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SUVESTOS SĄSKAITOS
Laivyno sekretorius Knox 

patiekė visuomenei pilną 
pirmosios japonų atakos 
Hawaii salose pranešimą 
Prezidentas Rooseveltas ir 

f' laivyno sekretorius galėjo 
tokio pranešimo nepatiekti. 
Tačiau šiandie mums ne tik 
malonu, bet. mes jaučiamas 
Prezidento ' ir vyriausybės 
parodytų pasitikėjimu visuo
mene pagerbti.

Šiandie Jungtinės Valsty- 
tybės pilnai suvedė sąskai
tas. Peržiūrėjo nuostolius ir 
todėl daug aiškiau gali pasi
ruošti būsimiems veiks- • 
mams.
• i
LAIVAI KAINUOJA

Savo klastinga ataka ja- 
~ ponai padarė Amerikos lai

vynui žymių nuostolių. Žu
vusiųjų laivų vietoje reikės 
skubiai pastatyti naujus ir 
esamų laivų skaičių žymiai
padidinti.

Laivų statyba pareikalaus 
milžiniškos sumos pinigų. 
Daug pinigų pareikalaus ir 
kiti karo pasiruošimai. To
dėl šiandie kiekvienas lietu
vis turi būtinai pasirūpinti 
pirkti kodaugiausia apsau
gos bonų ir ženklų. Tai mū
sų tikras indėlis saugiai atei 
čiai.

MANILOJE SUSEKTA JAPONŲ 
PENKTOJI KOLONA, SUNAIKINTA
Suimta dvidešimt septyni ir išaiškinta 
sąmokslas padėti japonams.

Washingtonas„ gruodžio 16 
d. — Laivynas paskelbė, jog 
japonų karo laivai bombar
davo dvi salas Hawaii saly
ne.

“Laivyno autpostas John- 
ston saloje pirmą kartą pa
sirodė Ramiojo vandenyno 
veiksmuose”, pareiškia lai 
vynas. “Prietemoje jį bom 
bardavo priešo laivai. 
“Šiaurrytiniam Maui salos 
krante, laivų centras Kahu- 
lui apšaudytas priešo subma 
rino beveik tuo pačiu laiku

“Nuostoliai abiejose vieto 
se, manoma, yra menki. Lai 
vyno žygiai prieš priešą te
bevyksta.

“Wake saloje pravesta 
dar du bombardavimai. Pir
masis įvyko po pietų, o an 
trasis vakare. Pirmoji ataka 
buvo lengva, antroji sunki. 
Wake ir Midway salos at
laiko priešo smūgius”.

KO VERT ITALAI?
Paskutinieji pranešimai iš 

> Europos skelbia, jog vokie
čiai nutarę ištraukti savo
kariuomenę iš Jugoslavijos. 
Ten bus palikta tik italų, 
vengrų ir rumunų kariuome 
nės, kurios esančios “žemos 
karinės vertės”.

Labai gali būti, kad italų 
kariuomenė yra menkos ka
rinės vertė. Tai buvo galima 
pastebėti kovose Afrikoje. 
Tačiau tenka manyti, kad iš 
Jugoslavijos naciai savo ka- 
riuomenę ištraukia todėl, 
kad jos perdaug žūsta kovo 
se su serbų partizanais.

Kam eikvoti savo karines
pajėgas — galvoja naciai — 
geriau palikti serbams taiki 
niais italus, vengrus ir ru
munus.

RADIO KOVA
* Niekam nepaslaptis, k ad 
ir Jungtinėse Valstybėse yra 
penktosios kolonos narių. 
Tai pažymėjo ir laivyno 
sekr. Knox. Todėl šiuo metu 
ir Berlynas ir Tokijo ir Ro
ma pradėjo didžiausį blitz- 
kriegą radio bangomis. Jei 
jiems karas taip vyktų tik
rumoje, kaip radio bangomis 
— šiandie Jungtinių Vals
tybių laivyno jau senai ne
būtų ir japonai turėtų būti 
jau kur nors netoli Washin- 
gtono ar net Chicagos.

Deja... mūsų laimei, tai 
tik propaganda, skiriama 
Amerikos japonams, italams 
ir vokiečiams. Tačiau mes 
šiandie nenorime tikėti, kad 
bent maža dalis Amerikos ja 
ponų, italų ar vokiečių pa
tikėtų tai propagandai ir 
juo mažiau tetikės tie ame
rikiečiai, kurie šių praneši
mų klausos.

“MES ŽINOM”
“Mes žinom, jog yra vo-

Manila, gruodžio 16 d. — 
Filipinų slaptoji policija 
šiandie paskelbė, jog prieš 
Ameriką nusistačiusios or
ganizacijos Ganap vadas pri 
sipažinęs, kad Ganap ruošė 
sąmokslą padėti japonams 
užimti Filipinus.

Pranešime pareiškiama, 
jog vado Ramon Mantile pri 
sipažinimas įpainiojęs dauge 
lį jo bendrų. Prasidėjus pir
mosioms japonų atakoms su 
imta dvidešimt septyni Ga
nap organizacijos nariai, ku 
rie kaltinami nelegaliu vei
kimu.

Pasak Mantile, paskutiny
sis Ganap susirinkimas įvy
kęs lapkričio 20 dieną. Na
riai buvę įsitikinę, kad ka
ras prasidės už kelių dienų 
ir buvo sudaryti visi planai 
penktosios kolonos veiki
mui.

Atakavo orlaivių bazes
Tokijo, gruodžio 16 d — 

Oficialus japonų radio pas
kelbė, jog japonų aviacija 
pravedusi masines atakas 
ant Amerikos bazių, netoli 
Manilos ir į šiaurryčius nuo 
miesto esą padegta kariuo
menės barakai.

