas rauda, kits dainuoja, 
Vienas juokias, kits de

juoja.
Vienas geria, kits blaivėja 
Vienas tunka, kits liesėja, 
Viens per sotus, kits ba

dauja,
Viens įurtings, kits elge

tauja.
Vienas miega, kitas budi, 
Vienas linksmas, kitas liūdi, 
Vienas dirb’ iš viso vieko,
O daugumas neveikia nie

ko.
(Kačiukė “G.”).

Prašau Nesijuokti
Staiga susirgo Mikas 

Purvas. Žmona pašaukė 
daktarą, kuris apžiūrėjęs li
gonį, jo pulsą išklausęs ma
nydamas, kad jau niekas ne
gelbės tyliai praneša žmo
nai liūdną tikrovę:

— Tavo vyras jau mi
ręs . . .

— Dar ne . . . sako Mi
kas silpnu balsu.

— Tylėk! — subarė jį 
žmona. — Daktaras geriau 
žino.

PREZIDENTAS SIŪLO PASKELBTI KARĄ

t •‘Draugas“ Acme telephoto t

Prezidentas Rooseveltas kongreso rūmuose skaito pranešimą ir pasiūlo paskelbti ka
rą Japonijai. Prezidento dešinėje yra jo sūnus James. Už prezidento — vice preziden
tas H. JVaUace ir žemesnijįj^ rūmtį firmini ūkas jstjesker) S&m Esyburn,
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

r
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Rugpjūčio 15 d.

Pamažu rieda traukinys. Mūsų vagonas prikabintas 
prie prekinio traukinio. Prieš mus važiuoja evakuoja
mieji traukiniai iš bado sričių, iš šiaurės ir nuo Volgos. 
Gyvuliniai vagonai prigrūsti žmonių, kaip silkių stati- į 
nėję: vyrų, moterų ir vaikų. Bet ar tai yra žmonės? 
Daugumas neturi dantų, dantų smegenys kruvinos, vei
dai kaip žeme, gyvybės tik šešėlis. Vaikai daugiausia 
nuogi: dideliais išputusiais pilvais, rankos bejėgiškai 
kabo kaip šeivos. Bet baisiausias yra jų žvilgsnis: su
stingęs, be gyvybės, kurtus; kurtumas, kuris veda į pa- j 
mišimą. Matyt, jog šie žmonės pergyveno baisius, ne
apsakomus skausmus, kurie jau praėję. Jie patys paliko 
užgesę, gyvi lavonai. _ !

Kas man krinta į akis, kad tarp šių nelaimingųjų 
yra daug totorių, taip pat ir vokiečių iš Volgos krašto.; 
Daugumas yra rusų, kurie žino, kad jų likimas yra ken-

DRAUGAS 0
PASIRASO KARO DEKLIARACIJĄ

("Draugus” Acme te.epnutu, ,

j Prez. Rooseveltas Baltuose Rūmuose gruodžio 8 d. popiet pasirašo kongreso praves- 
tėjimas. {tą karo rezoliuciją, kuriaja paskelbiamas karas Japonijai. Tas įvyko susirinkus kai

Daugelis šių nelaimingųjų sėdėjo ant vagono grindų, kuriems kongreso atstovams.
nieko neveikdami, nesirūpindami kuo nors paįvairinti sa
vo sunkų gyvenimą. Kai kurie išlenda iš vagonų ir zuja 
Aplink, prašydami duonos . Ir kas galėtų papenėti šias 
minias, išbadėjusias, nuplyšusias, beviltiškas, kurios 
puolasi prie ištisų traukinių vagonų langų. Nors vie
tos gyventojai viską atiduotų, tai tik būt kaip lašas, 
įpiltas į jūrą.

Šis vaizdas kartojasi prie kiekvienos stoties, kur bu
vo pervežami tūkstančiai išbadėjusių žmonių. Omske 
buvo slaptai kalbama, kad kitur miršta iš bado tūkstan
čiai. Mes netikėjome, mes manėme, kad žmonės perde
da. Dabar mes patikėjome, esame įtikinti, kad tokia 
yra baisi tiesa. Prisiminėme traukinį, kuris bėgo nuo 
raudonųjų, dar baisesnis vaizdas yra šių nelaimingųjų.

KOMUNIZMAS IR RELIGIJA
(Paskaita Studijų Rateliams)

(Tęsinys) 

Atvira kova

Parašė T.

Trečias Internacionalas 
įpareigojo kiekvieną komu
nistą “nuolatiniai, žiauriai 

. ir sistematingai kovoti 
prieš religiją.”

Rusijos bedievių laikraš
tis “Bezbožnik,” rugpjūčio 
mėnesy, 1935 m. leidinyje, 
rašo apie Jaroslavskio- 

| Gubelmanno įsakymus. Jis 
komunistams sako: “Negali 
dimo religijos klausimu, 
dimo kovoje prieš religiją. 
Bet turi būti panaujintas 

| veikimas, mes turime per- 
1 organizuoti savo propagan
dą ir sutvirtinti savo ei- 

: les.”
Stalinas komunistamsI

įsako: ”Lai nebūna apsilei- 
naikinti religijos propagan- 
Prieš religijos nesąmonių 
skleidėjus, prieš dvasiš- 

! kius, kurie nuodija žmonių 
protus, komunistų partija 
turi kovoti.” (“Bezbožnik,” 
lapkr. 17 d., 1934 m.).

Komunistų partija išleido 
įsakymus, kovos mėnesį, 
1919 m. No. 13, kame pa
sakyta: “Religijos klausi
me komunistų partija nepa
sitenkina atskirimo Bažny
čios nuo valstybės, ir mo- 
kokylos nuo Bažnyčios,

Kaip galima pala’fcyt: to, ji priešinsis komunizmui, kaip jau padaryta. Parti- 
ko nėra? Tačiau Lietuvo- mes jos išnykimą pagrei- j ja dės visas pastangas su-
je komunistai skelbė atvi- 

Kad pateisinti savo kovą kovą Katalikų Bažny-
prieš religiją, komunistai čiai “Baisas,” No. 1, 1932
teigia, jog religija palaiko m rašo: “Bedievio komuni-
kapitalizmą. Lietuvos ko- g^0 pareiga yra kovoti
munistų laikraštis, Bal- prjeg tikybinius prietarus

