DRAUGAS

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

THE

U*
No. 260

3c a Cooy

DAILY

LITHUANIAN

n ra

r oa s

Tho l.hlitiHulau Daily l'rh-iul
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN
CATHOLIC PRESS SOCIETY.
23.14 So. Oakley Av •.. Chicago, Illinois
Telephone Canal 8010-8011

The n no st lnfluentlal Lilhuanian Daily
ln America.

FRIEND

Chicago, Illinois, Penktadienis, Gruodžio-December, 12 d., 1941 m.

Kaina 3c

VOL. XXY

Nuskandino 3| Japonų Karo Laivus
RUSIJOS ENIGMA

Šiandie pasaulio valstybių
pasiskirstymas jau aiškus.
Gigantiškose kovose spren
džiamas likimas dviejų idė
jų — demokratijos ir dikta
tūros, imperializmo ir lais
vės.
Jungtinių Valstybių kovo
je prieš Japoniją Sov. Rusi
jos bazės-Vladivostokas ir
bazės Kamčatkoje — yra la
bai svarbios. Reikia manyti,
kad Amerika paprašys jų iš
Rusijos. Ar Rusija sutiks
leisti jomis naudotis, kitas
klausimas. Rusija gali pabi
joti, kad Japonija nepradėtų
invazijos Sibiran. Rusija, su
sirūpinusi savo vakarų fron
tu, gali pabijoti paskelbti
karą Japonijai.
PAAIŠKĖS

Amerikos marinai atmušė japonų
atakas Wake Saloje.

Karo vyksmas
South
Chino
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Nuskandinta Japonijos karo laivas, ,

vienas kruzeris ir destrojeris.
YVashingtonas, gruodžio 11
d. — Laivynas šiandie pas
kelbė, jog keturios japonų
atakos ant YVake salos at
muštos Jungtinių Valstybių
marinų ir jog nuskandinta
japonų lengvasis kruzeris ir
vienas destrojeris.
Laivynas taip pat pastebi,
jog galima tikėtis naujų ata
kų ir taip pat naujų bandy
mų išlaipinti saloje japonų
kariuomenę.

ponų padarytuosius nuosto
lius, sekretorius pabrėžė,
jog ne pirmasis, bet paskuti
nysis šūvis turi daugiausia
reikšmės.

YVashingtonas, gruodžio 11
d. — Karo sekretorius Stim
sonas pranešė, jog Filipinų
salų grupėje, prie Luzon sa
los šiaurinio pakraščio nus
kandinta Japonijos karo lai
vas Haruna. Laivą nuskandi
no Amerikos karo bombane
šiai.
Spaudos konferencijoje jis
pareiškė, jog laivyno depar
tamentas šį įvykį pilnai pat
virtino. Be to, sekretorius
pareiškė, jog puikus ameri
kiečių pasipriešinimas sulai
kęs japonus Aparri apylin
kėje, pačioje Luzon salos
šiaurėje.

Manila, gruodžio 11 d. —
šiandie Filipinų prezidentas
Manuel Quezon ir Įeit gen.
Douglas Mac Arthur gavo
Prezidento Roosevelto pagy
rimą ir padrąsinimą.

Sveikina
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Prezidento pareiškimas buvo trumpas
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YVashingtonas, gruodžio 11
d. — Skubiai atsakydamas į
Prezidento Roosevelto pra
šymą kongresas paskelbė ka
rą prieš nacių Vokietiją ir
Italiją.
Savo trumpam pareiški-

CAGAYAN

Šulu Sca

TOSINGAPORE
^ZISOO MILĖS

Kongresas vienbalsiai paskelbė
karą Vokietijai ir Italijai.

MINDANAO

BY JAPS

Prezidento
pareiškimas
“Gruodžio 11 d. rytą Vo
kietijos vyriausybė, sekda
ma savo linkmę pasaulio nu
galėjimui, paskelbė Jungti
nėms Valstybėms karą.

me Prezidentas Roosevel
tas pabrėžė, jog “pajėgos,
užsimojusios pavergti visą
pasaulį, dabar slenka šie
pusrutulio linkui”.
Didžiausias iššaukimas

Niekados dar nebuvo, 4.
sak Prezidento, “didesni'
pavojaus gyvybei, laisvei ii
civilizacijai”.
Pažymėdamas, jog bet
koks delsimas didina pavojų
Prezidentas pridėjo, jog
“siaubios ir sujungtos pas
tangos visų pasaulio žmo
nių, kurie pasiryžę pasilikti
laisvi, užtikrins pasaulinį
laimėjimą teisingumo ir tei
sėtumo pajėgoms prieš žiau
rumus ir barbarizmą”.
Tik paskutiniam sakynyje
Prezidentas Rooseveltas pa
žymėjo, jog ir Italija pas
kelbė Jungtinėms Valsty
bėms karą.

Tačiau kelių dienų ar sa
("Draugas” Acme telephoto!
Gautais pranešimais, japonų kariuomenė iškeldinta
vaičių bėgyje tikrai turės
Luzon salos šiaurvakarinėj daly, Filipinuose, japonai
paaiškėti Rusijos nuoširdu
mas. Pateisinti rusų neran
paėmę britų airportą Malayoj ir Hongkonge įsiveržę į
gumą šiandie sunku. Jungti
•
“Tuo būdu ilgai žinomas
I*
I priešakines saugumo linijas. Tuo būdu karas plečiasi
nės Valstybės nebuvo įparei
Tolimuosiuose Rytuose. Kryžiukais nurodomos vietos, ir senai tikėtas įvyko.
Londonas,
gruodžio
11
d.<
gotos siųsti rusams karo rei
“Pajėgos, užsimojusios pa
— House of Commons priė kur japonai nuskandino britų karo laivus. Luzono va
kmenų. Siųsdamos karo rei
mė vyriausybės paruoštą vi karinėse pakrantėse U. S. pajėgos atmušė japonų puo vergti visą pasaulį dabar pa
kmenis rusams, Jungtinės
suko į šį pusrutulį.
sų Anglijos gyventojų, įilimus.
Valstybės, aišku, silpnino sa
“Niekados dar nebuvo di
mant ir moteris, surašymo
vo vidaus apsaugą. Bet tie
desnio pavojaus gyvybei, j Priimta vienbalsiai
pilnutinei
mobilizacijai
įsta

reikmenys buvo siunčiami.
laisvei ir civilizacijai.
Senatas kaip galima grei
tymą, kuris pasiųstas Lordų
Todėl šiandie ir Rusijai,
Rūmams.
“ Delsimas didina pavojų. čiau priėmė karo paskelbi
kurios vienintelis išlikimas
mą Vokietijai ir Italijai
Skubios ir vieningos pastan
ir tėra tik tada tikras, jei
gos pasaulio visų žmonių, vienbalsiai. Šiuo atveju ir
Amerika ir Anglija laimės
New Yorkas, gruodžio 11
kurie yra pasiryžę būti lais atstovų rūmai karo paskel
karą, būtų ne tik pravartu,
d. — Vokietijos radio prane Nedarys paskyros taikos
vais, užtikrins pasaulinį lai bimą priėmė vienbalsiai.
bet ir būtina pasiūlyti ne Papildomi nuosoliai
Šime iš Tokijo paskelbė, jog
Senatas karą prieš Vo
mėjimą teisingumo ir teisė
tik savo bazes, bet ir savo
Jungtinėmis
Valstybėmis
ir
Berlynas,
gruodžio
11
d.
šiandie
Japonijos
karo
vado
kietija
priėmė 88 balsais, o
Toliau karo sekretorius
kariuomenę rytuose.
tumo pajėgų prieš žiaurumo
Anglija
iki
galo.
—
Adolfas
Hitleris
šiandie
vybė
įsakė
pilAus
blackouts
karą
prieš
Italiją 90 balsų.
pareiškė, jog pirmieji Ha•
ir barbarizmo pajėgas.
Hitleris
paskelbė,
jog
jam
istorinėj
kalbij
paskelbė
ka
Japonijos
sostinėj
ir
jos
apy
Nė vienam atvėjuj niekas
j waii salose nuostoliai šiuo
“Ir Italija paskelbė karą
bekalbant
įteikiama
Jungti

rą
Jungtinėms
Valstybėms.
linkėse.
nepasisakė prieš. Atstovų
GANDAI IR TIESA
J metu yra skubiai papildomi
prieš Jungtines Valstybes.
nių
Valstybių
charge
Savo
kalbą
Hitleris
pasakė
rūmuose karas prieš Vokieti
Paskutinieji įvykiai Ra naujai prisiųstaisiais orlai
susirinkusiam Reichstagui. d’affaires jo pasas, kuo pa
“Todėl aš prašau Kongre ją priimta 393 balsais ir
miajam vandenyne atnešė viais.
Londonas, gruodžio 11 d.
Jis paskelbė nauja karinę žymima galutinas nutrauki są pripažinti karo padėtį prieš Italiją 399 balsais.
mums tik labai skaudžių ži
Į Hawaii salas dar ko — Berlyno radio paskelbė,
tarp Jungtinių Valstybių ir Abiem
atvejais
atstovė
nių. Tačiau dažnai tos ži voms tebevykstant atvyko jog japonai pranešę, kad sąjungą tarp Japonijos, Ita mas bet kokių santykių.
Vokietijos
ir
tarp
Jungtinių
Jeanette
Rankin,
kuri
balsa
nios nebuvo tikros. Dažnai pirmieji
keturių motorų esąs nuskandintas Amerikos lijos ir Vokietijos kovai su
Tuo pačiu laiku Romoje
Valstybių
ir
Italijos
”
.
vo
prieš
karo
paskelbimą
tai buvo tik gandai ar prie bombanešiai iš sausžemio.
premjeras Mussolini penkių
orlaivių vežiotojas LezingJaponijai, tepasisakė “esu!
še tiksli propaganda.
Pagaliau perbėgdamas ja- ton. Laivas esąs nuskandin
minučių kalboje iš Palazzio
Kiekvienas mūsų šiuo me
Venezia į triukšmingą mi
tas prie Malajų. Kitas vo Suregistruos visus
tu turėtų šaltai priimti vi
nią paskelbė, jog ir Italija Vokiečių pralaimė Anglai spartina
kiečių radio pranešimas pa
sas žinias. Kiekvienas mūsų
paskelbia Jungtinėms Vals
skelbė, jog Lexington nus
turėtumėm labai kritiškai Nebus parduodama kandintas prie Filipinų. Tos vyrus ir moteris
tybėms karą.
jimas visam
atakas Libijoje
skaityti ir vertinti tas ži
žinios nepatvirtintos ir kilu
Kairo, gruodžio 11 d. —
nias, kurios paduodamos iš padangos
rytų fronte
sios iš japonų šaltinių.
YVashingtonas, gruodžio 11 Karalius paskelbė karą
Pranešama, jog anglų šar
Tokijo, Berlyno ar Romos.
d. — Brig. gen. Louis B.
Beveik viena valanda an
vuotieji
daliniai teikia skau
Laikraščiai visados skelbia neapsaugai
Hershey šiandie pareiškė, ksčiau Italijos užsienio rei Maskva, gruodžio 11 d. — džius smūgius
ašies kariuo
tokias žinias, kokias jie gau
jog Jungtinės Valstybės stu kalų ministeris Ciano pasi Rusų pranešimai šiandie
Nacių
plėšikavimas
na, bet visados pridedama YVashingtonas, gruodžio 11
dijuota praplėtimą dabarti kvietęs Jungtinių Valstybių skelbia apie naujus ir pla-, menėms Libijos dykumuose
pažymėjimai iš kokių šalti d. — OPM pirmenybių direk
nės surašymo sistemos, kad charge d’affaires, pareiškė, čius laimėjimus Ukrainos, apie 15 mylių į pietus nuo
okupuoto)
Lietuvoj
nių jos gautos.
torius Donald M. Nielson iš
galėtų suregistruoti ir su jog Italijos karalius Victor Leningrado ir Maskvos fron Tobruko.
Italijos karo vadovybė pri
leido parėdymą, kad per se
klasifikuoti visus sveikus Emmanuel paskelbė Ameri tuose.
sipažįsta,
jog anglų spaudi
karnas vienuoliką dienų ne Lisabona. — Lietuvoje vyrus ir moteris karo ir ci kai karą.
PIRMIEJI PASISEKIMAI
Sovietų pranešimai iš pie mas Sollum apylinkėje didė
Pagaliau .Amerikoje pas būtų parduodama padangos pasirodo baisus siautėji vilis apsaugos reikalams.
Italijos
ir
Vokietijos
pas

tų fronto skelbia, jog feld jąs.
kelbta jau pirmieji oficialie (tires) automobiliams, išs mas, germanizacija, plėšika
Jis
pareiškė,
jog
tai
esąs
Londono kariniai sluogs
kelbimas
Amerikai
karo
pil

ji komunikatai, kurių patie kyrus būtiniausiems apsau vimas netiesiogine ir tiesio pats pirmasis projektas šiuo nai išpildė ašies pasirašytą maršalo von Kleist kariuo niai pažymi, jog anglai pra
gine prasme.
menė pasitraukusi su dide
kiamos žinios yra daug sma gos reikalams.
metu ir pridėjo jog iš 40,- ją trilypę sutartį.
liais nuostoliais ir priešas dėję plačiu mastu supti
gesnės. Štai iš Manilos pra
Atsistatydino patys pro 000,000 šio krašto vyrų apie
Tas paėrdymas išleistas,
ašies kariuomenę į vak
vejamas.
nešama, jog sulaikyta japo į kad sulaikyti perdidelį gu tingieji patarėjai Jurgutis, 25 nuošimčiai gali kada nors Nedarys paskyros taikos
nuo Tobruko.
%
nų pastangos okupuoti Fili mos padangų supirkimą. Šio Vitkus ir Matulionis. Nega būti pašaukti kariuomenėn
Centriniam fronte, pasak
Naujasis karo paktas tarp j rusų, nukauta ir sužeista
pinus ir nuskandinta japonų įsakymo
laužytojai bus lėjo sutartinai dirbti. Ges ar laivynan.
trijų
valstybių pabrėžią, jog 12,000 vokiečių, kai po ketu Japonai užėmę
transportiniai laivai. Iš Ha- • “griežtai baudžiami”.
tapo pareikalavo, kad iš
Jis
numato,
kad
gali
būti
Italija, Vokietija ir Japonija Į rių dienų kovos rusai atsi
waii pranešta, jog civilių gy
bankų būtų išimtas žydų vi
•
suregistruota
vyrai
ir
mote