Tuokart raudonųjų armija dešimtį tūkstančių išžudė, , sas,” No. 14, 3932 m. ra- įr tikybą, kaip kla^ii io bur-
dabar komunizmas atsiėjo milijonus gyvybių, tarp kurių šo: “Tikyba pilnai suderi- žuazijos viešpatavimo įran-
nėra buržujų,' tik paprasta rusų liaudis, išvaduotojų stu I narna su kapitalistų moks- įį Bedieviai komunistai
miama prapultim’ i lu, nes ji padeda kapitalis- privalo kelti aikštėn bažny-

tams išnaudoti darbininkus gjų jr kunigų juodus dar-
Rugpjūčio 17 d. , ir kitus darbo žmones. Re- |jUS> jų tarnavimą buržuazi-

Keuonsje i Rusi* mes suradome bendrai stu-1“ga “

dentą Vitią Akulovą; jis nori ligi R. . . ., savo gimtojo 
mieste, su mumis drauge važiuoti. Visai prieš išvažia
vimą jis mūs atsiklausė ir prašėsi priimamas važiuoti 
drauge, mes jam neatsakėme. Liūdnas, nepratardamas 
Dė žodžio, jis sėdėjo kampe. Kada aš paklausiau jo nu
siminimo priežasties, tuomet jis atvėrė savo širdį.

— Nuo savo sesers iš R. . . . gavau du svarbius laiš
kus. Viename ji mane kviečia sugrįžti, nes ji esanti vie
na ir be galo manęs ilgisi. Bet rytojaus dieną gavau, 
štai šitą atviruką. Jis man padavė jį. Aš skaičiau:

— Turiu Tau prisipažinti, kad Tavęs nepasiilgau. 
Vėl susitikau su tavo senu draugu Liučinikovu, aš jam 
turėjau duoti ir tavo adresą. Jis čia turi aukštą vietą. 
Nevažiuok pas mus, nes žinai, kad mūsų drėgnas klima
tas pakenks tavo plaučiams . . .

— Bet Vitia, — tariau aš, — kaip jūs to negalite 
suprasti? Laišką jūsų sesuo parašė spiriama čekos, o 
atviruką po to išsiuntė, kad jus įspėti. Kaip tik ji at 
viruką, o ne laišką parašė, kad neatkreiptų čekos akių. 
Jokiu būdu jūs negalite į R. . . . važiuoti: Kas yra Liu- 
či ni kovas ?

— Tai yra mano jaunų dienų draugas, kuris gyve
no kaimynystėje ir visada iš mūsų sodo vogdavo vyšnias, 
uis manęs nekęsdavo, nes aš jį dažnai nutverdavau ir 
pavykėdavau. Paskui nežinau, kur jis trankėsi, dabar 
esąs čekoje . . . Jūs sakote tiesą, kažką panašaus ir aš 
galvojau. Bet aš turiu važiuoti, kitaip aš negaliu.

— To aš nesuprantu, jei jūsų gyvybei gresia pavo
jus .. .

Aš nenorėjau su juo dar- toliau kalbėti, bet priva
žiavome didelę stotį, ir reikėjo apsirūpinti virintu van
deniu.

Rugpjūčio 18 d.
Buvo vakaras. Vagonas begalo sukosi; buvo šaltas' 

Sibiro rudens vakaras. Tušti laukai, snaudžianti miš
kai bėgo pro mūsų akis. Traukinys skubėjo bildėdamas 
tolyn.

Vitir. sėdėjo šalia manęs. Pasižiūrėjo į mane dide
lėmis, tamsiomis akimis, liūdnai nusišypsojo ir tarė:

— Atleiskite man, aš tarnavau baltųjų armijoje. 
Jūs turėtumėte mane suprasti, jie užmušė tėvą ir moti
ną; kaip galėjau aš kitaip pasielgti? . . . Gal, dovanokite 
man ... aš taip norėčiau gyventi . .

do mūsų revoliucijos dar
bą. galin, artimo meilė; 
mums reikalinga neapy
kanta; mes turime išmok
ti neapkęsti, tada užkariau
sime pasaulį.”

Suprato kaip sunku iš
rauti iš žmonių širdžių ti
kėjimą, komunizmo vadai 
uždraudė vaikus mokyti re
ligijos tiesų. Rusijos val
džia, sausio 3 d. 1929 m. 
išleido šitokį įsakymą: 
“Mokyti vaikus tikybos na
muose, mokykolse, ar baž
nyčiose, yra griežtai už
drausta.”

Generalinis sovietų kon
gresas, balandžio 8 d. 1929 
m. išleido įsakymą: “Moky
ti kokio nors tikybos moks
lo valstybėje, viešose ar 
privatiškose mokyklose, yra 
uždrausta.”

Jei sovietų Rusijoje yra 
tikybos laisvė, tai kodėl 
tie įsakymai draudžia vai
kus mokyti religijos tie
sų?

Jei komunizmas nekovo
ja prieš religiją, kodėl Ka- 
linin pasakė: “Kova prieš 
religiją yra būtina, kad ati
darius kelią komunizmo 
įsteigimui. Draugai, atro- 
do, kad mūsų kova prieš 
religiją susilpnėjo. Bedie- 

i vybė ir bedievių organizaci
jos turi būti įsteigtos fab
rikuose, dirbtuvėse ir viso
se provincijose, kad religija 
butu. išnaikinta.”

Jei Rusijoje nebuvo reli
gijos persekiojimo, kodėl 
Stalinas įsakė: “Komunistai 
turi kovoti prieš katalkų,

Į protestantų ir ortodoksų 
i religijas, kad užtikrinti so
cialistų partijos viešpatavi- 
Hią.

(Bus daugiau)

Registruokite per paštą 
siunčiamas visas vertingas 
siuntas, jei jose yra pini
gų, ar brangenybių.

tinsime žiauria kova prieš ■ naikinti religijos progagan- 
dos organizacijas.”

Komunistų internaciona
las, penktame savo kongre
se, 1924 m. paskelbė: “Mū
sų kova prieš buržuazijos 
prietarus turi eiti, bet kova 
prieš religiją turi užimti 
svarbiausią vietą mūsų pro
gramoje.”

Sovietų švietimo komisa
ras Lunačarsky, sako: 
“Me3 neapkenčiame krikš
čionybės ir krikščionių. Jie 
moko artimo meilės ir pasi
gailėjimo, visa tai yra griež
tai priešinga komunizmo 
mokslui. Krikščionybės mok 
slas apie artimo meilę trūk-

J4-
Klausyk ką Stalinas, Ru

sijos diktatorius pasakė: 
“Apsaugokite vaikus nuo 
tikybinio auklėjimo ir na
mų įtakos, tada jie užaugs 
geri mūsų komunistai.” Ir 
Lunačarsky: “Mes neapken
čiame Krikščionybės ir 
krikščionių; net ir geriau
sieji jų yra mūsų didžiausi 
priešai.”