Guam sostinę
nesudarys paskyros taikos ėmė Olets miestą.
ventojų gyvybės aukų esą
sas turtas ir brangenybės ir
Istanbulis, gniodžio 11 d.
rys
tarp
18
ir
65
metų.
su Amerika ar Anglija, bet
atiduota vokiečiams.
labai nedaug.
Tokijo, gruodžio 11 d. —
—
Aukšti
rumunų
sluogs

Leningrado fronte rusų
kovos iki galo, panaudodaBendrai, pasak oficialių
Gen.
Hershey
taip
pat
pa
Japonai šiandie paskelbė,
Jurgutis ir kiti pasiprieši
jų pranešimų, padėtis nėra niai praneša, jog Hitleris pa no, kad tai yra Lietuvos tur reiškė, jog jei būtų pašauk mos visas galimas priemo kariuomenė, užėmusi Tik vi jog Japonijos kariuomenė už
tokia sunki kaip ji galėjo reikalavęs iš Rumunijos pa tas ir turi pasilikti Lietu ta kariuomenėn visi šiuo me nes, kad vėliau galėtų įvesti ną, tebesi vej a netvarkingai ėmė Aganą, Guam salos sos
besitraukiančius vokiečius
atrodyti iš pirmųjų praneši siųsti dar 500,000 kariuome vai. Skandalas ir su bolševi tu suresgistruoti vyrai, įi- “teisėtą santvarką”.
tinę, be jokių sau nuostolių
nės į rytų frontą padėti su
ir atsiėmė 15 kaimų.
mų. Tenka manyti, kad pir
mant
ir
tuos,
kurie
jau
yra
Savo
kalboje,
kuri
tęsės
ir taip pat išlaipinę kariuo
kų atimta žeme. Jos negrą
miems sumišimams ir pir muštiems vokiečiams.
35
metų,
Jungtinių
ValstyPranešama,
jog
dėl
nesek
pusantros
valandos,
Hitle

menę Wake saloje.
žina arba duos išsipirkti ar
miesiems kovų dūmams išsis
i
bių
kariuomenė
pasiektų
3,ris, kaip ir buvo galima ti mingai pravesto karo prieš
Japonijos laivyno karnųba nuomon.
klaidžius teks gauti ir dau Prezidento, ne tas karą lai
K
000,000. Jis taip pat pareiš kėtis, kaltino Jungtines Rusiją iš fronto atšauktas nikatas pareiškia, jog Guam
Pulk. Škirpa ištremtas į kė, jog šiuo metu turėtų pil Valstybes agresija tuo nore Vokietijos gen. Fedor von suimtas Jungtinių Valstybių
giau palankesnių pranešimų. mi, kuris pirmą šūvį iššau
Visuose karuose visados na, bet tas, kuris paskuti Tirolį. Ateitininkų ir sukili niausiai būti panaudota vy damas nors dalinai patei Bock ir jo vieton Maskvos 3,000 tonų tankeris. Kitų
reikia tikėtis ir vietomis nis gali paleisti paskutinį mo vadas Prapuolenis užda rų grupė tarp 21 ir 28 me sinti savo žygius prieš pa fronte vadovybę
perėmė šaltinių šios žinios nepatvir
rytas kalėjiman.
pralaimėjimų, bet,
pasak j šūvį.
tė amžiaus.
saulį ir istoriją.
feldmaršalas Siegmund List. tintos.

Vokietija, Italija
paskelbė karą
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
T
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500 PARVYKO IŠ ARIJOS RYTŲ

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

ARTHRITIS

Don’t deapair
oi reliel Irom
lerrible Arthrltl» acbes or

come reiief in
Arthrltia da*
'ulptaur * ,
_ Suk.
flciency. Small
daily cost. Mon
ey back if no

Iš Federacijos
susirinkimo

Paminėjo sidabrinį
jubiliejų

Fed. 4 skyr. nepaprastas
sus-mas įvyko lapkričio 12
d., Lietuvių svetainėj. Susme veikėjų dalyvavo skait
lingai. Sus-mą vedė pirm. P.
Medonis.
Raportą iš surengto kon
certo art. Anna Kaskas iš
davė E. Stepanauckienė. Ap
mokėjus hilas pelno liko.
Bilietų pardavime pasižy
mėjo:
M. Andriliųnaitė pardavė
už ........... .......
$103.50
M. Šimonis .......... 92.50
J. Stanevičius .... 78.00
P. Medonis . v. ... 60.00
O. Krata vičienė .. 43.00
E. Stepanauckienė 42.00
J. Juškevičienė ... 40.00
P. Grybas ............. 37.25
Al. Žukauskaitė .. 35.00
S. Atkočiūnas ---- 16.00

Antanas ir Magdalena
YourDruggiat haa SULPHO-KAPS
Stark (Aukštakalniai) lap
kričio 19 d. Lietuvių svetai
ADVOKATAI
nėj, paminėjimui sukaktuvių
sidabrinio vedybinio gyveni
mo, iškėlė tokį bankietą, ko
Whitney E. Tarutis
kio toj svetainėj nėra buvę
ADVOKATAS
ir vargiai kada gal bus. Sve
tainė taip buvo puikiai gė
CENTRINIS OFISAS:
8138
SO. HALSTED ST.
lėmis išpuošta, kad negali
(Lietuvių Auditorijoje)
ma buvo atsigerėti. Stalai
VALANDOS: Nuo 1-mos iki S-tos
▼ai. vak.
taipgi buvo gėlėse pasken
Tel. CALomet 6877
dę. Valgiai buvo kaip bran
134 NO. LA SALLE ST.,
Boom 2014
TeL Stote 7572
giausiam viešbuty. Svečių
dalyvavo virš 300. Orkes
tras estradoj griežė kaip
Tel. PROspect 8525
(“Draugas” Acme telephoto)
gėlių daržely.
Į San Francisco iš Tolimųjų Rytų laimingai atplaukė amerikoniškas garlaivis “Lurline” su 500 amerikiečių,
V. W. RUTKAUSKAS
Po vaišių, adv. AL Conrad tarp ^urįų daugiausia U. S. karo laivyno tarnautojų žm onos su vaikais, šios moterys pasakoja, kad, “Lurline”
ADVOKATAS
jubiliatams palinkėjo ge-1 turėjo plaukti zigzagais ir nepaprastu greitumu, kad iš sisukti iš gresiančio visam Pacifike japonų pavojaus.
riausios laimės. M. Rukšeniūtė akordionu pagrojo. A.
arba ieškoti pasi- Antano Pašalpinės draugi
Gražūs kataliku darbai skūstis,
Šatulaitienė padainavo solo. 40 valandų atlaidai
teisinimų, už
apleidimą1 jos, Jaunųjų ir Senųjų klu
Rezidencija REPUBLIC 5047
kun. I. F. Boreišis gražia
pas sekmadieniais šv. Mišių.
bų nariai gausiomis auko
Philadelphia, Pa. — Gruo
pagal sutartį
kalba apvainikavo jubilia džio 14 d. Šv. Kazimiero baž šiuo laiku pasireiškė daumis
prisidėjo,
kad
darbą
bū

Kitas labai girtinas Ka
tus ir galop linkėjo ilgiau nyčioj prasidės 40 valandų giau veiklumo ir vieninguCHAS. P. KAL
zimiero Mušeikio sumany tų galima atlikti.
sių metų.
atlaidai. Dvasios vadai kvie- mc.
ADVOKATAS
mas — išdekoruot parapijos
Garbė
kevaniškiams!
Ant galo A. Stark savo čia visus, ne tik parapijoKasdien vai. 10 iki 8
ir žmonos vardu padėkojo nus, bet ir iš toliau gyve Nesenai bažnyčioje įreng svetainę. Šis sumanymas Krikščioniška meilė ir vieny
Treč. ir Penk. 10 iki 6
programos dalyviams ir sve nančius, naudotis proga. Per ta nauja ir gerai sutvarky- visų plrapijonų prielankiai bė tebūna tikru pamatu
Ypatingai
šv.
mums gyvenime.
čiams už skaitlingą atsilan atlaidus bus daug svečių ku ta šildymo sistema, todėl ( sutiktas,
6322 S. Western Avė.
kymą. Po visam sekė pasi- nigų. Visos bažnytinės drau žiemą, ir šalčiams užėjus,
SKAITYKITE “DRAUGĄ”
žmonėms
nebus reikalo
linksminimas.
gijos “in corpore” eis prie
LIETUVIS DAKTARAS
Ląplęr. 30 d. Šv. Antano Dievo stalo.
OPTOMETRISTAS
PLATINKITE < ‘ DRAUGĄ ’
LIETUVIAI DAKTARAI
bažnyčioj suma buvo jųbiPritaikina akiniu*
.
s
’
atsako mingai ui
liatų intencija. Per Mišias j

Savickienė

...................................

16.00

M. Galinienė ............ 15.00
Be to buvo visa eilė vei
kėjų, kurie pardavė už ma
žiau kaip $15.00.
Raportą papildė spaudos
komisijos narys
Šimonis.
Pasirodė, kad rinkime garsinimų pirmą vietą laimėjo
M. Šimonis, J. Juškevičienė;
sekantieji lygiomis: S. Atkočiūnas, A. Ambrasienė, P.
Medonis M- Andriliųnaitė.
Raportas priimtąą. Pirm.
P. Medonis ir M. Šimonis
reiškė padėkos visiems prisidėjusiems darbu prie ren
gimo koncerto.
Susirinkimas išreiškė pa
dėką įtpmisijų nariams, bi
lietų platintojąms, profesio
nalams, biznieriams, “Drau
go” administratoriui kun. P.
P. Cinikui, MIC., už atsilan
M.

kymą, klebonams už skelbi

mą bažnyčiose ir visiems už
dalyvavimą.

nains.

6158
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Mirė
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Pačiam Chi-

cago, arba Cicero pakanka
2
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Juškauskienė

šy. atnaujino moterystės įGruodžio 1 d. mirė Ona
žądųs. Ceremonijas atliko Juškauskienė, 158 McClelli- CONRAL
Fotografas
kun. Boreišis.
an St. Palaidota gruodžio 4
Įrengta pir*
A. Stark Detroite yra pla d. iš Šv. Kazimiero bažny Studija
mos rūšies su mo
užlai
čiai žinomas, kaipo gabus čios Šv. Kryžiaus kapinėse. derniškomis
do m ir lr Hollywood
Darbas
muzikantas ir orkestro va- Liko nuliūdime sūnus, ku tvleaomls.
Oarantuotaa.
das. Yra savįninkas dirbtu ris tarnauja Dėdės Šamo ka
vės vardu Master Tool and riuomenėj, ir trys dukterys. 420 W. 63rd Street
Die, kur dirba keliolika įr Iš tų, vyresnioji duktė yra Tel.: Biznio • ENGletvood 5883
Bez.: - ENGletvood 5848
lietuvių ir ne vienam lietu vienuolė — kazimierietė
•
viui yra darbą davęs, kuo (sesuo Joaneta). Vyras jos
met kitur jau nebegalėdavo mirė prieš tris metus. Iš Lie
gauti. Už tai A. Stark paro tuvos paėjo Alytaus apskr., DR. SELMA SODEIKA,
do lietuvišką širdį.
Ūdrijos parapijos. Priklausė
O. D.
Mrs. M. Stark per kelius prie daugelio bažnytinių
AKIS IŠTIRINftJA
metus buyo L. M. K. pirmi draugijų.
AKINIUS PRITAIKINA
ninkė ir daug pasidarbavo.
Sūnus ir dukterys liūdi
Ofise randasi kiti pataisymo
Jubiliatai yrą pasižymėję
metodų
įrengimai akims, ku
netekę mylimų tėvelių, ku rioms akinių
pagelba neužtenka.
kaipo rėmėjai kilnių reika
rie juos gražiai išauklėjo.
VALANDOS:
lų. Yra “Draugo” skaityto
10 Iki 5 vai. kas dieną.
jai. Nors ir čia augę, bet
Rasėj as šių žodžių reiškia Nuo
Antradienio ir ketvirtadienio
seka lietuvišką veikimą.
1 nuoširdžią užuojautą našlaivakarais.
JubiĮiatams linkime lai- čiams ir visai giminei. Te137 No. Marion Street
mipgaį sulaukti ir auksinių1 gul Dievas teikia jai amžiną
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St.)
sukąktuvjų.
Svečias atilsį danguje.
K. D.
Telephone: — EUCLID 906.
A•
»•*» v

Ąmbrąrisnč,
—

up

So.

Telefonas

NIAGARA FALIS, NEW YORK

Neužmirškite

give

Chicago,

Praneštą, kad moksleivių
kuopa rengia vakarą.
Nutartą ramti jų pąrengb
mą, o su jais pasitarti pa
likta P. Medoniui ir A. Žu
kauąkui.
P. (grybas ęftokąlęiviąms
pąaukoįp knygutes laimėji
mui $ĮQ.
1942 m. Fed. piknikui nužiūrėti daržą ir patogesnį
ląiką įgalioti: P. Medonis,
M. Šimonis, S. Atkočiūnas.
Nųtąrtą gruodžio mėn.
X Šiems metąms besihaišaukti susįrinkimą 17 d. pe
giant, draugijos renką nautuvių svet., 8 vąl. yąk.
Pradėjus 1942 metus, su jas valdybas.
Gruodžio 7 d. Skapliernos
sirinkimai nutarta laikyti
reguliariai kiekvieno mėn. draugija laikė metinį susi
paskutinį trečiadienį.
rinkimą. Į valdybą išrink
Nutarta įąiškais kviesti tos: pįrra. Leonora Laukie
visos katalikiškos draugijos nė, vice pinu. — Ieva Pinebei kuppag, kad jos būtų at- lienė, raštininkė Antanina
etovaujamos sus-muose. Tas Genienė, nut. raštininkė Ju
palikta valdybai. Susirinki liją Jųrčikonienė, iždininkė
mas baigtas malda.
Mikaliną Apanavičienė, mar
'Fąd. 4 sk- koresp, šalka Marijona Tubinienė.

4

The

.■JEW Colkndal
lodized Sulpbur
capsulrs called
SULPHO-KAPS
often bring wel-

Don’t

x Praeitą savaitę pas
mus lankėsi garbingas avė
čias: D. G. kun. dr. Kažimier“ Rėklaitis, kuria po
kun. Navicko mirties išrink
tas provincijolu. Jis yra
daug pasidarbavęs lietuvių
reikalais prie Vatikano. Pas
mus viešėjo tris dienas.

OR. P. ATKOČIŪNAS

prieinamą kainą.