Stepanov, kuminizmo įžy
yra didžiausias proletariato įj^us atkalbinėti nuo pildy-i mus vadas sako: “Me3 taip 
mokslo priešas, nes ji tar- mo įvairių tikybinių parei- turime dirbti, kad kiekvie- 
nauja kapitalistams jų ko- gų komunisto pareiga yra nas smūgis Bažnyčiai, ku- 
voje su proletariatu. ’ | platinti bedieviškus rastus nigams, būtų mirties smū-

Kiekvienas lietuvis gerai ir kurti bedieviškas organi- gis religijai.”
žino, kad mūsų tėvynėje zacijas.” ______________________
Lietuvoje kapitalistų nebu- Į Leninas pasakė: “Religi- 
vo. Lietuva yra darbo ja tur būti panaikinta. Ge- 
žmonių kraštas. Taigi yra riausis kraštas bu3 bedoe- 
didžiausia nesąmonė šaky- ( vių kraštas. Jei religija 
ti, kad ten Katalikų Bažny- j savaime išnyktų, mes galė- 
čia palaikė kapitalizmą. ' tumėm ją toleruoti. Bet jei

Antrą Syki Sp<
KA

Lietuviškas Katalikiškas
KORTELES

GIRDĖJO PREZIDENTO PRANEŠIMĄ

("Drnufaa” Acme telephoto)
U. S. ginkluotų pajėgų vadai asmeniškai klausės pre

zidento Roosevelto karo pranešimo kongresui. (Iš kai
rės) : gen. G. C. Marshall, adm. H. R. Stark ir gen. T. 
Holesmb. Sis pastarasis yra marynų korpuso vadas.

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

"DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė. icago
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS
I

(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York)
(Tęsinys)

“...Kalbėdamas apie smur
tą prieš mažas Baltijos val
stybes, laikraštis “The To
ronto Daily Star’’ cituoja 
pranešimą iš Kopenhagos, 
kad parodytų, jog bolševikai 
atidarė mokyklas ir švietimą 
padarė priverstinu Latvijo
je, Lietuvoje ir Estijoje. Tuo 
galima patikėti, nes komu
nistai Toronte atidaro mo
kyklas mokyti tikėjimą į 
bolševizmą, todėl yra natū
ralu, kad tą patį jie daro 
užkariautuose kraštuose. Ką 
jie padarė vienoje tų val
stybių paruošimui kelio ypa
tingai švietimo rūšiai, buvo 
neseniai nurodyta laiške 
“škotui” (The Scotsman). 
Valstybė, kurią turime gal
voje, yra Estija, “nuošir-

II. LENKŲ SPAUDA 
ANGLIŠKAI
Lenkų rytinės provincijos

ferencijos pripažintos 1923 
m. kovo mėn. 15 d. ir treje
tą savaičių vėliau Suvieny
tų Amerikos Valstijų. Tokiu 
būdu Lenkijos rytinių sienų 
nustatymas buvo tarptauti
niai nustatytas, lygiai kaip 
jos vakarų sienos, kurios 
buvo pripažintos 1920 ir

Tokia antrašte tilpo straips 1921 metais, 
nis "The Polish Review” Nr. Kai Vokietija okupavo žy- 
3 iš 1941 m. rugsėjo mėn. mią Lenkijos dalį, sovietai 
15 d. Jame rašant apie Vii- įsikišo į konfliktą ir 1939 m. 
niją pasakyta: rugsėjo mėn. 28 d. pasirašė

“Priešingai tvirtinimams, su Trečiuoju Reichu sutartį, 
kurie klaidina eilinį užsie- pagal kurią Lenkija buvo 
nietį, pabrėžtina, kad Vii- padalinta. Tuo metu nusta- 
niuje lietuvių būta tik 0.80 tyta demarkacijos linija pa- 
nuošimčio (1,600 asmenų) siliko galioje iki Vokietijos- 
visų gyventojų, baltgudžių Sovietų Rusijos karo š. m. 
0.90 nuošimtis (1,700 asme- birželio mėn. 22 d. Sovietų

vietų Rusija ir Lietuva 1923 
m., tai britai nepripažįsta 
jokių jose pakeitimų.

Ši pažiūra taip pat buvo 
išreikšta Sumner Welles, 
Amerikos Valstybės pasek- 
retoriaus užsienių reika
lams, kuris 1940 m. liepos 
mėn. 31 d. pareiškė: “Ame
rika nepripažįsta jokio pa
keitimo jos (Lenkijos) sta
tuso kaip laisvos, suvereni
nės ir nepriklausomos tau
tos. Šis nusistatymas palie
ka toliau. Rusijos-Lenkijos 
susitarimas atitinka Suvie
nytų Amerikos Valstijų nu 
sistatymą, kas liečia jėga 
užimtą teritoriją.’

Liepos mėn. 30 d. susita

Padėk misijonieriams
Ar žinai, kad misijų tiks- 

tikslo, kaip remti misijų a- 
paštalavimo darbą.

Veltui ieškosi kilnesnio 
las — Meilės misija?

Visi, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečiami prisidėti prie taip 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus 
pinigus, pasenusį auksą ir

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigu ng>-n- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANai 8010, 
arba kreipkitės J rastinę:

2334 RO. OAKLEY AVE.

HELP VVANTED — VYRAI

TOOL DESIGNERS 
TOOL MAKERS 

Tool Room Lathe Hands
TURI BŪT PILNAI PATYRĖ 
PRECISION MACHINE SHOP 

J-'OOTF. DUOS. UKAR « MACHtNK CORP. 
4M5 So. UoJmi Blvd.

BULLARD — COLBURN 
VERTICAL BORING MILL 

OPERTORIAI
Pilnai patyrę — turi turėt aavo 

Įrankius
••PRECISION” DARBAS 

. Puikos darbo aplinkybeskitką, kurie kasdien ir kiek- footr nno*. okar * machimc corp.
4545 So. Western Blvd.

PARDAVTMET Bl’čERNfc IR » 
GROSERNft

Yra elektrlkinla refrlgeratorlus. Ge
ras blsnls. išdirbtas per 15 mėty. 
Buvo prlžlflrėtas vieno savininko.

724 WEST Stst STREET

AgentĄš reikalingas — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
mačius ,r t. t. West Pullman srity
je. Gertu atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pasau
kite telefonu: CANai 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo j rastinę: 

2334 RO. OAKLEY AVE.

nų)... gimnaziją, kuriose dė
styta jų kalba.”
Pabaltijos gyventojai 
Lenkijoj

Š. m. lapkričio 10 d. “The 
Polish Review” Nr. 11 pra

džiai pasišventusi protestan- i negai kad įg Pabaltės val- 
tiška šalis” ir “priešakinė! stybių Lenkijos žemėse ap-
krikščionybės ir vakarų ei 
vilizacijoš sargybos stotis.”

AOENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Tovvn of Ijike krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
ai SOtO arba kreiDkitės i raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVE.

viename name, mokyklose 
ar įmonėse be vertės mėto
si.

Pašto ženkleliai, aukos ir 
įvairūs kiti dalykai siunčia
mi šiuo adresu:

Mission Club,
Marian Rilis Seminary 
Hinsdale, Illinois

, rimo esmė yra tame, kad
“V ‘L80®.-.y.ria!*’2'bS-Š'mSn'I Lenkijoj padaryti teritori-

jos pakeitimai nuo 1939 m. 
nustojo galios. Did. Britą

Komentuodamas šią su
tartį, Maskvos “Izvestia” 
rugpiūčio mėn. 3 d. paste
bėjo, kad sienos nėra am
žinos ir, kad Rygos sutartis 
nebuvo išimtis. Mums nėra 
reikalo kvestijonuoti šitokį 
problemos sub specie aeter- 
nitatis, kadangi jo pritaiko
mumas yra visuotinas. Se
ka, kad Lenkijos-Sovietų su
sitarimas iš liepos mėn. 30

sutartimi paskelbė šią šie-1 
ną nustojusia galios.

HELP WANTED — MOTERYS

gyvendintas sekantis repat
riantų skaičius: iš Entijop

Bolševikai uždraudė radiją. į _ 13,400; iš Latvijos — 62,- 
uždraudė “Salvation Army”! 700; iš Lietuvos — 47,000. 
(Gelbėjimo Armija) veiki- Nepaskirstytų sulyg kilmės 
mą, pašalino Y. M. C. A. vietos apgyvendinta 17,000.
(Young Men’s Christian As
sociation) tarnautojus ir 
pakeitė juos bolševikų val
dininkais, kurie naudojo or
ganizaciją bolševikiškiems 
tikslams, uždraudė tikybinių

ni j a pareiškė, kad ji nepri-' 
pažįsta teritorialių pakeiti-, 
mų, padarytų Lenkijoj nuo 
1939 m. rugpiūčio mėnesio. 
Suvienytos Amerikos Valsti
jos užėmė tą pačią liniją.” 
Lenkai apie Žalgirio mūšį

“Free Europe” Nr. 45 
(1941 m.) praneša, kad Žal
girio mūšio sukaktuvių die
ną, liepos mėn. 15 d., profe
sorius Stanislaw Stronski, 

minis-Ten pat pastebėta, kad šios 
skaitlinės nereiškia, kad jie 
visi esą vokiečiai.
Negana pergalės...

Tame pat Nr. 11 biulete-
organizacijų susirinkimus,! nyje tilpo straipsnis: “Vic- 
uždraudė dvasininkų vai- tory is not Enough.” Rašy- 
kams valstybinę tarnybą, tas Stepan Littauer. Jis Ta
bažnyčias pavertė barakais, 
areštavo ir šaudė kunigus, 
ir vykdė savo įprastu būdu 
žiaurią kovą prieš laisvę ir 
religiją.”

“Prie to dar galima pri
dėti — baigia laikraštis — 
kad kai jie buvo išvaryti iš 
tų valstybių, kurias apiplė
šė, jie paliko užpakalyje 
“pliką žemę”...”
Sovietų Rusijos aukos

“Times-Herald,” išeinąs 
Vašingtone lapkr. mėft. 21 
d. rašo, kad Rusija pasiel

šo: “Ateityje turi būti už
kirstas kelias puolimams iš 
vakarų ir iš pietų. Fede
racija susidedanti iš Lenki
jos su Lietuva, Čekoslovaki
jos Rumunijos ir Jugosla
vijos yra patartina. Po karo 
negali būti neutralumo tarp 
gera ir bloga. Užpuolikas 
turi būti sutiktas suvieny
tu atsparos frontu.’ 
Lenkijos sienos

“The Polish Review” š. 
m. rugsėjo 15 d. numeryje 
3 patalpino straipsnį, užvar-

gusi su Suomija ir Lenkija^ dint’ "AUjantai ir sienų pri- 
' pažinimas.” Tame straips-lygiai taip, kaip su Estija, 

Latvija ir Lietuva, kurių 
demokratiniai nusistačiusius 
gyventojus ji žudė ir paver
gė bolševizmo tiranijos ga
lia.

nyje rašoma:
“Lenkijos rytinės sienos

su sovietais ir Lietuva yra 
tokios, kokios jos buvo 1939 
m. rugsėjo mėn. 1 d. ir ko
kios buvo Ambasadorių Kon

THAT’S LIFE

“BUS AND COUNTER” MERGINOS 
Nuo 18 Iki 2 5 metų amžiaus. Paty
rimas nereikalinga. Kreipkitės j 
Room 306.

THOMPSON’S RESTAURANTS 
350 NO. CI.ARK KT.

____  HELP VVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANčkolph 9488—9489

“MEAT MARKET” PARSIDUODA 
Parsiduoda "Meat Market” ant 5«h 
St. netoli Halsted St. Geroj biznio 
vietoj. Patraukia $1500 ) mėnesj
{eigos vienam vyrui dirbant. Renda 
tiktai $32.00 i mėnesi. Senai Išdirb
tas biznis. Dėl nesveikatos savinin
kas parduoda. Kaina $6.000. Kreip
kitės 8834 So. Westem Ave..

Tel.: Re»Miblle 9004

d. nepakaitė Rygos sutar-l lenkų informacijoa 
ties sienų, kurios buvo tei-1 tra3 pa3akęs iš (
sėtai nustatytos tarp Len-1 lenk,J3 kalbą Jjs kę3

S°Zie‘U.19.2,1,ln::.b€t'kad sujungtomis Lenkijos ir 
Lietuvos jėgomis 1410 m.pakeitė Sovietų-Vokieti jos 

sieną, kuri buvo neteisėtai
nustatyta 1939 m. 3umuSta Pa3ekoje

Iš britų liepos mėn. 30 d. i kovos vokiečių veržimąsis į 
notos Lenkijos vyriausybei i Rytus (Drang nach Osten) 
išrodytų, kadangi ji pripa- j buvęs sulaikytas keletą šimt 
žino Lenkijos sienas su So- mečių.

kryžiuočių kariuomenė bu-

JOHN. VOUR 
HAIR 1$ A 

FRICHTI HERE, 
USEMV FOM-OL!