DANTISTAS

JOS F. BUDRIK

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

KRAUTCVfUE

3241 So. Halsted St.
Calumet 4591

Telefonui:

Un. r. C. W1NSKUNAS

YABDS 3088

PHYSICIAN AND SURGEON

1

1
v

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
ii* .leaa pora aklų vtaam *>
'enimul. Bausokit Jaa leisdami
fedtaamlnuotl Jaa moderuUklausle
>etod» kuria rastumo mokalaa
gali «utelkti
M METAI PATYRIMO
urtrinklme aklnin. knrte patoUna
vte« aktn hemptiaa-

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

1801 So Ashland Avenne

Rampa* 18-to*
telefoną* OANAL 0528—Ohlcncn
OFISO VALANDOS
Kaadlen • 00 a m. Iki 1.10 p. m
Treč Ir 8eM; 1:80 n. m. Iki
1:88 o m

2158 VVest Cermak Rd.
Ofiso taL OANal 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Rm.: 7064 Se. Fairfield Avė.
Rm.: Tel.: HEMlock 8150

tAJBda 8M6

OR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tb Straat
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal antartį.
Telefofnaa: HEBOoek 554S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR 0H3RUBGA8
6757 80. Western Avė.

AMERIKOS LILldVlŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS (MARIA’
1968 So. Tumu Av»
Tel GROvahlU 6617
tu* et HBMIock <84*

H. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
v«| » 4 ir 7—9 vakrtad .. HedMiomie nnmtarn*
t>*i U Marųuette Road

liR. STRIKOL’IS

. X Gruodžio 11 d. 7:3G PHYSICIAN AND SURGEON
vakare kaimyninėje Šv. Ro t«45 Sa Ashland Avenue
OF1RO VALANDOB:
žančiaus parapijoje atsilan uo 2 iki
4 ir nno 6 iki 8 vai vak
kė vyskupas John J. Duffy.
Nedaliomis pagal antartį
Naujiems metams planuoja
tel '(ARds 4787
Sutvirtinimo Sakramentą su Office
Namų
tel.
PROspect 1930
pąsilinksminimo
vakarėlį teikė daugiau kaip 250 sie
Tat YARda 5981
sausio 4 d.
lų. Jų tarpę buvo ir lietu tat.: KRNivood 6107
X Sy. Jurgio draugijos vių: Birutė Stakniųnąs, EIU. A. J. BERTASH
metinis susirinkimas įvyks dųardas Selesius, Motiejus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gruodžio 31 d. Y‘ri nariąi Tūbinis, Steponas Mačiule
vai nno 1- -6: ano 6*96 A’*
prašomi būtinai atsilankyti.. vičius, ir Povilas Zelionis.
756 Wmt VMh Street

h. OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Vaiandoa- 1—3 nopi et ir 7—8 « .
HEZTDKNCT1J A ?

6631

S. Callfornla Avė.

Talafonaa REPnblic 7868
Oflao tel.: VIRginia 9686
Rezidendjoa tel.: BfEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Oflao vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
šeitadieniaia nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal autortį.

▼ai OANal 0857
Rm tai.: PROapect Mš

UR. P.

1.

ZAIATORIS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street
Rartdanclja: 6699 ■» ArtaaUa Ąr
»*I.8NT)Ofl

U V rvto ifc 3 PUT'

1 Ik 1 nl vakaro

3343 So.

Halsted Street

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija

2185 West Cermak Road

onao VALANDOS
Nno 7 Iki 8:86 v. vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 S. Western Avė.
ToL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 0 po piet kasdien

OflM VeLl

DR. RAČKUS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
1858

Wajt S6tb Street

LIGONIUS PRIIMA i
Kasdien i«* 2:00 ik.

irt

vai

Trečiad. Ir Bakmad. tik aualtarlua

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Ikt II Vak. 1 Iki •
N.dAIlorni. pagal sutarti

aa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

CICero

DBL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

<"

Dr.V.A.ŠIMKUS

3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.
ir Šeitadieniaia
Valandos: 3'— 8 popiet.
šventadieniais 11-12

Telefonas:

!

Telefonas: Y ARds 8146

Telefo

OR. CHARLES SEGAL

CANaI 4796

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

(2-troa labos)
TaL MIDvay 8880
Ohleace, IB
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
1913 So. Halsted St
Ofisas viri Boehm's Drug store Nno 16 iki 18 vai. ryto, nno k iki 4
vai. popiet įr nno 7 iki 8:86 y^į. vak
UJT18C VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.
ir pagal antartį.
Rea. telefonaa SEEley 6434.
TaL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct

Tai T ARds 0994

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 6 vak
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1414

DR. A. JENKINS
(Urtnris)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS!
Nae 1— It aae 7—6 vakar*
Taipgi pagal ratartl ___
Ofiso telefonas PROapect 6787
Ramų telefonas VIRginto 8481

f

VALANDOS
Nno 10-12 v rytp; 88 lr 7-8 v vak
Nedaliomis nno 19 iki 12 vsl. dieni
TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524
EMERGENCY: call MIDway 0001
Rea.: HEMlock 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir ąuo 6 Ud 8 vąl. vak-

2408 W«rtt 63rd Street

0B

Penktadienis, gruod. 12,1941

'UAB

*

tik kaikuriems

VELTUI LAUKIA PRIEŠO BOMBONEŠIŲ

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS

bus leista dinti garžiuose hoteliuose.

! Už viską britų valdžia mo
Pagaliau gruodžio mėn. I kėjo. Nevedę vyrai ir mei
7 dieną pasiekėme laimin gaitės gaudavo ir gauna da
gai Brisbane ir čia išlipo bar 2 svarus ir 10 šilingų
me j krantą. Mes buvome savaitėj, vedę be vaikų 3
nepaprastai dėkingi britų svarus 15 šilingų, vedę su
t
valdžiai, kuri mus aprūpi vienu vaiku 4 svarus 5 šil.
apsigyventi Sydnev.

(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York)
IV. KNYGŲ APŽVALGA

Lietuva po rusais, spaudos
draudimo laikotarpis, tikė
Vilnius Lietuvai
jimo persekiojimas, vokie
“Contemporary Europe. A čių okupacija Didžiojo Ka
Study of National, Interna-| r0 metu, lietuvių veikla Lietional, Economic and Cultur- tuvoje ir užsienyje karo me-

no pragyvenimu. Tuojau ir tt. žinoma, prabangiškai
atvykus buvome apgyven(Nukelta į 5 pusi.)

al Trends.” Šitokiu pavadi- tu, nepriklausomybės kovos,

nimu išleista kolektyvinis ginčas su Lenkija dėl Vilveikalas, kurį redagavo lie-1 niaus krašto, Klaipėdos reituviams žinomas Joseph S.'kaiai Lietuvos tvarkymasis
Roucek. Išleistas pas D. Van p0 perversmo 1920 m. Tame
Nostrand Co. Ltd., 1941 m.' skyriuje patiekiama medžiaTos knygos pusi. 31 pa-1 gos mažumų klausimu, Liesakyta, kad Vokietija plana-J tuvos užsienių politikos, evusi kontroliuoti ir obsor-1 konominės raidos, prekybos,
buoti mažas Pabaltės tau-' kultūros, religijos, švietimo
tas: lietuvius, latvius ir es- ir kitais klausimais.
("Draugas” Acme telephoto)
tus.
Aprašyta Klaipėdos nete Manhattan ofisų darbininkai New Yorko mieste veltui pro langus stebi padanges,
X
Kas liečia Lietuvos-Len kimas paktai su sovietais,
ar kartais teks matyti priešo bombonešius, kai švilpynės sužviegė alarmą aptamsyti
kijos ginčą dėl Vilnijos, au Vilniaus sugrąžinimas, Lie
miestą. Priešas nepasirodė.
torius sako kad sprendžia tuvos okupacija ir sovieti
mas faktorius buvęs: Želi zacija. Knygos skyrius bai
govskio karinė Vilnijos oku giamas šitaip: “Tiktai du
pacija spalių mėn. 1920 m. dešimtmečiu laisvės, bet ko
gėrybių daugumą. Jei jiems pasirodyti.
Mes lietuviai
(Tęsinys)
Skyriuje apie Lenkiją pa kia padaryta pažanga: terisakyta, kad lenkai patys bu- j torijose su gyventojais, ku- Vos tik įvažiavom į Lietuva buvo mažoji Ame-. pasirodėme savo tautiškais
tai ką bekalbėti apie šokiais, vaidinimais ir dai
vę spaudžiami 150 metų, tu- j rie nukentėjo nuo karo, sū iHong-Kong uostą, pajuto-i rika,
v
nomis. Kai kurios lietuvai
rėję suprasti, kad nesunai-, kurta pastovios valstybės. me, kad esame visiškai
miestų
tės turėjo gražius tautinius
kinama ir neasimiliuojama Jos pirmon eilėn buvo že skirtingame krašte negu
Miestas pilnas kiniečių.
rūbus. Taigi, mūsų pro
rasinė mažuma yra silpnu mės ūkio kraštai, bet niekas Lietuva.
Tai tipiškas ki Europiečiai ant pirštų su
mo šaltinis bet kokiai val- niekada nekvestijonavo jų niečių miestas po anglų val skaitomi, tai daugiausia an- grama buvo gražiausia.
. stybei. Ten pat pastebėta, gyvybingumo, kaip tai yra džia.
Kelionės galas praėjo be
Moterys ir
Nesuskaitoma dau-' glų kareiviai
kad senoji Lenkijos monar buvę su Austrija. Ne dauge gybė kažkokių juokingų ki vaikai, dėl kylančio karo įspūdžių.
Buvome labai
chija amžiais stengusi, tarp lis valstybių gali parodyti niečių laivelių apspito mū rytuose, buvo išvežti į Aus išvargę nuo ilgos kelionės
kitų tautų, asimiliuoti ir tokį rekordą žemės ūkio bei sų Hai-Tan.
ir laukėme kuo greičiausiai
Tie laiveliai traliją.
lietuvius. Esą tik tautinis pramonės išplėtime ir kul
| tai visas kiniečio gyveni- Po trijų dienų palikome pasiekti Australiją. Sužino
entuziazmas ir ambicija te- tūros išvystyme.”
i mas.
Ten jo žmona, vai grąžųjį Hong-Kong ir plau jome, kad britų valdžia ža
inspiravusi Lenkijos vadus
kai, gyvuliai, baldai ir tt. kiame ekvatoriaus link. Va da apgyvendinti mus Bris
jėga išplėsti savo sienas ir
žodžiu, visas turtas. Apspi žiuojame tiesiai į Amerikos bane, Queensland sostinėje,
užimti dideles ne lenkų tau
tę mus, maldavo išmaldos. valdomą Filipinų salyną.
tybes vienetas su pagrindi
Pirmas vizitas į mūsų Čia buvo mūsų pati gra-■
niais kalbos, tikėjimo bei
Iš
Vatikano
praneša:
laivą buvo padarytas anglų žiausia kelionės dalis. Ke
kultūros skirtumais.
Šventasis
Tėvas
Pijus
XII
valdininkų iš Hong-Kong, lias dienas matėme gražius
Minimoj knygoj ilgas sky
rius pašvęstas Pabaltės val- gruodžio 9 d. monsignorą kurie patikrino mūsų doku- Filifinų salų krantus. Tiestybėms. Jame daug vietos
Bartholome iš Wino- mentus ir pasus ir išdavė sa, pirm negu pasiekėme
pašvęsta ir Lietuvai. Jame na> ^Tinn., parapijos klebo leidimus vaikščioti po nue-1 Filifinus, turėjome šiek tiek
pergyventi baimės. Buvo
suminėta Lietuvos plotas, ną, paskyrė vyskupu koad stą.
jutorių
Saint
Cloud,
Minn.,
gyventojai, kalba. Konsta
Hong - Konge išbuvome pranešta, kad plaukiame
vyskupui
J.
Busch.
tuojama, kad lietuviai pra
tris dienas, todėl teko gero per pavojingą zoną. Būk
Be
to,
monsign.
Edwareityje niekada nebuvę kry
kai miestą pamatyti. Visą tai netoli pastebėti Japonų
das
Hettinger,
Columbus,
žiuočių valdomi, suminėta,
anglų valdomą Hong-Kong karo laivai. Esant karui
O.,
vyskupijos
kancleris,
kad Lietuva buvusi praei
sudaro pats miestas ir šiek tarp Kinijos ir Japonijos
tyje energingų kunigaikščių paskirtas auxiliaru vysku tiek žemės aplink miestą. galėjome per apsirikimą bū
vadovaujama ir išplėtusi sa pu šiai, Columbus, vysku
Tai daugiau militarinė ang ti nuskandinti. Be to mū
vo ribas nuo Baltijos iki pijai.
lų bazė. Mūsų atvykimo sų laivas buvo kinietiškas.
Juodųjų jūrų. Pradžioje lie-1
-----------------Visos laivo šviesos per nak
tuvių-lenkų unijos lietuviai
Pradėk dorai gyventi ir metu pats miestas buvo ne tį buvo užgesintos ir visi
joje dominavę.
i bematant pradėsi tikėti, nes paprastai stiprinamas. Mie turėjome pasimovę “lify
Tame knygos skyriuje ap- kiekviena dora ir skaisti ste buvo daroma smėlio belts.”
Bet, ačiū Dievui,
rašyta paskutinių laikų Lie širdis savaime linksta prie maišų barikados ir kasa pravažiavome laimingai, bu
mos slėptuvės.
tuvos istorijos raida, būtent: Dievo.
Šiaip Hong-Kongas vie vome nepastebėti.
nas iš charakteringųjų KiKelionės bėgyje ant laivo
I nijos miestų. Pasižymi ne turėjom didelį koncertą,
paprastu turtingumu ir vi- kur mes lietuviai savo pro
' šokių daiktų pertekliumi. grama nustebinome visus
Mus lietuvius nepaprastai nu keleivius. Laimėjome pirmą
stebino visokių
gėrybių vietą.
Bet koncertas bu
•
gausumas ir nepaprastas vo suruoštas visų tirjų Papigumas. Nevienas pagal baltijos valstybių: lietuvių,
vojom, ką darytų sovietų latvių ir estų. Kiekvieni
kariai pamatę šio miesto stengėmės kuo geriausiai

IŠ LIETUVOS PER SIBIRĄ Į AUSTRALIJĄ

Paskirti du nauji
vyskupai

Ką Tik Baigėm Spausdinti

Mūsų Gražiausi 194? m. Kalendorių
Draugas spausdina vienintelį grynai
Lietuviškg-Katalikiškg Kalendorių
Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus,
naujas, meniškas, ir patraukiantis. Pati kalendo
riaus popiera yra daug švelnesnė, brangesnė!
Meniškas piešinys apie paveikslus yra visiems
gerai žinomojo Jono Pilipausko nupieštas! Visų
varduvių šventės yra aiškiai pažymėtos po kiek
vienos dienos numerius. Visos Katalikų Bažnyčios
šventės, Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iš
vardintos. Tai yra populiariausias lietuviškas ka
lendorius Amerikoje. O kaina yra visiems prieina
ma — tik 25 centai. Jei per paštą norite gauti, pri
dėkite kelius centus persiuntimui.

Kaina tik 25 centai
(Pridėkite keltas centus persiuntimui)

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, III.

Persikėlėm Į Savo Naujus Namus

Jr
1ERICAN RAILROADS
SPtNT MORE THAH 3& BILL-

ION DOLLARS IN 1940 TO BUY
FULL, MATERIALS AND SUPPllifS,NEW EOUIPMEMT AND
FACIUTIZS, AND TO PAY
VVAGES AND TAXES.

-O

0F :CIRS AND EMPLOYEES

OF RAILROAD OPERATING

Ol^ARTMENTS MUŠT NOT
VA' / MORE THAN 30 SECONOS
A.VtEK FROM PERFECT TIME.

ATSIŠAUKIMAS (BIZNIERIUS, PROFESIONA. LŪS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,
IR Į BENDRA VISUOMENE:
Šių metų tradicinį, specialį Kalėdinį “Draugo”
numerį, “Draugo” administracija bando išleisti vie
ną iš gražiausių ir įdomiausių išvaizdoj ir skaitymais
numerį ką dar nebuvo kada išleista.
Idant palengvinti spaustuvėje darbą, maloniai
prašome visų, kad priduotumėte savo KALĖDINIUS
ir NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS — NEVĖLIAU,
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose.
“DRAUGO” ADM.

i

2555 W. 47th Street
Oficialis Atidarymas Naujo Ofiso Įvyks

Šeštadienį, Gruodžio (December) tt-tą d., 1941 m.
KVIEČIAME VISUS SAVO DRAUGUS IR KOSTUMIERIUS
APLANKYTI MŪSŲ NAUJĄ OFISĄ.
Kiekvienam atsilankusiam svečiui duosime atminčiai gržaų apdengtą port-

folio pasidejimui savo svarbių naminių dokumentų.
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ravimų kviečia visus Federacijos narius, visus ameri
kiečius lietuvius katalikus burtis dar stipriau aplink
DRAUGAS
šalies
Prezidentą ir visą vyriausybę. Federacija ben
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
dradarbiaus visuose žygiuose, kurie tik bus skiriami
MM Sonth Oakley Avė.
Chicago, Illinois
ir reikalingi šalies gerovei.
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Stodami šalies gynimo talkon, gerai žinome, kad ASabscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
merika kovoja gerą kovą. Tos kovos pasisekimui priva
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
lome nieko negailėti. Eikime Raudonajam Kryžiui į pa-'
Six Mpnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "DraugaM** brings best results.
galbą — šiandie Raudonojo Kryžiaus darbas ypatingai
brangus ir remtinas. Kiek kas galime ir pajėgiame, pir
DRAUGAS
kime Jungtinių Valstybių Gynimosi Bonus ir ženkle
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.
lius. Didžiausiu tikslumu uoliai atsiliepkime į šalies
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
vyriausybės prašymus, pageidavimus ir įsakymus.
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
Reikšdami pagarbą Jungtinių Amerikos Valstybių
— $7.00; Pisei Metų — $4 00. Pavienis numeris — 3c.
kariuomenei, visiems jos daliniams, didžiuojamės, kad
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
jos garbingosiose eilėse yra ir bus tūkstančiai ameri
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
kiečių lietuvių. Daug jų pralies kraują, neteks gyvy
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
bės, bet jie žus neveltui. Amerikiečiai kariai užtikrins
mltim ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
Amerikai ir visam pasauliui laisvės saulę, kurios spin
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
dulių nebepajėgs užtemdyti jokie diktatoriai, žmonijos
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
didžiausi neprieteliai.
dedamos.
Giliai tikėkime, kad Amerika ir Anglija, drauge su
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.
savo sąjungininkais, nušluos nuo žemės paviršiaus plėš
Under the Act of March 3, 1879.
riąsias tamsybių galybes. Griuvus Vokietijos nacių, Ita
lijos fašistų ir japonų militaristų ašiai, bus išlaisvin
sėtuvių katalikų dlenraSčio 'Dnujo" rtmSJama Ir skaitytojam*
siunčiu sveikinimus Ir gerlaualus llnkSJlmuat
tos visos pavergtos tautos, tarp jų ir Lietuva. Ameri
Jūsų dlanraStia ne vien tik pataraauj* skaitytojam* Informuodamas
apie Įvairiu* katalikam* įdomiu* dalyku*, bet nurodo tikėjimo tl»
ka šiandie kovoja ne tik už savo saugumą. Ji kovoja
eaa, gina ir aau*o Ja* nuo amUnoJo U*anymo prteSy.
^Dangertopal tag*a*ugg|* JttR. katallktSlro dlenrakčlo skaitytojų akaluž tvarkingesnį pasaulį, kuriam nebebūtų žinoma bai
mė,
nekalto kraujo liejimas, vergija ir skurdas. Turi
4MLETO GIOVANNI CIOOtiliNl.
Laodlcea Arkivyskupą*,
me tik džiaugtis, kad esame piliečiai tokios šalies, ku
ApaStallike* Detantas
riai rūpi viso pasaulio šviesi ateitis.
Federacijos centro valdyba kviečia visą lietuvių ame
Visos jėgos pergalei
rikiečių katalikų visuomenę giliai budėti šalies sargybo
Plėšikiški Japonijos diktatorių žygiai prieš Jungti je ir atlikti pareigas. Būdami vienybėje su prezidentu
nių Amerikos Valstybių teritoriją, saugumą ir vėliavos Pooseveltu, su visa valstybe, tikrai laimėsime. Pats vy
garbę žaibo greitumu sutelkė vistus amerikiečius glau- riausias šalies valiuotoj as, Prezidentas Rooseveltas,
džiausion vienybėn. Nuo Atlanto iki Pacifiko, nuo Nia aukščiausios pagalbos siekia Dievuje, Kurin krypsta
garos krioklio iki Panamos kanalo giliai įsmigo ameri mūsų maldos, prašydamos palaimos. Laimink, Dieve,
kiečių krūtinėse vieningas pasiryžimas — visos jėgos Ameriką ir jos gynėjus!
pergalei! Viskas Jungtinių Valstybių apsaugai! Mintys
A. L. R. K. Federacijos centro valdyba
ir darbai savo šalies gerovei ir ateities laisvam pasau
liui!
Plėšrieji užpuolikai, žemiausios rūšies gengsteriai,
gruodžio 8 d. gavo J. A. V. vieningą, nepalaužiamą atsa Karas su Vokietija ir Italija
i
kymą. Tą atsakymą valstybės vardu tarė prezidentas
Vakar įvyko tai, ko galima buvo tikėtis jau nuo se
Rooseveltas ir kongresas. Tokio vieningumo, kurs pasi niau. Vokietijos nacių ir Italijos fašistų diktatūros pa
reiškė gruodžio 7 ir 8 dd., mūsų šalis vargu ar kada skelbė karą Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Tuo' pa
nors anksčiau buvo pasiekus. Japonijos trumparegių čiu atsakė ir Jungtinių Valstybių vyriausybė. Ir ji pa
militaristų gauja ir jos ašiniai sąjungininkai Europoje skelbė karą Vokietijai ir Italijai.
— naciai ir fašistai — skaudžiai apsiriko, jei tikėjosi
Nuo dabar Amerika tiesioginiai susiduria ir kariau
rasti susiskaldžiusią, nepasiryžusią, nepasiruošusią A- ja su trimis militariškomis ir imperialistiškomis val
raeriką.
stybėmis — Vokietija, Italija ir Japonija. Nuo dabar
Šalies gynimo darban visi amerikiečiai stoja dužiau reiks dar didesnio viso krašto žmonių įsitempimo, rū
siu pasiryžimu ir nesugriaunamu tikėjimu, kad perga pestingesnės ir didesnės visų jėgų ir visų krašto ištek
lė priklausys tik Amerikai, kovojančiai už tiesą, už tai lių mobilizacijos.
ką, už savo žemių neliečiamumą, už dorovinę tvarką
Skelbdamas karą Amerikai Hitleris aiškiai pasakė,
pasaulyje, už savo niekada nesuterštos Daugiažvaigž- kad tos grumtynės amžiams nustatys pasaulio istoriją.
dės Vėliavos garbę. Gynimosi ir teisėtos kovos žygin Aišku, kad taip.
lietuviai amerikiečiai įsijungia be jokių rezervų.
Šį antrąjį pasaulio karą iššaukė iškilęs Europoje po
Lietuviai amerikiečiai turi dėl ko kovoti. Amerika
litiškas gengsterizmas, pradėjęs laužyti tarptautines
priėmė lietuvius emigrantus atviromis rankomis. Ji su
sutartis, banditiškai puldamas savo kaimynus ir grą
teikė caristinių ir kaizerinių žandarų persekiotiesiems
žindamas pasmaugti žmonių laisvę viso pasaulio kraš
šiltą prieglaudą. Ji leido jiems laisviausią veiklą šioje
tuose. Garbingoji šio krašto vyriausybė jau nuo seniau
šalyje Lietuvai išlaisvinti. Didžiojo karo metu Ameri
aiškiai numatė diktatorių pavojus ir dėl to pradėta
ka, padėdama sąjungininkams laimėti didžiąją kovą,
ruoštis ir teikti pagalbą visoms toms valstybėms, ku
sudarė sąlygas ir Lietuvos žmonėms išsikovoti laisvą
rios vedė žūtbūtinę kovą su naujosios gadynės siaubu.
’r nepriklausomą gyvenimą. Amerika buvo viena pir
Karo Amerika nenorėjo. Bet diktatorių apetitai pa
mųjų didžiųjų valstybių, kuri pripažino Lietuvai vi
sišką teisę gyventi pilnai laisvu ir nepriklausomu val sidarė tokie dideli, kad jie visą pasaulį užsimojo ap
žioti ir praryti. Jie metė pirštinę ir Amerikai. Praėjusį
stybiniu gyvenimu.
Amerika leido iš Lietuvos kilusiems žmonėms ir jų sekmadienį Japonija iš pasalų formaliai karo nepas
naujajai kartai, šioje šalyje gimusiems, atlikti įvairiau kelbusi, užpuolė Jungtinių Valstybių teritoriją. Trečią
sius žygius Lietuvos gerovei. Amerika visą laiką palai dieną Europos siaubas — nacizmas ir fašizmas įstojo
kė nuoširdžiausius santykius su Lietuva. Amerika bu į karą su Amerika.
Amerika jai mestą pirštinę pakėlė. Einama į karą
vo pirmutinė valstybė, kuri pasmerkė Lietuvos okupa
ciją. Amerikos, o ne kurios kitos šalies, prezidentas su ta mintimi ir tuo tikslu, kad amžiams užduoti smū
lietuvių amerikiečių delegacijai pareiškė, kad Lietuva gį valstybių griovėjams, demokratijos priešams, žmo
nių laisvės naikintojams. Ir, abejonės nėra, kad Ame
vėl bus laisva ir nepriklausoma.
Amerikiečiai lietuviai šioje šalyje naudojosi ir nau rika su savo talkininkais apvalys pasaulį nuo visų pik
dojasi tokiomis pat teisėmis, kaip ir milijonai kitų ame tų jėgų. nuo tarptautinių gengsterių. Karas, galima
rikiečių. Amerikiečiai lietuviai nežinojo ir nežino jo spėti, bus ilgas ir sunkus. Jis pareikalaus milžiniškų
kios sau išskirties, kuri juos būtų padariusi žemesniais jėgų. Tačiau težino diktatoriai, kad tasai karas pasi
Amerikos gyvenime. Amerikiečių lietuvių jaunimas nie baigs jų nenaudai, jis pasibaigs jų pragariškų jėgų su
kino nekliudomas garbingai atlieka savo pareigas savo triuškinimu ir demokratijos laimėjimu.
Šiuo ypatingai svarbiu ir istorišku momentu mes čia
šaliai, kuri jam teikia plačiausius galimumus.
Amerikiečiai lietuviai be jokių apgailestavimų stoja iškilmingai pakartojame viso redakcijos personalo var
«tavo šalies gynimo didžiajan žygin. Jie puikiai supran du ištikimumą Prezidentui Rooseveltui, visai vyriausy
bei, pažadėdami visokeriopą paramą. Mes esame tikri,
ta, kad savo šalies gynimas ir jos gerovei darbas nėra
ypatingas pasiaukojimas. Tai yra šventa privilegija, kad tokio pat nusistatymo yra visų lietuvių milžiniška
yra tai nepaprasta teisė, kurią visi tinkamiausiai pa dauguma.
Amerika kariauja už visų žmonių laisvę ir gerovę,
naudosime.
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija, gyvuojanti ji kariauja už teisybę ir teisybė išeis laimėtoja!
per 35 metus ir jungianti visas lietuvių amerikiečių ka
•
talikų organizacijas bei atskirus asmenis, visada buvo
“Sandara” rašo, kad — “Daug kas reiktų pakeisti
ištikima Amerikos Garbingajai Vėliavai ir viskam, kam
ji atstovauja. Ir šiandie, svarbiausioje Amerikos gy savųjų tarpe”... Ir dėl to sušunka: “Gana žaidimų, pra
dėkim rimtą darbą.” Jau laikas, vyrai, seniai laikas!
venimo valandoje, Federacijos vadovybė be jokių svy

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 12 d.)
Armotos saugoja Londo
ną.... Vokiečių zeppelinai
gan dažnai aplanke Londo
ną, mesdami bombas. Apsi
gynimui nuo tų “svečių”
Londoną
nuolat saugoja
tūkstantis armotų.
•
Vokiečiai žygiuosią Ode
son.... Gaunamos žinios, kad
dabar vokiečiai savo akis
turi atkreipę į pietinius Ru
sijos miestus Odesą, Kijevą,
Charkovą.
n
Lenkai bėga... Vokiečiai
žada organizuoti lenkų ar
miją kovai su rusais. Len
kai nuo to bėga. Mat, vokie
čiai, suteikdami Lenkijai
laisvę, nori už tai lenkų
kraujo.