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

2482 RLl’E I8LAND AVENUE

PARSIDUODA MARQUETTE PARK 
5 kambarių “octagon front” mūri
nis bungalow su vienu kambariu 
atike. Plieno pamatas. Lotas 33x125 
pėdų. Savininkas turi parduoti. 
Kaina tiktai $6,500. Randasi netoli 
California Ave. ir 71st St. Kreipki
tės sekančiu adresu:
8834 So. Westem Ave., tel.: Repnb- 
Itc 9084.

TIKRAI GERAS PIRKINYS 
šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. “Tile’’ prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo jeiga $3000 j me
tus. Nauji itaisvmal. 3 garadžial. 
Namas pilnai išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj Ir visados yra išren- 
duotas. Kaina tiktai $14,500 Ir ant 
lengvų išmokėjimu. Gera transpor- 
tacija. Adresas: 3215 Floumoy St. 
Dėl tolimesniu Informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrtsun 
3006.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

f

JOHN F. EUDEIKIS
LaiMu Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

M«wn SOUTH HKKM1TAUE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1620). au P. Saltlmieru.

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

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

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

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

Wtve», mothers, sisters- 4hey're often 
forced to point the way to hah 
health to their men folkl For women 
know that a healthy head produces 
hatidsome hairl And that’s why 

women everywhere are pointing to 
Fom-ol, the remarkabie foaming oil 
shampoo which first nourishes the 
•calp, then takes the dūli, parched 
hair and brings it back to glovring 
heohh. Fom-ol it so economical; a 
little goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c size. 
Or, write tor a generous trial boš- 
de, enclosing 10c to cover packing 
and postage.

FOM-OL
More than « efiempee
—e treetatonU

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą. susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANai 8010 arba kreipkitės j 
raštinę •—

2334 SO. OAKLEY AVE.

ARCHER HETGHTS — GERApj|OQ \
GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigu — štai gera proga 
Išmokti agentavimo darbą, pardavi
nėjant laikraščius Ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susina- 
žlnes su lietuviais Archer Heights 
apylinke. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANai 8010, 
arba kreipkitės j raštine —

2334 SO. OAKLEY AVENI’E

AO**

ciw-

v**

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

nė.
Meilė — pergalės karalie

Smulkus “Drauge” skelbi 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go* “Classified” skyriuje.

Gyventi tautai ne tik šven 
Siausta pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

Skurdas yra revoliucijų ir

Jei* pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk jos 
halso. M. Gorkyj nusižengimų motina.

"Musu Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS '

Venefian Monumenf Co.
527 N. VVestern Ave. TeL See. 6103

DIENĄ IR NAKTĮ

la;idotuviiį direktoriai
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St 
Visi Telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 8. California Ave. 

Tel. LAFayette 3572
ANTHONY B. PETKUS"
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2100 
6812 So. VVestern Avenue 

Tel. GROvehUl 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

8. P. MAŽEIKA 
8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR SONAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicagoje susitvėrė nauja LRKSA kuopa. 
Gen. organizatorius darbuojasi Brighton Parke.

Praeitas dvi savaites, kartos ir labai energingi
LRKSA generalinis orga
nizatorius darbavosi Rose- 
lande, West Pullmane ir S. 
Chicagoje. Pastarojoj kolo
nijoj susitvėrė nauja 
LRKSA kuopa, Ten šv. Juo
zapo lietuvių parapijoje, 
klebonauja LRKSA. narys 
darbštus ir energingas kun. 
J. Černauskas. Prisirašė: 
Leoną Rimkus, Antanina 
Morkis, Alice Sivereckaitė, 
Juozas Stanaitis, Walter A. 
Church (Cickevičius). Šie 
nauji nariai turėjo pirmą 
susirinkimą sekmadienį, gr. 
7 d., parapijos svetainėje ir 
išrinko laikiną valdybą, ku
rion įėjo; pirm. — Juozas

1 Stanaitis, rašt. — kun. J. 
Černauskas, kuopos organi
zatorius —Walter A. 
Church (Cickevičius). Visi 

prisirašiusieji yra jaunosios

-*lr kitur nėra nei 
geresniu nei pigiau

Galima tikėtis, kad neužil 
go ši kuopelė išaugs į di
delę kuopą. Linkime jau 
nuoliams geriausios kloties

West Pullnąane prie 
LRKSA prisirašė klebonas 
kun. M. švarlis, Petras Brė 
dis, Barbora Galdvkas ir 
Juozas Šiužąs.

Roselande — Adela ir 
Petras Telicėnai, Mykolas 
Pavilonis, Bernice Pi varu-

BALTUOSE ROM UOSE BRUZDĖJIMAS CIVILINEI APSAUGAI CH ICAGOJ 
REIKALINGA DAUGIAU POLICIJOS

Chicago energingai ruo- gyventojai būtų įsąmoninti, 
šias prie karo stovio ir ei- kas turi būt daroma ištikus
vinmo saugumo.

Miesto pareigūnai ir pi
liečiai energingai susimeta 
miestą apdrausti ne tik nuo 
išorinių, bet ir vidaus (na
minių) priešų.

Chicago Commission on 
National Defense suskato 
stropiai miesto saugumą 
patvaikyti taip, kad vis;

(“Draugas" Acme telephotoj

Praeitą sekmadienį ilgai net po pusiauna kties Baltuose Rūmuose matėsi šviesos. Te- 
nas, Mykolas ir Alphonsas i nai karo kabinetas turėjo eilę posėdžių dėl karo su Japonija, žmonių minios ilgas va-
Krikščiunai, Ona ir Edvar
das Jankauskai ir Elecnors 
Zaleskienė.

Šia savaitę gen. organ. 
pradės darbuotę Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Mari jos pa 
rapijoje, Brighton Park ir 
darbuosis sykiu su kuopos 
veikėjais: pirm. Juozu En- 
čeriu, vice pirm. — Lemu 
Grybu ir rašt. M. šrupšie- 

j ne. Pramatoma sėkmės. 
Brighton Park yra ’aug 
jaunimo.

landas lukeriavo oficialių pranešimų.

bet kokiam kariniam pavo
jui. Be to, Chicago nuo
širdžiai tiesia reikalingą pa
ramos ranką šalies admini
stracijai.