Karo išlaidos.... Prancūzų
finansų ministras paskelbė,
kad Prancūzijai karas lig
šiol kainavęs 72,000,000 fran
kų.
•
Nuskendo 750 žmonės..^. >
Nuskendo prancūzų laivas
“Suffren” su 750 keleivių.
Neišaiškinta, ar laivas nu
skendo nuo vėsulo ar vokie
čių minų.
•
Lenkijos karalium būsiąs
lenkas.... Londone skelbia- i
ma, kad Lenkijos karalium
būsiąs paskirtas lenkas iš
senoviškos lenkų giminės.
Lenkų legionų vadas Pilsud
skis gausiąs aukštą vietą
Lenkijos valdyme.
•
Gręsia mirtis šimtams
tūkstančių vaikų... Belgijos
šelpimo komitetas praneša,
kad šimtams tūkstančių vai
kų Belgijoje gręsia mirtis,
jeigu nebus kuo greičiausia
suteikta pagalba. Daug vai
kų serga džiova.

Po svietą pasidairius

šauniai parnasiškai parašy
tas ir išdrūkavotas, gailė
kitės, kad iki šiol buvot
Lietuvos išgamos, kad stiprinot pančius tautos, kad
laidojot Lietuvos laisvę ir,
po Sibiro bausme, pasižadėkit daugiau to nedaryti.

“A. L.” šiomis dienomis
tilpo labai strošnas Seno
Lietuvos Patrioto Netautininko “Perspėjimas Vien
genčiams.” Bijodamas užsi
traukti Sibiro bausmę dėl
nors mažiausio išreiškimo
minties tame pareiškime, Mintys baisiam
dėl apleidimo bent vieno apdūmojimui
vožno žodžio, pagalios, kad
Hitleris užėmė Lenkiją,
nei vienas mano žodis neiš Čekoslovakiją,
Belgiją,
eitų be tikros pavožonės, aš Prancūziją ir kitas valsty
tą “perspėjimą” ištisai de bes, bet Rusijoj sustojo.
du ant savo neverto delno. Atrodo, ten bus galas jam,
Prašau.
Hitleriui bus kaip tam
Kas Smetoną ignoruoja
žulikui: puolė, puolė kol
Dabartiniame laik%
pats papuolė.
Tas Lietuvos tuo laidoja
Mus iškovotąją Laisvę...
Hitleris ragina kovot
Ba Jis yra Prezidentu
prieš kominterną, bet jis
ki šio laiko Lietuvos,
nežino, ar pamiršo, kad
Nesvarbu kur Jis gyventų
Jis yr’Vadu mūsų Tautos. pats iš to kamieno paeina.
Tą net sako Rooseveltas
Hitleris kabinas ant to
Ir Churchilas anglikų,
bokšto,
nuo kurio 100 dik
Sulig bočių, senas keltas,
tatorių nukrito ir galą ga
Nors pamiršęs<| kalbų jų
vo.
O kas niekin’ nūnai vardą
Prezidentą Lietuvos,
Caro įsakymu, dr. V. Ku
Tas vienybę mūsų ardo —
Stiprin’ pančius mūs Tau dirkos paminkle buvo iš 
drožti tik keli Lietuvos
tos . .
himno žodžiai. O Stalino
Tad išgamų tikrų yra
Lietuvybės — reik’ juos įsakymu, kuomet jis okupa
vo Lietuvą, himnas buvo
bart
visiškai panaikintas. Taigi,
Už tą, arba į Sibirą
Stalinas šimtą sykių yra
Net išvyt — tą galim mes
žiauresnis už buvusius ca
tart . . .
rus.
Todėl gerbkime Smetoną,
Jeigu trokštam’ būt lai
Mums nereikia nei Hitle
svi,
rio, nei Stalino, nei Musoli
O taipogi ir Jo žmoną —
nio, nei kitokio velnio. Mes
Suprask tą, brolį, lietuvi!.
patys mokame valdytis.
Savo partijos kromelį . . .
Nekelk augščiau Lietuvos
Daug diktatorių žuvo.
Reikalų — daryt tą gali
Žus ir Hitleris, Stalinas ir
Vien tik išgama Tautos!
Musolinis.
Akli ir kvaili
Visi, kurie tik jaučiate, jie, jei to nežino ir nemato.
kad jums tas “perspėjimas’’
A F.

JAPONAI NUSKANDI NO DU BRITŲ LAIVUS

Anglijos vyriausybė oficialiai pripažino, kad japonų lakūnai orinėmis bombomis Malaya pakrantėse tomis dienomis nuskandino du didelius britų karo laivus “Repulse”
(viršuje), 32,000 tonų, ir “Prince of Wales”

(apačioj), 35,000 tonų.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
>„r

Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)

"SUŽEISTAM KAREIVIUI
NEGAILĖSIU SAVO KRAUJO"
- Ką lietuviai šneka apie karą su japonais. Jaani vyrai apgulę radiją. - Kalbos apie slapta
padėtą bombą. - Siur, suplieksim japoną. - i
Ką sako jaunos lietuvaitės? - "Kės
nek^bam, tik verkiam."
!

ŽUVO ADMIROLAS

r■

i

Myliu aš tą lietuvį — jis pri
klauso prie tų, kurie užsį I
rašę duoti savojo kraujo li
goniams.
— Ką, neisi mušt japonų?!
- Persenas. Bet lauksiu
atvežant sužeistųjų. Tiem,
tai duosiu kraujo. Tikrai. Aa

Kelionė j Australiją
(Atkelta iš 3 puslį)

gyventi iš tų pinigų nebuvo
gahrna' **
Pra’
gyvenimas pilna! ,manomas,
Sie pinigai bus to1 moka'

kartą daviau savo kraujo mi, kol kiekvienas gaus ati-

Po pusvalandžio vėl man tęsė Vitia toliau:
sergančiam neturtingam žy-( ^nkam4 ^ai ^4
— Atsimenate tą studenų balių, kaip mes buvome
Jau daugiau kaip dešimt
dui, tai sužeistam savam ka/
rengimo komitete, ir kaip jūs aiškinote savo pažiūras į
reiviui negailėsiu savojo mėnesių, kaip gyvename
Dievą? Daug kartų mąsčiau, bet niekada man nepasi
kraujo.
, Brisbane. Nors esame nej sekė pažinti jūsų Dievo; tėvas iš pat mažumėlės viską
I
* * •
blogai aprūpinti, bet laumanyje užslopino, kas būtų mane galėję padaryti tikintį.
— O kaip jūs, nesiruošia- į kiame progos vėl parvaKai sprogstančių granatų
— Su jais, manome, ne i
Bet dabai, dabar man reikia Dievo, nes mirtis čia pat, atgarsiai pasiekė mūsų — bus taip dacig vargo — pe {
te į “nursc^,” — paklausiau žiuoti atgal į Lietuvą. Gal
porą jaunų lietuvaičių.
aš negaliu be Dievo mirti . . . Aleksandra Lvovna, pade- 1 Amerikos — žemę, kokį jie gerokai apsilpę, Gali tekt
tokia proga bus kai karas
—
Jei
reikės...
kitę man pažinti, nors aš nesuprasčiau jūsų Dievo.
, įspūdį padarė lietuviuose? kiečiau susiimt su vokie
pasibaigs. Australija savo
—
Nebijote
karo?
— Jis jūs neapleis, bus su jumis drauge.
__
, . „. . . „
čiais.
klimatu, papročiais ir visa
—
Ką
darysi,
mergaitės,
dvasia labai svetimas mums
— Amerikon vis tiek nei
Tuo tarpu pradėjo brėkšti. Silpna, blyški šviesa ; nių verkg’ kada vienoje pra.
žinai, susirūpinusios. Kol kraštas.
veržėsi pro langus. Nekaip jaučiausi po ilgos nakties | riboje buvo pirmą kartą1 vieni’ nei kiti neateis»'•.Draugus”
Acme telephoto)
Rear - admirolas isaac kas laikosi, bet kai pradės _________________ _____
kratymo. Manyje įvyko kažkas nepaprasto,. naujo, kas prisiminta, kad karas jau1 — Žinoma, gal tik šnipai
Campbell Kidd, kurs žuvo į frontą išvažinėti broiiai,
Pirmiausiai dirbk tai, kas
mane labai išgąsdino, bet kartu ir pradžiugino. Koks paiįetė ir Jungtines Ameri gali maišytis
Havajų
salose
japonams
ten
sužadėtiniai, oi verks tada. reikalinga, sutvarkysi eko— Ar tuose fabrikuose,
bus mano kūdikis? Kaip jis gyvens? Kokia paslaptis!, koa Valstybes.
atakuojant
Pearl
prieplauką.
kur jūs dirbate, nėra japo
nomiškai gyvenimą.
Giliai meldžiausi, kad jis savo gyvenime tikėtų į Dievą, o
| Žinodamas, kad į kaimy- nų?
________________________
Prie
stalo
sėdėjo
keletas
tuomet bus viskas gerai . . .
I ninę parduotuvę visada su — Ne. Mes — “defense” geležies. Karšta kaip praga- moterų. Jų akys, mačiau,
Traukinys pradėjo stoti, ir šiurkštus balsas šaukė.
eina keliolika jaunų vyrų, darbuose. Į tokias vietas pri re, per visą dieną šlapias, buvo paraudusios,
— K. ... !
lietuvių, užsukau su jais pa ima tik piliečius. Dabar di purvinas.”
— Šapoje klausėmės ra
Vitia ištiesė man ranką. Ji buvo šalta kaip ledas. sišnekėti. Visas jų būrys sė delis atsargumas ir priežiūMieli, vaišingi vyrukai dijo, — pasakojo jos. —
— Gyvenkite laimingai, Aleksandra Lvovna! — ta dėjo prie kalbančio radijo __
”
ra.
tuoj nusprendė ką nors iš Pertraukėme darbą ir visi
rė jis virpančiu balsu. — Jūs man padėjote pergyventi aparato klausėsi ir “papsą”
klausėmės Roosevelto kal
Tą kalbėdami mano prie- sigert ir mane pavaišint. Jie bos apie karą. O kai pabai are conunon offenders
šitą naktį, kuri gal paskutinė mano gyvenime. Dėkui už gurkšnojo.
tai. Tikiuosi, kad Dievas manęs neapleis.
— Tai kada išgirdote a- teliai pasigraibė po kišenius draugiški. Ištraukė vienas gė kalbėt, .visos verkėme.
ir ištraukė savo “Identifi pinigėlį, metė ant rankos^ Nebus gerai. Kitos brolis,
pie karą?
Pabudo ir tėvas.
— Aną sekmadienį, taip cation card” — tai buvo Spėjo — kuri pusė viršuj.) kitos vaikai... Tiek jaunų
— Kas? Jau K. . . ? — klausė nustenęs. — Tai jau
apie ketvirtą valandą, per kaip ir pasai, su jų fotogra Neatspajusis “fundina.” To-! mergelių tik apsiženijo...”
turime su Jumis, Vitia, skirtis?
limesnis pasikalbėjimas vy
fijomis.
Dabar jau visi sukilo. Traukinys sustojo, ir Otma radiją.
Nutilo. Po mažos pertrau
— Teks gal ir jums išva — Be šitų neįeisi į fabri ko bečkilpiant per šiaudą
ras padėjo Vitiai atplėšti duris. Didelė šalna buvo iš
kos
viena iš jų prašneko:
ką. Mes dirbame vienas tan “Coca Cola”.
,
po nakties. Pasižiūrėjau į Vitios veidą: jis buvo pilkai žiuoti ?
— Neseniai savo sūnų pa
— Važiuosim. Bus ir sa kų fabrike, kitas laivyno. Gal ims “čėso”, bet
išbalęs, kaip ir tų badaujančių, kuriuos vakar sutikome.
laidojau, aš jau savą apver
vanorių. Mes mylim Ameri Seniau ne taip žiūrėdavo, o sumušim
Žmonių daugybė lipo iš traukinio. Nuo perono ver
kiau. Priseis ir kitoms...
šiandien ėjau pėdės pasiimkos laisvę.
— Nebesinori ir dirbt, —Į
žėsi atėjusieji sutikti. Jų buvo nedaug, ir Vitia tuoj
— Ar žmonės Karo nebijo?1
išžiūrėjo ir į fo pasakojo vienas. — Vistiek: — Taip, ponia, bet Tams
pamatė savo seserį. Tai buvo išbalusi, didelėmis tamsiox i
ta matei, lydėjai jį į bažny
*
‘
. ,
.
.,
— Žinoma, daugeliui teks tografiją, ir į mane.
If you’re past 40, the chances are
išeisime į karą, kam čia pas- čią ir į kapus. Ir dabar lanmis akimis moteris;» Jji mojavo
jam
nosinėlė,
jos
veide
.
.
,
...
<
that your breath will be offensive
—
Tai
prižiūri
ir
kad
ko

J
•»
J
atsiskirti nuo tėvų, nuo zmokutinę dien, dar bedirbt. Aš. kai aanaua kapą 0 anuoa oftener than that of a young person.
buvo
„
. .. daugiau
,
!,u,u švelnumas
miuaa ir baimė.
uo mv.
|l
Senesnieji
pn- kių planų neišneštumėt?
Fermentation of tiny food particles
šiandien paėmiau “pėdę”, Sj
by partial platės and den— Daugiau žiūri, kad ko vakar reikėtų dar eit į dar — kas ten mariose palaidos caught
Vitia atsisveikino su visais ir išlipo. Sesuo puolė sibijo, bet jaunesnieji pasi
tv.res frequently cause this eondition
which you yourself may not detect
jam į glėbį. Tada atsistojo tarp jų jaunas vyras, čekisto ruogę _ nors važiuot šian- neįneštum, kokių bombų ar bą, bet nebeisiu. Išvažiuo ir kas aplankys!....
būt which is so offensive to others.
uniforma. Jis uždėjo ranką Vitiai ant peties ir tarė:
dien. Gal dėl to, kad jie dar ko, kad nesugadintų fabri sim gal kur į frontą, kad
Nutilome vėl visi. Norė Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
— Ar esate jūs Viktoras V asile vičius Akulovas?
karo nematė, bet visgi ne ko. Buvo kalba, kad
, kažkas
.
ten nebus kur ir pinigų “iš- jau pertraukti liūdną tylą: ple ūse to halt this fermentation—
— Taip, — atsakė išbaldamas Vitia.
— O ką daugiau šnekate Listerine Antiseptic employed as a
bijo. Bijo tik tie — vyres kokią tai bombą slapta jau , spendyt »
mouth rinse. It immediately makes
buvo
padėjęs
mūsų
fabrike.
— Aš jūs ieškau, eikite paskui mane.
nieji, kuriems nė nereiks
— Bet japonus sumušit? apie karą?
the breath sweeter, purer, less likely
— Mes nešnekam, tik ver to offend. Lambert Pharmaeal Co.,
Čekistas ir Vitia atsitolino, sesuo juos sekė kiek važiuot, o jaunimas viską Nežinau, ar tai tiesa. O, da — Šiur, kad sumušim. Gal
St. Louia, Mo.
bar dirba fabrikai — dieną ims “čėso”., bet sumušim.
drąsiai sutinka.
kiam....
K. J. Prunskis
toliau.
Btfore Any Data Ute
Kokioje kariuomenės da ir naktį, po 24 valandas per
* * *
— Kur jie veda vargšą Vitią? — tarė Nataša.
LISTERINE ANTISEPTIC
— Ten, kur vedami visi padorūs Rusijos žmonės, lyje jums geriau patiktų parą.
Sutikau pagyvenusį vyrą. SKAITYKITE “DRAUGĄ”
To M aka Your Braatk Swaatar
Prie tirpstančios gelež es
iš kur nėra sugrįžimo! — atsiliepė tėvas, susisuko į ap- tarnauti?
— Ar negaunat laiškų iš
— Daugelis mėgsta avia
klitą ir nusisuko į sieną.
savo pažįstamų kariuomenė
Aš žinau, ką jis galvoja: kad ir jo toks pat likimas ciją.
— Turbūt iš “mūviu” įsi je?
laukia mūsų gimtinėje.---------— Ten mano brolis. Para
mylėjote nuotykingą lakūnų
Šiandien turėjome ir daugiau pergyvenimu
šo. Jam gerai — sotus, ap
gyvenimą?
Mes sėdėjome vagone, net bijojome eiti atsinešti vi
— Galbūt. Vienas mūsų sirengęs.
KALĖDINES KORTELES
rinto vandens, nes galėjo mus kas nors pažinti ir pada draugas jau išvažiavo regis
— Ar kariuomenėn išeida
ryti nemalonumų. Norėjome pietauti, kai kažkas pasi truotis savanoriu. Jo brolis mas negailėsi palikti gerą
beldė į duris.
jau yra lakūnu, Kanadoje, darbą?
— Ar čia vagone yra daktaras Rachmanovas?
■K9P
— Kas čia per gerumas
ir jis toliau nebegali laukt.
— Tai plieksite japonus.... | Visą dieną prie tirpstančios
Mes pašokome persigandę, bet neprašėme. Balsas
f -I
reikalavo:
ATAKUOJA
FILIPINŲ
SALAS
— Tuojau atidaryti!
<^7 ' J
MILĖS
----Sunkiai atidarėme duris. Lauke stovėjo jaunas rau
• LAND ATtACK
donskruostis uniformuotas vyras. Tik pažvelgę į jo rau
PACIFIC
doną riebų veidą ir į jo revolverį prie juosmens, mes
OCEAN
tuojau pažinome čekistą.
,
’J
CAMT'»
— Ar jūs esate daktaars Rachmanovas, — klausė i
HONG KONG
(rai
tėvo.
to
IPHILIPPINE
LUZON\
— Taip.
’HAINAN
ISLANDS
— Jūs grįžtate iš Sibiro, kur nuvote su baltaisiais !
pabėgę?
— Taip — atsakė tėvas tvirtu balsu.
LAN
Scvi'. OaSro
NI
— Tai jūsų šeima?
— Taip!
P/’-L
KUJ
— Policijos rajono komendantas, draugas GorbūnorŠAJGON
mi::danao
vas, įsakė, kad jūs su šeima jam turite pasirodyti! Ar
kliai jau laukia stotyje.
minei or walu,
mruLUSUNK
Mes pasižiūrėjome vienas į kitą: visi mirtinai išba
U
lome. Tik Otmaras stovėjo ramus, lyg tai būtų papras
Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortele
čiausias dalykas. Vargšas Otmaras nesuprato nelaimin
tSNGAPOU
gų žmonių padėties.
už tiktai $1.00.
I
— Gorbūnovas? — pakartojo motina drebančiomis
(P
DUTCH EASTINDIES
lūpomis. Mes prisiminėme įžūlų veidą, degančiomis juo
("Draugas" Acine telephoto)
domis akimis, ilgą siaurą, permatomą jo nosį ir pilnas
"DRAUGAS”
Anot žinių, japonai ir toliau atakuoja iš oro ir iš lai
neapykantos lūpas, kaip jis ieškojo mūsų dėdės užmušti.
— Aš užrakinsiu vagoną. Raktą jūs vėliau gausite vų Filipinų salas ir kai kur dar bando iškelti savo ka
2334 S. Oakley Ave.
Chicago, Illinois
riuomenę. Japonų atakuotos vietos kryžiukais nužymėpas stoties budėtoją, — tarė jaunas vyras.

MIDDLE-HGED
PEOPLE

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas

jHua daugiau !

Penktadienis, gruod. 12,1941

DRAUGAS

Didelė ir Graži Town of Lake Krautuvė

-f-

A.

Ū4AIRBOSR©

CLASSIFIED

A.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

I
(po tėvais įAMidaiuškaitė)

kazimierietes ir jų auklėti
nes mažasias sodalietes už
Sekmadienį, gruodžio 14, gražų apvaikščiojimą šios
ruošia pramogą Šv, Rožan- jįdeiėg šventės. Gražu buvo,
čiaus dr-ja parapijos nau- kaip sodalietės su baltąis
dai. Rengimo komisijoj yra: . yelionais ėjo prie šv. Komiu-į
Tikrai puikiai įrengta ir dažnai naujais ir šviežiais 1
Ona Musteikienė, dr-jos pir- nįjos
valgomaisiais produktais papildoma ši krautuvė.
Savi
mininkė, ir Ona Brencienė,
ninkai
B.
ir
S.
Lenkauskai
jau
dešimts
metų,
kaip
šiame
mūsų Federacijos skyriaus Krikštas
biznyje.
Krautuvė randasi adresu 5354 So. Ashland
pirm. Labai darbščios paraPraeitą sekmadienį, Krikš avė. Telefonas: Grovehill 3494.
pijonkos. Kasmet prisideda to sakramentas buvo su
ir prie parapijinių parengi teiktas Mortai Delfinai Mi
suomenei kas draugijos vei- tas bus tikrai šaunus. (Ša
mų, Visi prašomi paremti, kalauskaitei, dukrelei Au
kiams. Gražus pavyzdys ki- ko, atsilankusieji gaus po
kad “bunco party” pavyk gustino ir Delfinos Mikalaus
pusę vištos). Per bankietą
toms draugijoms.
tų. Pasimatysime “bunco kų, 4027 Deodor St. Krikšto!
bus pagerbti nariai, kurie
tėvais buvo jos dėdė Pran-j Kadangi draugijos valdyparty” vakare.
per 30 metų neėmė pašalpos
ciškus Mikalauskas ir Luiza1 ba praeitais metais gražiai
Nekalto Prasidėjimo šventė
ligoje.
Standish iš Chicago. Sveiki- darbavos, tad, priėjus rinkiŠv. Mišios buvo laikomos name tėvelius ir naują ka mams, visa užgirta toji pa
Į šį bankietą kviečiami ne
intencijai mažųjų sodaliečių, talikę, kuriai linkime ge ti. Reikia pažymėti, kad Šv. tik draugijos nariai, bet
t. y., parapijinės mokyklos. riausios laimės gyvenime.
Antano draugijos valdybą visi Cicero lietuviai, taipgi
Po Mišių buvo užkandžiai.
didžiumoj sudaro jau Ame ir narių draugai, gyvenantie
Sveikiname
Dalyvavo kun. K. Bičkaus
rikoj augę vyrai: pirm. A. ji kitose kolonijose. Be šau
kas ir kun. J. J. Naudžius.
Augustinas ir Alena Gu- Palijus, vice pirm. A. Zaka nios vakarienės, bus ir gra
Viskas baigėsi pasilinksmi deliauskai 3728 Deodor St., ras, sekr. J. Gribauskas, fin. ži programa.
nimu. Sveikiname seseris' susilaukė sūnaus. Motiejus sekr. A. Mikutis. Kiti val
Salės durys bus atdaros
dybos nariai yra iš senes
nuo ketvirtos popiet, o ban
nių. Taigi, matome, kad šv.
kietas prasidės šeštą valan
Antano draugijai jau vado dą vakare. Draugijos nariai
vauja čia augęs jaunimas ir, stengiasi kuo daugiausiai
reikia pasakyti, gražiai va
išplatinti tikietų, dėl to ga
dovauja.
lima spėti kad jubiliejinis
Sekmadienį, gruodžio 14 d. „raugijos bankietas
fli
Šv. Antano draugija dide
liu hankietu minės 30 metų i de is ir ^aunus'
gyvavimo sukaktį. Bankie- •
A. Valančius

Bunco party

3946
7748.

George

3t.,

REIKALINGI DARBININKAI

tel.

HELP

Mirė gruod. 11 d.. 1941 m.,
8:45 \al. ryte, sulaukus pusės
amžiaus.
Kilo iš Sakių apskr., Lukšių
parap.. Rugienių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Kazimierų: 2 dukteres —
Josephine ir Genovaitę: i sese
rį Onų Deksnienę ir švogerj
Antanų;
brol)
Juozapų, švogerkų Teresę ir jų šeimų, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Lietuvoje
paliko
tėvelius,
Magdalenų ir Juozapų,
brolį
Jonų Ir jo šeimų.
Kūnas pašarvotas koplyčioje,
17 35 Waban8ia Avė. Laidotu
vės įvyks šeštad., gruod. 13 d.,
1941. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėta J Sv. Myko
lo parap. bažnyčių, kurioje j
vyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta J Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose
laidotuvėse.

GENERAL MECHANICAL CO.
430 So. Green Street
“AUTOMATIC 8CREW MACHINE”
OPPERATORIU8
reikalingas
dėl
•‘set-up” darbų ir tvarkyti mažų departmentų. Gera proga. Kreipkitės
prie:
I

—

5 kambarių “octagon front” mūri
nis bungalow su vienu kambariu
atike. Plieno pamatas. Lotas 33x125
pėdų.
Savininkas
turi
parduoti.
Kaina tiktai 36.500. Randasi netoli
Callfornla Avė. ‘ ir 71st St. Kreipki
tės sekančiu adresu:

68S4 So. Wcstern Avė., tel.: Repub11c 0004.

Lald. direktorius Lachawicz
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

MVive*. mother*. *i*ter*~ they're often

forced

point

to

the woy

to

haii

heolth to their men folkl For women
know that a healthy head produce*
handsome

hairl

And

that’*

why

women everyvvhere are pointing to
Fom-ol, the remarkable foaming oil

Tie gerbs ir mylės moti
ną, kurie bent pusę jos mei
les supras.
Kas ryžtasi laimėti, tas
labai retai pralaimi V. L.
Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.
Meilė

—

pergalės

karalie

thompoo vvhich first nourishes the

nė.

icalp. then take* the dūli, parched

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos
prievarta, bet klausyk jos
halso.
M. Gorkyį

long way. Ask

your

druggist for the regular 50c

size.

little goes a

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

—

SO.

OAKUEY

AVĖ.

AGENTAUTT GERA PROGA —

TOWN OP LAKE
Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
aI 8010 arba kreipkitės į raštinę:

SO.

OAKLEY

AVĖ.

PARSIDUODA

Parsiduoda “Meat Market" ant 5sih
St. netoli Halsted St. Geroj biznio
vietoj. Patraukia 31500 į mėnesį
{eigos vienam vyrui dirbant. Renda
tiktai 332.00 į mėnesį. Senai išdirb
tas biznis. Dėl nesveikatos savinin
kas parduoda. Kaina 36.000. Kreip
kitės
8834 So. VVestern Avė.,

Tel.: Republic 0094

TIKRAI GERAS PIRKINYS
šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas.
‘"Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo įelga 33000 J me
tus. Nauji
įtaisymai. 3 garadžlal.
Namas pilnai išmokėtas.
Randasi
geroj vietoj ir visados yra išrenduotas. Kaina tiktai 314.500 ir ant
lengvų išmokėjimu. Gera transportaclja. Adresas: 3215 Floumoy St.
Dėl tolimesnių informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrišon
3006.

— GERA
Per visą savaitę prieš Ka ARCHER HEIGHTS
PROGA
VYRUI kuris nori užsidirb
lėdas kiekvienuose namuo GERĄM
ti ekstra pinigų — štai gera proga
agentavlmo darbų, pardavi
se visados turėtų rastis Į išmokti
nėjant laikraščius Ir t. t. Pageidau
toks kuris yra gerai susipa
žmogus, kurs galėtų iš laiš jamas
žinęs su lietuviais Archer Heights
apylinke.
Patyrimas
nereikalingas.
kininko priimti siuntas.
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010,

heolth. Fom-ol is so economical; o

KELNER - PRUZIN

2334

“MEAT MARKET“
PARSIDUODA MARQUETTE PARK

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys,
Sesuo, Brolis ir Giminius.............

AVĖ.

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbut, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANaI 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę;

2334

hair and brings it back to glowing

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CO.

HEI.P WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.; RANdoiph 0488—0489

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

iŠ PRIEŠMETINIO ŠV. ANTANO DRAUGIJOS
SUSIRINKIMO
Parama draugijoms. - Auka vargšui. "Draugas ’ 1942 metams. - Nauja valdyba. Bankietu minės 30 melu gyvavimo sukaktį.

OAKLEY

AGENTAS REIKALINGAS
VVEST PULLMAN’E

WANTED — VYRAI

AIJAJY MANIPACTURING
3207 So. Sliiehls Avė.

SO.

2334

MASINI8TAI reikalingi.
Turi būti
A-l vyrai visokiems darbams. Kreip
kitės prie:

J

arba kreipkitės J

raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE

Smalkas “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bei
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drao
go* “Classified” skyriuje.
Lietuvių 'didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia,
Lietuvai laisvę.
Gyventi tautai ne tik šven
čiausia pareiga, bet ir di*
džiausią laimė.
Skurdas yra revoliucijų ir
nusižengimų motina.

Or, vvrite tor a generous trial bot

tle, endosing 10c lo cover packing

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save u

and postage.