Mayoras Kelly civilinei 
miesto apsaugai planuoja 
policijos skaičių padidinti 
nors 1,000 policistų. Be to, 
norima dar ir ugniagesių 
eiles praplėsti.

Štai, jau pirmą dieną pri
sirašė trys nauji nariai, bū
tent Rose ir June Enčery- 
tės. Joms prisirašius Euee- 
rių. šeima tapo 100% 
LRKSA šeima, nes šeimoje 
yra 13 narių ir visi LRKSA 
nariai. Valio, pavyzdingai 
šeilnai! Lai kitos šeimos

Vakarienė puikiai 
pavyko

Bridgeport.—D. G. Mons. 
Krušo iniciatyva surengtoji 
šv. Jurgio paarpijo3 vaka
rienė puikiai pasisekė. Sve
čių susirinko pilna svetai
nė, visi buvo gražiai pa/ai 
sinti. Gražiai su savo pro
grama pasirodė komp. Po
ciaus vadovaujamas orkest
ras ir net du choru: mer
gaičių ir moterų. Mons. 
Krušas savo kalboje pasi
džiaugė parapijiečių gražia

LAUKIA ŽINIŲ Vestuvių atgarsiai
Vestuvių dviejųApie 2,000 chicagiečių 

laukia žinių iš Washingtono tingų jaunuolių; E 
apie saviškių jaunų vyrų į tės su A. Bertram,
likimą Pacifiko bazėse, kur 
jie tarnauja.

Pacifike Dėdės Šamo tar- 
nybtje yra ir šie keturi lie
tuviai iš Chicagos:

Anthony Matulauskis, 
11921 Love avė.; Felix Lu
košius, 6036 Stoney Island 
avė.; George Kodis, 6639 
Artesian Avenue ir Frank

parama. Redaktorių? ši- 
mutis iki aSarų sujaudino ' kol kag- nesužinita“ 
svečius primindamas prasi- -----------------------------------
d«juaįkarą ir jo baisybes prjmena kostumeriams
LRKSA gen. sekretorius p.

ima Enčerių pavyzdį. Taip-I Katilius kvietė gausi? i pn- 
gi prisirašė ir’Ed^yrd J., aidėti prie natfdingos 3usi- 
Kubaitis, naujas “Vyčio”! šelpimo draugijos. Dideū 
redaktorius ir energingas susidomėjimą sukėlė ir

Vladas Ivanauskas, savi
ninkas vyriškų ir moteriškų 
drabužių krautuvės adresu 
2252 W. Cermak Rd., šiomis 
dienomis krautuvę pripildė 
nauju “staku”, tinkamu ka
lėdinėms dovanoms. Be to, 
krautuvėj yra didelis pasi
rinkimas ir vaikams drabu
žių. Prekių rūšis ir kainos 
tokios pat, kaip ir didelėse 
krautuvėse. Beje, Ivanaus
kai džiaugiasi gavę gerą
marčią — Pranę Kuzmars- i apskričių 
kytę, baigusią Šv. Kazimie- sėkmingiau

jaunuolis. Geriausio pasi
sekimo brightoniečiam-).

r. k.

Illinoiso bankų 
pasižadėjimai

Illinoiso Bankininkų są
junga per savo prezidentą 
Earl C. Adams prezidentui 
Rooseveltui pasiuntė tele
gramą. Pareiškia, kad Illi
nois bankai susiorganizuos 

vienetus, kad

traukimas laimėjimų. Va
karienė prasidėjo punktua
liai ir labai ilgai neužsitęsė. 
Žmonės džiaugėsi susitikę 
pažįstamus, pasivaišinę ir 
laiku išsiskirstę.

Programai vadovavo kun. 
S. Gaučius.

simpa-
Samai-

Atgarsiai tokie: šliubas 
buvo per Mišias Nekaltc 
Prasidėjimo Panelės Šv. 
bažnyčioje. Jaunieji ir šei
mos nariai priėmė Sv. Ko
muniją. Per šliuoą ir jau
najai aukojant Marijai gė
lių gražiai giedojo Poškaitė.

Vestuvių puota buvo
Nielsen’s Banąuet salėj.
Svetelių dalyvavo daugStraukas, gyv. 19th ir Blue 

Island Avė. apylinkėje. j Puotos vedėja buvo M. 
Gal yra ir daugiau, bet! Paukštienė. Kalbėjo šimu

čiai, kun. Barauskas, dr.

padėti šalies
ro akademiją ir lankiusią vyriausybei šioje karo kri- 
Wilson Junk/r kolegiją. zėje.

*
1% v Greenberg Returns to Baseball

Privatūs lakūnai 
gaus leidimus

Japonams įvykdžius ata
kas prie J. A. Valstybes, iš 
Washingtono tuojau pas
kelbtas įsakymas priva- 
čiams lakūnams nutraukti 
skraidžiojimus, išėmus pašto 
ir keleiųiv vežiojimus.

Dabar iš Washingtono i 
pranešta, kad tas suvaržy 
mas yra laikinis. Visi pri- į 
vatus lakūnai bua patikrin
ti ir jiems bus išduoti nau
ji leidimai. Bus atsižvelg
ta, kad jie būtų piliečiai ir 
šaliai ištikimi.

Vladas Falikevičius (va
dinamas Vilsonu), 2248 So. 
Hoyne Avė., žinomas eks- 
presininkas, šiomis dienomis 
labai “bizi.” Dėlto prašo vi
sų savo kostumerių nesivė- 
linti su užsakymu geros rū
šies anglių ar malkų, šau
kite telefonu: Seeley 7895.

Vileišis ir kiti. Jaunosios 
motinos E. Samienės veide 
galėjai išskaityti tos dienos 
įspūdžius. Jautriausiai, kaip 
motina, jaučia, ir daugiau
siai pergyvena, nors trum
pai kalbėjo, bet daug pasa
kė: “Dukrele, kaip motina, 
aš tau daug ko linkiu. Bfet 
ypatingai kantrybės ir dar 
kantrybės. Gyvenimo kely 
daug ko reik sutikt ir tik kan 
trybe pajėgsi visa perneš
ti.”

Pagalios jaunieji dėkojo 
atsilankiusiems. Ne tik, kel
ta tostas, ne tik linkėta žo
džiais, bet kun. Barauskui 
pradedant padainuota net 
kelios dainos. P.

S. . TRANSPARENT , TJS-

WHOLESALE
LIQUOR 
IŠTAIGA

("Draugaa" Acme telephott»»

Col. Įsaac Gili (left), commander of 2nd Infantry, 
shakes hands with Sergt. Hank Greenberg, Detroit 
Tigers’ slugger, as latter, holding discharge, leavea Fort 

Cuater, Mich to return to civilian life.

Gatvių taisymas
Praneša, kad gatvių tai

symas Chicagoj 1942 m. 
būsiąs padvigubintas. Bus 
panaudota apie 30,000 
WPA darbininkų.

ADVANCED PHOTogRaPHV 
l.«»WKAT /th4SUII E PRI M 
PHOMK I 4FAYETTE 1*13

TURTAS VIRS.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME C CH ClftA
ATSARGOS FOND£ VIRŠ.................. i}>OOU/UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 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 o f Chicago 
JUSTIN MACKLEWICH, Fre*.

4192 Archer Avenue
yiRginia 11 ii

WHOLESALE
FURNITURE

8R0KER

■ ■■■ 1
M

DINIMU ROOM HEITh — KAK 
LOK SETS — BEDROOM SETS 
- RIKIS — RADIOS — KI 

fRIGKRATOKS — WASHERS —
MANOEI.S - STOVĖS 

Ali Aatkmall, Artvertland Item.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESfcNT A flVt

634-3 So. VVestern Aven.
Telefonas REPUBUC 6051

O A C 1/ /'“N I C — narnama statyti, remontuoti ar 
■ pirkti. Ilgametis Umokėjimo Planaa.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IB 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATTIKTI

HJEEiljH
C M AlARGfcS-r 

fot.NTAt Pi ATE MAAf"

Oo rtR« 
Chicago

T^1New..» MOHET-BACK GUARANTEE
Fluor escent TEETH
DENTAL PLATĖS ’ftS®
ATHAKOA: Kelkn ln ūkite ttk- UF
tai tikrų ••FU-Ulte I»an»ų ’
Plotvcn—tiktai mxsų
padarytai* — dėl gra
li na lAvalzdon Ir ra
mumo aavo pacientų.

PATAISYMAI — I dienon
Men padaromo “I >enture*M gavę |npau- 
daa Ir užaakymua nuo — tiktai Illtnola 
reglatruotų ir teisėtų Pantlatų, ku

rioms mes gelddžlame patar
nauti.

REMKITB)
MKNĄ 

MKTUVIŲ, . .. DRAUGUr. KANTKR. 8»»
MUTUAL UQUOR CO. 

4707 S. Halsted St
Tei. ROITT.RVARD M«4

l DENTAL
SSS MIL*AUKIE AVENUg 

*6447 S. HALSTED SI 
•404 E. 47»h STREET 
•342OW.26tbSTREET 
•4831 IRVINOPK.Rr) 
•4731 BROADVVAV 
•aoa a. statė st

WOLk S1LOIOi9-n Wm» a,s*st,.«r i

I

TKAO

Thcrc i» No eatra cfcarge for Vitamin A ia 
Smith Brothcrj Cough Dropt. These delicious 
drops štili cost only 51. (Black or Menthoi)

Smith Bros. Cough Drops aro the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

Bucnua aaanihiaaaa of nose and throat to 
cold infectioos, when lack of resist- 

aoca U dM to Vinuaia A dafidtacy.

Tapkite Finansiniai NepriklausomilII

TAI IPYI/ITP mū8ų Jūjsų indeliai rūpeeI I T IXI I C tingai globojami ir ligi $9,000 ap

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

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Naansbrlaadflaat Nei 
Vieno Klijentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra tymlausla, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:rTlARCUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.
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LAUKIAME KALĖDŲ, 0 PO KALĖDŲ "DRAUGO 
KONCERTO

rr k

Likusia laikas gruodžio ir 
sausio pradžia labai greit 
prabėgs. Mat, kažkodėl šis 
Kalėdų ir Naujų Metų lai
kotarpis nepaprastai greit 
prabėga kiekvieno gyveni
me. Gal dėlto, kad gyvena
me švenčių lūkesčiu ir pa
čių švenčių atšventimo dva
sioj.

Šiais metais lauksime ir 
kito didelio įvykio, kuris į- 
vyksta po Naujų Metų, sau
sio 18 d., Sokol Hali, būtent 
dienraščio “Draugo” meti
nio koncerto. Įsidėmėtina 
ta diena!
Lietuviškos meno jėgos

Šių metų “Draugo” kon
certas pasižymės tuomi, kad 
jame dalyvauja Chicagos ir 
apylinkės meninės jėgos ir 
antra, visą programą suda
rys tik lietuviškos dainos ir 
šokiai. Praeityje į koncer
tus kvietėme iš kitų miestų 
pasižymėjusias žvaigždes ir 
net kitataučius, šiais gi me-

Dainų šventė
Kiekvienais metais “Drau

go” koncertas buvo Chica
gos dainų šventė. Kiekvie
name koncerte lietuvio dai
ną mylinti širdis buvo pa
tenkinta suruošta koncerto 
programa, šiais metais taip
gi ruošiamasi kuo geriau
siai patenkinti visus koncer
te atsilankusius. Dedama 
daug pastangų, kad šioje 
“Draugo” dainų šventėje da
lyvautų geriausios Chicagos 
ir apylinkės meninės jėgos, 
kurios išpildytų mėgiamiau 
sias dainas. Esame tikri, 
kad pasiseks ir kiekvienas 
dalyvis bus patenkintas. 
Kada, kur?

šis metinis “Draugo” kon
certas įvyks sausio 18 d., 
žinomoj Sokol salėje. Ne
kartą lietuvių visuomenei 
teko proga susirinkti Sokol 
salėje, tad ji yra žinoma. 
Svarbu dabar pasižymėti šią 
dieną, kad toj dienoj būtu-

tais koncertą atliks vieti- mėm “Draugo” metiniame 
niai talentai ir tik lietuviš-; koncerte. Kada — sausio 18
kai! d., kur — Sokol salėje.

GUBERNATORIUS GREEN SUŠAUKS 
LEGISLATORA SPECIALĖN SESIJON

Illinois valstybė pasisakys visakuo 
padėti šalies vyriausybei

Žiniomis iš Springfieldo, 
gubernatorius D w i g h t 
Green nusprendė Ulinoiso 
legislatūrą sušaukti specia 
lėn sesijon ryšium su karo 
paskelbimu Japonijai.