FOM-OL

More then • sbampo.
—e treatment/

PAMINKLAI

V**
»»»

MENISKAS DARBAS

ŽEMOS KAINOS

-

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103
PLATINKITE “DRAUGĄ’

KOPLYČIOS DYKAI I

VISOSE MIESTO DALYSE

Tel. YARDS 1741-1742

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

♦447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

^JlNK CAM CAARY MANY TNINM 06*1016 OIL- MILK,

AMBULANCE
DIENĄ IK NAKT|

LAIDOTUVIIJ DIREKTORIAI

4000-4/1 SOHM HEKM11AUE AVENlIfc

MOLAS*!* ANO VIN88AR, FON INSTANC6. KAILAOAOJ
OWN ABOUT 9.700 TANK CAM. TN6 MMAIN08A
OF TN6 111,600 TANK CANS IN TN1 UNIT6O STATU

Proga užsidirbti ekstra pinigų agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
, laikraščiui. Patyrimas nereikalingus.
Atsišaukite telefonu: CANaI
8010,
arba kreipkitės į raštinę:

JOSEPHINE KAZGAITIENR
Gyv.:
KUdure

Cicero. — Metinis, skait- ir sykiu dešimts tikietų. Ir
lingas Šv. Antano draugi- tos draugijos tikietai nu
jos susirinkimas įvyko sek- pirkti.
madienį, gruodžio 7 d.
Laiškas — atsišaukimas
Susirinkime gauta daug vargšo J. Lapinsko, kad
laiškų nuo įvairių draugijų draugija suteiktų kokią doir asmenų, prašant paremti, vanėlę šv. Kalėdų proga, pri-!
parengimus arba prašant imtas ir iš iždo paskirta au
pašalpos. Nuo tų kilnių dar- ka.
bų Šv. Antano draugija nie
Šv. Antano draugija yra
kados neatsisako, štai, Mo- nuolatinė katalikiškos spauterų Sąjungos 48 kuopos dos rėmėja ir dienraščio
laiškas - kvietimas Į ren- “Draugo”
prenumeratorė.
giamą vakarą priimtas ir šiam susirinkime atnaujino
dešimts prisiųstų tikietų “Draugo” prenumeratą 1942
bus sunaudoti. Kareivių drau metams. Sykiu išrinko ir kogija taip pat prisiuntė laiš-, respondentą, kuris per ištiką-kvietimą į savo vakarą sus metus pranešinėtų vi-

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

Radio Progrsmas - 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais
iš Stotus WHIP (1520), su P. šaltimieru.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius

P. J. RIDIKAS
3854 Sonth Halsted Street
L J. ZOLP
1646 West 40th Street
Tel. TARds 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St
Visi Telefonai: TARds 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenne
Tel. TARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 8. Callfornla Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltnanlca Avenne
TeL TARds 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS^
1410 Sonth 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenne
Tel. GROvehiU 0142

LACHAVVICZ IR RUNAI
2314 Weat 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th StTeet
Tel. PULlman 1270

Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiškg Viršutinig Vyrama Marškinių, balta, Ir
spalvuotų. Vilnonių iveterlų. Paniekų, Pirštinių
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST SSrd STREET---------- Arti Normai Avė.
Telefonas:

VICTORY

3486

F.

8ELEMONAVICH,

Sav.

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

<y

DRAUGAS

Pfnktądiepie, gruod. 12,1941

Federacijos Chicago apskritis ragina skyrius
ir draugijas padėti savo kraštui

7

- "T —

T

Lietuvis biznierius persikėlė į nauja vieta

Išleistuvės, bankietas, Kelia stirnienos puotą ^ysifinkflBS'
B. R. Pietkiewlcz suorga
Dievo Apvaizdos parap. —
nizavo West End Business medžioklė

Raudonos Ro
Cicero.
Tėvų Marijonų Bendradar
Men’s Association ir Crane
bių 26 tas skyriaus svarbus
Building and Loan Asaocia-Ižžs Klūhas Saukia nePaPra8’
tion, kuriai jis vadovauja ! ** «*»irinkimą šį penktasusirinkimas įvyks gruodžio
12 d., 7:30 vai. vakare, po
vra pirmininku Chicagos dieni’ Liuosybės svetainė)
Tikslas
—
atsisveikinti
su
lietuviškos nevenos parapi
Draft Board No. 97, kurie
jos knygyno kambary. Kvie
ofisas randasi adresu 4440 prezidentu Frank Jasutis,
kuris
išvyksta
kariuomenėn.
čiame visus narius ir nares.
So. Westem Avė.
Pašauktas
ant
greitųjų
ša

Bus renkama valdyba 1942
taipgi Brighton Park Landlies
ginti.
metams. Taip pat turim ap
lords Association, kurios y
tart naujų darbų Lauksim,
ra pirmininku.Jo pastangom
šeštadienio
vakare
Liuo
atsilankant.
Valdyba
miesto taryba išleido įsta
sybės
svetainėj
draugystė
tymą draudžiant pedliorius
Pasirodykime patriotais
Bridgeport. — Dr-stės Šv.
' Prighton Park. Yra narys Lietuvos Kareivių turės 29
ue vien žodžiais, bet ir dar
tą
metinį
parengimą.
Ban

Onos priešmetinis susirinki
Kelly High School Commu
bais.
Apskrities valdyba
kietas
pačių
kareivių
žmonų
mas įvyks sekmadienį, gruo
nity tarybos, per du metus
Bernardas (Barney) R.
suruoštas.
Kaip
girdėti,
būt
džio 14 d., parapijos salei.
buvo komanderiu Darius Pietkiewicz, žymus lietuvis Girėnas Post 271, American jaauni programa.
1 valandą po pietų. Narės
Wm. Popeli, savininkas malonėkite atsilankyti. Bus
biznierius, kuris per 19 me
Penktadienį, gruodžio 11 tų Brighton Parke veda sa Legion. 1940 m" jis buvo iš
Labdariams suaukojo
Sekmadienį, gruodžio 14 Bill’s Taverno, I8th St. ir renkama nauja valdyba se
rinktas minėtos organizaci
d.,
TT.
Marijonų
Bendradar

115 dol.
vo biznį real estate, pasko
d. taipgi bankietas: paminė So. Western Avė., gruodžio
bių 10 skyrius laikys prieš lų, apdraudos ir namų sta jos pirmininku Statybos Ko jimas 30 metų kaip gyvuo 13 ir 14 dienomis savo kos kantiems metams.
Valdybe
Praeitą sekmadienį Visų pietinį susirinkimą šv. Jur
misijos. Be vieno cento ka
tumeriams
ir
svečiams
ke

tymo
biznio
srityje,
prane

soje ši komisija pradėjo rink Į Ja &v- Antano vyrų draugiŠventųjų bažnyčioj įvyko gio parapijos salėje 7:30 vai.
ša,
kad,
iš
priežasties
augi

liavą statymui naujo legio-, Ja- Bankieto programa bus lia stirnienos puotą. Šįmet K uulk stud j o
Labdarių Sąjungos 2 kp. vak.
mo
biznio,
patogumui
ir
ge

Wesl SS* Street
' kolekta senelių prieglaudos
Šis susirinkimas bus labai resniam patarnavimui dide nieriams namo. Bėgiu 8 mė-l »auni: nes dainuos Alg. Bra medžioklė jam Michigan miš
nėšių Dariaus - Girėno Me- z*s *r Victcr Bender ir dar ( kuose taip pat buvo sekmin-1
!namo fondui. Šioj kolektoj svarbus, nes eina prisirengi
lio skaičiaus kostumerių, morial Namas, adresu 4416- kiti. Atsilankę tikrai nesi- ga
juQ medžioti bi
roselandiečiai gražiai pasi mas prie vajaus vakarienės,
perkelta į naują ir moder 20 So. Western Avė., buvo gailėsite. Dalyvauja grupės,
Dzimida9 z
I
rodė. Sudėjo $115.22.
kuri įvyks sausio 4 d. 1942 niškai įrengtą ofisą adresu
baigtas ir formaliai atida R. R. klubo, Kareivių drau- kuriems irgi pavyko nušau-i
Labdarių Sąjungos 2 kp. m. Nauja valdyba bus iš 2555 West 47th Street.
rytas gruodžio 11 d. 1940 gijos ir k.
vipįems aukotojams taria rinkta, bus pasiruošta pri
ti didelių keturkojų.
B.
R.
Pietkiewicz
yra
pa-;
m.
Statyba
kainavo
$55,f)00.
imti
šv.
Komuniją
per
atei

^nuoširdų ačiū.
P. Paliulio ir Fel. Gedminančio sekmadienio šv. Mi saulinio karo veteranas iri Jo pastangoms ir pagalba no medžioklė buvo sekmin- \(?
** » I
šias 7:30 ryte, ir bus pasi tarnavęs virš metus laivyno i suvirš 2,000 žmonių tapo
Įrengė vaikų darželį
X ga. Iš Pennsylvania, Allegtarimai apie “Demonstration aviacijos divizijoje. Dabar' šios šalies piliečiais.
j Jąu metai, kai Visų Šven
heny kalnų (Marion, Pa.)
ir bunco party”, kuri įvyks
tųjų parap. gyvuoja Jaunų
parsivežė didelį briedį apu
gruodžio 18 d. parapijos
Moterų Sočiai Circle, kurį
250 svarų. Ne veltui tolima
mokyklos ir seserų naudai.
įsteigė sesuo M. Gertrūda.
kelionė ir 5 dienų sugaištai
O kas svarbiausia, po ben
laikas. Gruodžio 20 d. tą
Pradžioje buvo tiktai 5 na?
dros šv. Komunijos sekma
OIN1MG KUOM SKUS — KAK
Petras Kondrotas, gyve
Brighton Park. — Mote briedį valgysim pas Paliulį,
rėš. Šiandien narių turi
i.or set8 — nrnnooM sets
dienį, gruodžio 14 d. bus nąs 6916 S. Maplewood avė.,
— BUGS — ILADIOS — RE
30.
rų Sąjungos ,20 kp. laikė 2320 S. Cicero Avė. Kas
TRIGERATORS — KASHERS traukiami paveikslai kuopos dirbąs New York Central
M* NOKI* — srovus
priešmetinį sus-mą gruodžio žingeidauja ir nori paragau
Per metus dr-ja yra daug narių. Tad visi rinkitės į
AU NatJonally Ad»prtl»»'<t Itoot.
geležinkelio kieme, yra daž 9 d. Susirinkimai visuomet ti briedienos, ateikite.
nuveikusi, o pastaruoju lai susirinkimą
penktadienį,
ku atidarė ir vaikų darželį gruodžio 11 d., ir i bendrą nai pašaukiamas į darbą būna skaitlingi. Toks buvo
prie nelaimingų atsitikimų, i ir šį kartą. Be kitų svars
Gale praeitos savaitės
‘Kindergartėn”, Tcuriam va-i Komuniją sekmadienį
X
Išimčių
nėra,
šilta
ar
šal

tytų
reikalų,
išduotas
rapor

Shametas,
Janukaitis ir Ru
dovauja sės. M. Loretta. Dar
želis puikiai įrengtas. Vai draugija rengia vienos die ta, naktis ar diena, šventa tas iš buvusio vakaro, kuris daitis išvažiavo medžiota Ir
bACTORY REPRESENTATIVE
ar darbo diena, suskamba ' pavyko ir kuopai liko pelno žinote, ką jie nušovė? u gi
kučių jame yra 26. Darže- nos misijas.
63^3 So. VVestern Avenr
lio įrengimas kainavo 200
Per 9tos vai. šv. Mišias telefono skambutis ir jau Cia priklauso padėka vaka 29 antis. Bus balius, iauktuvės
Naujų
Metų.
Valgy

ro
komisijai,
kuri
nuošir

žinok,
kad
kur
nors
ant.
dol., kuriuos draugiją sukė draugija ir visi parap. vy
Telefonas REPUBUC 6051
sim stirnieną ir antieną. D.
lė “bunco” vakarėliais.
rai eis prie šv. Komunijos, geležinkelio nelaimė įvyko, džiai dirbo.
kad šaukia vykti į nelai
Valdyba ateinantiems me_
Šių metų dr-jos valdybon paskui bus pusryčiai salėje. mės vietą.
tams
liko
ta
pati,
išskyrus
'
..
J»<>
«”<*“« tustesnis, tuo
1 vai. popiet visi vyrai
namams statyti, remontuoti ar
įeina sekančios: pirm. —
jis
labiau
trokšta garbės ir
Kai aną savaitę, būtent, parą naujų. E. Statkienė —
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
rinksis
į
bažnyčią.
Ten
Stefanija
Larkers,
viee
gruodžio 3 d. Baltimore- pirm., A. Deringienė — vicc stropiau ja rūpinasi.
trumpus
pamokslėlius,
pa

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IB
pirm. — Ona Petkus, sekr.
Ohio pasažierinio trauki pirm., Volterienė — finan
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATIJKTI
sakys
kun.
Bruno
Grinius.
— Marijona Larkers, ižd.
nio
lokomotyvas
nusirito
į
sų rašt., Klapatauskienė —
Paskui
palaiminimas ir
— Stefanija Schmeisser,
kanalą
Indiana
Harbor
mie
Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
ižd., Valantinienč ir širŠventoji Valanda.
ste ir kai šeši vagonai nu vinskienė — iždo globėjos
marš. — Adelė Dowiatt,
Visi vyrai raginami su
* trustisės — Valerie Paz- Holy Name draugija pasi riedėjo nuo bėgių, lokomo E. Samienė — koresponden
TAI IDYIZITC ‘nŪ8** J®1®4*0)®- JQsų Odeliai rūpės
I AUl T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap
tyve
traukinio
vairuotojas
tė, Zakaraitė — jaunamečių
nokas ir Ona Šidlauskas.
naudoti šiomis misijomis.
(“inžinierius”) žuvo, o daug skyriaus globėja. Jai prigeidrausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Mokam,.
Šį sekmadienį visi Holy
SK%.
Pinigai
greitai
išmokami
ant
pareikalavimo.
yru misijos
- Name nariai pirmą kartą pasažierių buvo sukrėstų ir bės A. Deringienė.
sužeistų. šioj nelaimingoj
MUSŲ) PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
MONET-BACK 8UARAKTEE
Šį sekmadienį, gruodžio' dėvės naujai įsigytas graPažymėtina,
kad
20
kp
vietoj Petras Kondrotas dir
Fluorescent TEETH
46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennakiiandšlaiit Nei
14 d., Visų šventųjų bažny- žias “šarpas” — ‘‘badges.”
vienintelė
Chicagoje,
kun
bo dienomis ir naktimis
Vieno KUjentol
DENTAL PLATĖS »QS2
čipj, Šventojo Vardo Vyrų •
. Rap.
i
turi
jaunąmečių
skyrių
ir
jį
up
beveik be pertraukos. Kai
Keistuto SavingB and Loaa Association yra šymiausia, seniau
iškėlė lokomotyvą iš kana- gražiai auklėja. Iš jų iš
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė {staiga.
lo, P. Kondrotui pirmam • au»s sąjungai vadės.
Korespondento
reikėjo įsilaužti į lokomoty
RJjfo
Such AT** 0TBAP
vą, surasti vairuotojo lavo
Tel. CALomet 4118
/M Atfogp To TTtE ME&ACE - - - TU *&**<£- .
ną ir jį iš ten iškelti. Jisai gio lokomotyvui dar neįsi3236 So. Halsted St
Chicago, I1L
DEHT&LlĄB^™nS
rado lavoną sugniužusį po ritus į kanalą.
MILKAUKIE AVENUE
Dirbančiam prie geležin
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
<447 «. HAL3TEO ST
metalinėmis durimis, jį iš
___________
TRĘI
404
K. 47th S
STREET
342OW.2«Ui«RBET
SS
kelio Kondrotui, tenka būti
4331 IRVINORK.RD.
traukė.
<731 BROADWAY
03 S. STATE ST
Kondroto manymu, vai liudininku visokių įvykių.
ruotojo, virš 70 metų vy
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
Huty
rąs, mirė nuo širdies smūAR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
TįfOM Sbtf

Lrk Praeitą trečiadienj įvykęs
Federacijos Chicago apskri
ties susirinkimas tarp kitų
svarbių nutarimų, nutarė at
sišaukti į savo skyrius, drau
gijas bei organizacijas, ku
rios priklauso Federacijai,
remti savo krašto vyriausy
Jt bę, kuri stojo prieš Azijos
užpuolikus japonus ginti sa
vo teritorijas ir mūsų lais
vę — demokratiją. Padėti
galima įvairiais būdais —
bendrai veikiant pu Ąmeri-

kos Raudonuoju Kryžium,
bet ypatingai perkant De
fense Bonds. Draugijos, or
ganizacijos, turinčios ižde
atliekamų pinigų, teperveda
paskolos formoje Dėdei Ša
mui, kad jis galėtų sunai
kinti geltonąjį priešą, ųž
puolusį jo teritorijas ir gra
sinti mūsų demokratijai.

< Kas Naujo Roselande Veiklieji vėl veikia

COMPLETE

k’

xtA ANtiu i-rivi voiv.t'ii

i’.O*ESt roasiBi.E VKieU

PflOPflį HF4VKTTE »13 ’

Mato daug visokiu
atsitikimu

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Iš Motery Sąjungos
20 kp. susirinkimo

4l£X ALESAUSKAS & SONS

PASKOLOS —

t

'

tpanspaRint
_______ ROOF-~x

/'S'S,

te ttkATSARGA: Reikalaukite
tik
tai
tikrų
“Flt-ltite
Dantų
Plotve.—tiktai
mxaų
padarytae — dėl gra
žios ISvaizdos lr ra
mumo savo pacientų.

that's l m

..<>•>

•

PATAISYMAI — 1 dienos putarnavtomM
Mes padarome •‘Denturea" gavę |epaudaa Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois
registruotų
ir teisėtų
Dantistų,
ku
riems mes golddžlame patar
nauti.

TURTAS VIRS .. $6,500.000

AMay m

WHOLESALE
LIQUQR
ĮSTAIGA

HheboĮenv

—

■

REMKITB
(IENA
METI TV TŲ
DRAUGIA

MĮJTUAL LIOIJOR CO-

4707 8. H&feted St
T«.

APART APSAUGOS, TURIME
ecCH AHO
ATSARGOS FONDĄ VIRS................$OOU>UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% 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.

MNGS
įjQAN ASSOCIATION of Gtaago
JUSTIN MACKirviCn, Frea.

4192 Archer Avenue

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

EARCLITI-f
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.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GROvehiU 2242
S$oo<5^So<5co<

BOUI.EVĄRP Q01<

Skaitykite Katalikišką Spaudą

Penktadienis, gruod. i2, 1941

DBSUGAB

DAUGIAU KAIP 33,000 VYRŲ
BUS PASAUKTA IS COOK APSKRITIES

Taverne nužudytas
policistas

Chicagoj saugos
geležinkelius

Karinis vyrų konskripci-1 Visus atleistuosius nuo
jos direktorius Illinois vals- kareiviavimo dėl jų apsitybėje, Paul G. Armstrong, vedimo, arba dėl turimo
pareiškė, kad iki 1942 m. darbo karinėse pramonėse
boardai patikrins.
birželio 30 d. karo tarny drafto
bon bus pašaukta mažiau- Sako, tie vedę vyrai, kurie
šia 33,750 vyrų tik iš Chi- susituokę tikslu išvengti
cago ir Cook apskrities.
kareiviavimo, bus pašaukti
Jis pareiškė, kad įsiregis karo tarnybon. Taip pat
travusiųjų vyrų nuo 21 iki bus šaukiami ir dirbantieji
35 metų nebus paisoma am karinėse pramonėse. Sako
žiaus. Jo nuomone, kad iš ma, jų vietas užimsią senes
kariuomenės paleisti senes nieji vyrai, arba ir mote
ni kaip 28 m. amž. vyrai iš rys.
naujo bus pašaukti tarny Savo rėžtu kasdien daug
bon.
Juos pašauks ne jaunuolių atsišaukia į nau
drafto boardai, bet kariuo jokų priėmimo stotis sava
menės autoritetai. Tarna noriai įstoti armijon, arba
vusieji kariuomenėje vyrai laivynan ir aviacijon.
daugiau nieko bendro netu Naujokų priėmimo stočių
ri su drafto boardais. Jie viršininkai reikalauja, kad
daugiau nepriklauso šių visi atsišaukiantieji jaunuo
boardų jurisdikcijai.
liai būtinai su savim turė
Anot Amstrong, dalį vy tų gimimo certifikatus.
rų boardai pašauks arti
miausiomis dienomis. Pri Dabar yra laikas pašte
pažintiems tinkamais karei nusipirkti pastos ženklų,
viauti bus leista 10 dienų sudorotų knygučių formoje.
sutvarkyti savo naminius Pirkite dabar, paskiau ne
reikalus. Po to bus pa reikės eilėmis stovėti kad
šaukti indukcijai.
prieiti langelį.

Parkų 'policistas Charles
Williams, 45 m. amž., anksti
rytą plėšikų mirtinai pa
šautas taverne, 4301 No.
Western avė.
Baigęs savo tarnybos
pareigas Norwood Parke,
policistas eidamas namo už
suko į taverną arti savo na
mų. Viduje buvo apie 6
vyrai ir viena moteris. Ne
trukus į vidų įėjo du plė
šikai. Pamatę
polieistą
uniformeje pradėjo į jį šau
dyti.
Policistas atsakė
šaudymu iki sukniubo ir
neteko sąmonės.
Piktadariai
Išsinešdino
gatvėn, kur jų laukė jų sėb
ras vogtam automobily ir
dar su automobilio savinin
ku. Pavažiavę kokį galą
plėšikai išmetė iš automo
bilio savininką ir nuvažia
vo.
Policija energingai ieško
piktadarių.

Į Chicagos miestą įeina
geležinkelių 32 linijos, ku
rių saugai kompanijos iš
laiko gausingą grupę pri
vačių policistų ir seklių.
Kadangi karo metas ir
yra sabotažo pavojaus, kom
panijos nusprendė gauti pa
galbos iš miesto policijos
departamento.
Sudaromi
planai policijai kooperuoti
su geležinkelių sargais ir
sekliais.

- --

mu
X Kun. dr. K. Rėklaitis,
Tėvų Marijonų provincijo
las, dalyvavo Federacijos
Chicago apskrities susirin
kime ir padarė pranešimą
iš organizuotų katalikų vei
kimo Rytuose.
( "urauras-

pasekmingo

j

A valstybių,

karininkų ir kareivių sąra
šus.

Vakarykščiam sąraše žu
vusiųjų tarpe yra ir ei
linis kareivis Joseph H.
Jencius iš Waterville. Me.
Nešvariems viskas atrodo žuvo su daugeliu kitų Ha
vajų salose.
nešvaru.
FELLER PITCHES FOR UNCLE SAM

perstatymo “Claudia,” sa

ko Linksmu Kalėdų savo

daugybei draugu su cigaretu, kuris Patenkina.

dėl \bm, \)/ek ir\\(/rry
... yra jo cigaretas ir mano
v
< “Drau<a«”

Linksmų Kalėdų su Chesterfields.
Jūsų draugams Tarnybon

Lengvesni GeresnioSkonio... todėl

Ir giminėms namie
Kokia geresnė Kalėdų dovana
Už šituos gražius dovaninius kartonus
Iš 10 pakietų, 3 pakietų arba 4 skardinių iš 50.

/

•

Jokis kitas pirkinys jums nesuteiks

Daugiau malonumo už tuos pačius pinigus.

Pirkite Chesterfields
Savo draugams ir giminėms
Puikiai supakuoti Kalėdoms.
Copynfht IMI, l.norrr AMvm Tobacco C..

X Dievo Apvaizdos pa
rapijonai dar vis kalba apie misijas, kurias vedė
kun. Mažukna, marijonas.
Jaunas misionierius, bet la
bai iškalbingai ir įspūdinkai skelbė Dievo žodį.
X Pranas Šmitas, Dievo
Apvaizdos parapijos komi
teto narys ir veikėjas, jau
ilgas laikas kaip serga. Vi
sa parapija prašo Dievo,
kad greit pasveiktų.

Užvakar vakarą Chica
goj nežinomi piktadariai pa
grobė du sunkvežimius, pri
krautus degtinės vertės
2,500 dolerių. Vienrs sunk
vežimis rastas ištušiintas ir
X Chas. Stasiukaitis pla
pamestas. Kitas dar nesu čiai žinomas Chicagoje švie
sektas.
žios ir rūkytos mėsos pri
statytojas krautuvėms, pir
mas iš Marąuette Park biz
Bus palaidoti
nierių įteikė “Draugui” įdė
ti į kalėdinį numerį pasvei
ten, kur žuvę
kinimą savo kostumeriams.
Karo laivyno departa
X Marijona Lindžienė,
mentas pranešė, kad laivy 836 W. 34 St., praeitą sek
no tarnyboje esantieji žuvę madienį Šv. Jurgio parap.
vyrai bus laikinai palaido vakarienėj laimėjus $50.00,
ti savo žuvimo vietose. Sa pirmiausiai užsisakė “Drau
ko, karo metu neįmanoma gą.” Ji yra Šv. Jurgio para
žuvusiųjų lavonų parvežti pijos choro narė.
namo pas namiškius.
X Sofija Balzekas, pla
čiai žinomo automobilių par
davėjo žmona, šiomis dieno
Sustabdo guminių
mis prisirašė prie Lietuvių
R. K. Susivienymo Ameri
lankų pardavimą
koj. Taip pat, P. Katiliui
Šalies vyriausybės parė tarpininkaujant, prie tos pa
dymu sustabdyta naujų gu čios organizacijos prisirašė
minių lankų automobiliams Felicija Gaidauskaitė ir Epardavinėjimas iki gruodžio milija Kass, žinomo biznie
22 d. Pardavinėjimas su riaus J. Kass duktė.
laikytas, kai automobilių
X B. R. Pietkiewicz, žino
savininkai susimetė urmu
pirkti lankus nugirdę, kad mas realesteitininkas ir buvyriausybė planuoja porai v?s bomanderis Darius-Gisavaičių sulaikyti lankų ga- r®nas Post 271, American
Legion, savo ofisą, adresu
mybą.
2555 W. 47 St., labai mo
Siųsdami kariams
laiš- derniškai įrengė. Ofiso ati
f
kus ar siuntas visados pa darymas įvyks ateinantį šeš
dėkite korektingą
adresą. tadienį, gruodžio 13 d. Atsi
Adresu turi būti pažymėta lankę gaus dovanų atmin
kario ranga, divizija, pul čiai.
kas, kompanija,
stovykla,
arba fortas ir valstybė.
PLATINKITE

lai Chesterfield
Šįmet jie sako

telephoto)

Pavogta 2,500 dol.
vertės svaigalu

Paskutinė diena
siųsti dovanas

. . . popularė Broadway
žvaigždė

Acrae

Arti Washingtono nežinomi asmenys nukirto vieną iš
daugelio ten esamų japonų vyšnią ir prikabino antrašą:
“Pragaran tuos japonus.”

tinmkui vietoj kalėjimo bu- Pacifjke

DOROTHY McGUIRE

X Kun. A. Martinkus, Die
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, užvakar staiga susir
go ir išvežtas šv. Kryžiaus
ligoninėn.

m

Chicagos pašto viršinin
kas E. Kruetgen pranešė,
kad šiandFė penktadienį,
gr. 12, yra paskutinė die
na iš Chicagos per paštą
siųsti kareiviams kalėdines
dovanas į Pacifiko salas.
Jei bus siunčiama vėliau,
Vietoj kalėjimo
tai adresatai negaus Kalė
dų išvakarėmis, bet tik po
įstojo armijon
Prieš federalinį komisio- Kalėdų.
nierių Chicagoj policija at
vedė Bernardą V. Filipowskį, 25 m. amž, kurs prisi Tarp žuvusiųjų
pažino vogęs laiškus iš paš
yra lietuvis
to dėžučių.
Federalinis
kaltintojas
Angliška spauda paduoda
prasitarė, kad šį laiką kai... ........
, _ .žuvusiųjų nuo japonų atakų

tų naudingiau įstoti armi
jon.
Ši sugestija kaliniui
patiko. Komisionierius lei
do jam apie tai pagalvoti.
Netrukus jis priimtas armi
jon.
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NUKIRSTA VYŠNIA

Daugiau svetimšalių
negauna pilietybės

Federaliniam teisme Chi
cagoj kasdien daugeliui sve
timšalių pripažįstami pilie
tybės certifikatai.
Tačiau
iš jų tarpo išskiriami vo
kiečiai ir italai. Pilietybės
pripažinimas jiems atsako
mas.
«
£
Teisme išaiškinta, kad
jiems visiškai neatsakoma
pilietybė. Tik per 90 dienų
Be kentėjimų laimingu bus tiriama jų praeitis ir
mas būtų vėju, kurio nepa tinkamumas būti J. A. Val
justų žmonijos veidas.
stybių piliečiais.

-—'

Acme

telephoto)

Bob Feller (left), Cleveland Indiana* ace fireballer, is
8worn into the navy in Chicago ceremony by Lieut.Comor. Gene Tunney. With rating as chief boatswain
mate, feller will specialize in physical instruction department heared by the former fight champ.

“DRAUGĄ”

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

---------

Paulina Russian and Turkishf Baths

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl'ankydami
i Šią Modernišką Lietuvių įstaigą!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Moterims — Trečiadiienials.

A. P. CZESNA, savininkas

__________
MASSAGC

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
...............................

Ambrosia & Necfar
BEERS

Ultra-Violet Sunahine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Maasage ir Movementa.

Telefonas: VIRginia 9493

v

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
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