Illinois valstybė per legi
slatūrą pasisakys už reika
lingą pilną paramą šalies 
vyriausybei vykdyti karo 
veiksmus iki galutino lai
mėjimo. Kaip visos kitos 
paskiros valstybės, taip ir 
Illinois turi savo dalimi pri
sidėti ginti šalies laisvę 
nuo išorinių priešų.

Legislatūra pirmiausia 
darbuotis pripažinti teisė
tus žygius akylai saugoti 
nuo sabotažo plentus, gele-

sisiekimų arterijas, taip 
pat karinės pramonės fab
rikus ir viešąsias įstaigas. 
Be to, stiprins savo milici
jos dalinius ir rūpinsis gy
ventojų sveikatingumu.

Visi valstybės resursai 
bus pavartoti šaliai ginti.

Ir pirmadienį
degino dokumentus

Japonų konsulas Chica
goj Kiharchiro Ohmari, kaip 
žinoma, sekmadienį degion 
konslato dokumentus. Pat
irta, kad ir pirmadienį tas 
deginimas buvo tęsiamas.

Matyt, konsulatas turėjo

ISTORINIS VAI ZDAS KONGRESE

e
B&* i ■ Ef

Kongreso žemesniųjų rūmų salėje Washingtone vaizd as. Tenai mišriam abiejų rūmų atstovų susirinkime 
prez. Rooseveltas skaitė pranešimą, pasiūlęs paskelbti karą Japonijai. Atstovai vienu balsu (išėmus vieną mo
terį atstovę) priėmė karo rezoliuciją.

mu

1
WASHINGTONAS SAUGOJAMAS

■
. i

- 'S;/-

t * -rr , x , • .. - „t . • . . (“Draugas” Acme telephoto)J. A. valstybių sostine Washington ir jo apylinkes artilerijos ir kulkosvaidininkų dalinių griežtai saugo
jama. Stipri sargyba pastatyta prie Key tilto skersai Potomac upės.

GAISRAS

STOKYARDUOSE
Vakar anksti rytą stok- 

yarduose siautė gaisras, 
kilęs penkių aukštų apleis
tuose namuose, 46 gt. ir 
Packers avė. Buvo sutrauk
ta daug ugniagesių. Nuos-

žinkelius ir visas kitas su- galybes slaptų dokumentų, tolių — apie 25,000 dol

“THAT LITTLE CAIWE» Inter-nat’l Cartoon Co^ N.Y«—By B. Link (
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Drafto boardai
imasi darbo

Iš Washingtono pranešta, 
kad, matyt, visoms valsty
bėms bus žymiai padidintos 
draftininkų vyrų priėmimo 
armijon kvotos. Chicagos 
ir Cook apskrities drafto 
boardai perkratinėja atidė
tų draftininkų sąrašus. Iš 
jų gal daugelis iš naujo bus 
pašaukta tarnybon. Kalba
ma, kad bus šaukiami ir se 
nesnieji kaip 28 m. amž 
draftininkai.

Kalbama, kad 1942 m,• ♦»»
pradžią didelis skaičius 
draftininkų bus šaukiama 
tarnybon.

Savo rėžtu Washingtone

darbuojamasi pertaisyti kari 
nės vyrų konskripcijos ak
tas.

NAUJAS VYSKUPAS

Šventasis Tėvas Pijus XII 
vyskupu paskyrė Helena. 
Mont., vyskupijos generali
nį vikarą mons. J. C. Wil- 
ging.

Žiniomis iš Vatikano, nau
jai Pueblo. Colo., vyskupijai SKAITYKITE “DRAUGĄ"
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C'MON ! PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p.
Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, 
Chieago, BĮ.

X Elena Valskytė, gyv. 
pas A. Krotkaitę, 2136 W.
24 St., grįžtanti iš darbo ir 
lipant į gatvėkarį sykiu su 
kitais dviem asmenim buvo 
automobilio nublokšta. Ji 
labiausiai liko užgauta. Gy
do dr. Vinskūnas.

X Moterų Sąjungos cent
ro raštinė adresu 4559 So. 
Paulina St. (Town of Lake 
kolonijoj) jau atidaryta. Pir 
mas centro valdybos posė- 
dis ketvirtadienį jau bus 
centro raštinėj.

X Kazys Labanauskas, 
gyv. savo gražiam name 
2115 W. Coulter St., gero 
daktaro patarimais gydo sa
vo akis, kurios buvo beat
sisaką tarnauti. Labanaus
kai seni West Side gyvento
jai Ir namie jau vadinami 
“grandpa” ir “grandma*.

X Sv. Jurgio parapijos 
vakarienėj, praeitą sekma- Jiy 
dienį, laimingieji buvo šie: 
$50.00 laimėjo P. Lidgius,
836 W. 34 St. $25.00 — Ka- 
tie Kvedar, 7652 S. Honore 
St. $10.00 — W. Liekis, 6558 
S. Green St. O po $5.00: —
A. Rekašius, 3336 S. Pamell;
P. čiuras, 3421 S. Emerald; 
ir Agnės Voveris, 3648 So. 
Lowe Avė.

X Biznierius Stankus, sa
vininkas valgomųjų daiktų 
krautuvės prie So. Rockwell 
ir West 44 gatvės, praeitą 
sekmadienį išvažiavęs ke
lioms valandoms pasivažinė
ti, grįžęs namo rado išmuš
tą krautuvės langą. Spėja- 9
ma, kad tikslas buvo įsi- 
briauti į vidų, bet nespėta.

X J. Petkevičius, 4503 S. 
Whipple St., narys SLRKA, 
jau kuris laikas kaip serga, 
bet jaučiasi einąs geryn. 
Draugai ir pažįstamieji Im
ki jam kuo greičiausiai pa
sveikti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

/ NEED yOUR HELP!
1J

PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Esu mašinistas lėk

tuvų fabrike. Pasibaigus 
karui, gal aš busiu atleis
tas. Kaip galiu prisireng
ti tam laikui?

A. — Sistematiškai ir re
guliariai pirk Apsaugos 
Taupumo Bonus. Tuo bū
du gražią sumą sutaupysi 
ateičiai, kai pakitęs laikai.

K. — Į kurią gausingiau
sią amerikiečių grupę vy

riausybė labiausia atsižvel- nus ir ženklus ji remia 5a-
gia, kad ji kuo daugiau 
pirktų Apsaugos Bonų ir 
Ženklų?

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

lies saugumo programa ir 
neleidžia pragyvenimui bran 
gėti. - b

f ’

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės Į artimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungas: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Wa- 
shington, D. C. ženklus ga
lima pirkti ir krautuvėse.

F0Nen.Au