(Pranešimai iš Manilo pa
žymi, jog šiandie japonai ne 
atakavę Manilos per dvide
šimt aštuonias valandas).

kiečių ir italų agentų ir as
menų, kurie atstovauja ki
tas ašiai simpatizuojančias 
valstybes, kurie šiam kraš
te per paskutiniuosius kele
tą metų buvo labai aktingi, 
kaip ir komunistai buvo ak
tingi. Mes žinome, kad da
bar yra japonų, kaip ir kitų 
šių agentų, kurie yra čia 
padėti savo kraštams, bet 
ne mūsų”..

Mes prie šio ponios Roo- 
sevelt, Prezidento Roosevel- 
to žmonos, pareiškimo nie
ko neturime pridėti.

Japonai sumušti
Manila, gruodžio 16 d. — 

Japonų atakos Filipinuose 
susilpnėjo ir aviacijos ata
kos tepravesta Olongapo lai 
vyno bazėje, į šiaurvakarius 
nuo Manilos įlankos. '

Kai kurie stebėtojai įsiti
kinę, jog šiuo metu japonai 
koncentruoja stipresnę ka
riuomenę, gabena arčiau ga- 
soliną, bombas, amunicija 
ir leidžia lakūnams pailsėti, 
kad pravestų naujas ir sus
tiprintas atakas.
Sužalotas transportinis
japonų laivas

Kiek anksčiau kariuome
nės komunikatas iš Washin- 
gtono paskelbė, jog netoli 
Legaspi uosto, Luzon saloje, 
Amerikos orlaiviai sunkiai 
sužalojo japonų transporti
nį laivą ir Amerikos kariuo
menė pašovė keturis japonų 
orlaivius.

Padėtis Filipinų salose ne 
pasikeitusi. Jbponai jau ne- 
bebandę išlaipinti daugiau 
kariuomenės Luzon saloje.

Tuo tarpu Manilos civiliai 
gyventojai entuziastingai su 
tiko laivyno sekr. Knox pa
reiškimą, kad Amerikos lai
vynas ieško priešo vandeny 
ne. .. ,

Amerika kovoja 
už laisvą žemę

Washingtonas, gruodžio 16 
d. — Vakar Prezidentas sa
vo kalboje Bill of Right die
nos minėjimo proga, pareiš
kė, jog Jungtinės Valstybės 
kovojančios už tokį pasaulį 
kuriame laisvė būtų saugi.

Prezidentas Rooseveltas 
pažymėjo, jog Hitleris ir jo 
bendrai — “politikai be jo
kių skrupulų”... “politiniai ir 
moraliniai tigrai” — planuo
ją panaikinti Amerikos tei
ses — Bill of Rights ir jų 
vieton įvesti nacių varžtus 
ir priespaudą

Savo kalboje Prezidentas 
Rooseveltas daugiausia pa
žymėjo Berlyną ir daugiau
sia karčių žodžių pasakė 
prieš Hitlerį.

Submarinai iš laivų
paleidžiami
Washingtonas, gruodžio 16 

d. — Laivyno departamen
tas šiandie paskelbė, jog Ja 
ponijos panaudotieji mažieji 
submarinai, prižiūrimi dvie
jų žmonių, gali būti vande
nin paleisti nuo didelio tras 
porto ar karo laivo denio ir 
jie gali nuplaukti apie 200 
mylių.

Suimtasis Hawaii atakoje 
japonų submarinas, pasak 
laivyno, praplaukęs apie šim 
tą mylių atakai Pear Har- 
bor uoste. *
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matoma žemėlapyje. Matosi, kad Amerikos jūreiviai gerokai apmalšino japonų užsi
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Meksikos pažadas 
Amerikai > , t i ‘

YVashingtonas, gruodžio 16 
d. —- Meksikos ambasado
rius Naje ra specialiam pas
veikinime nuo Meksikos pre 
zidento Comacho pareiškė 
Prezidentui Rooseveltui, jog 
Meksika mano “kopilniau 
šiai kooperuoti šio kontinen 
to gynime”.

BOMBARDAVO
RANGOONĄ

Londonas, gruodžio 16 d. 
— Tokijo radio šiandie pa
skelbė, jog Japonijos orlai
viai “aršiai bombardavo” 
Rangooną, anglų Burmos so 
stinę.

•
PATAIKĖ | JAPONŲ 
LAIVĄ

Ottawa, gruodžio 16 d. — 
Australijos radio šiandien 
paskelbė, jog Australijos la 
kūnai apmėtė bombomis ir 
sužalojo 4,000 tonų japonų 
laivą netoli Greenwich salos, 
600 mylių į šiaurryčius nuo 
Naujosios Gvinėjos.

Libijoj lemiamos 
vyksta kovos

Y
Kairo, gruodžio 16 d. — 

Anglų karo vadovybė prane
šė, jog motorizuotoji anglų 
kariuomenė apsupusi ir pri
vertusi kovoti visus liku
sius vokiečių tankus Libijo 
je.

Pasak anglų komunikato, 
šios kovos vykstančios apie 
150 mylių Libijos gilumoje.

Kitose vietose vykstan
čios anglų ir ašies kariuo
menių kovos galinčios nu 
lemti visą karo eigą Libijo 
je ir Afrikoje.

Dalinai debesuota ir šal
čiau.

Saulė teka 7:12 vai., saulė 
leidžias 4:20 vai.

Prie Klin žuvo
13,000 vokiečių

Maskva, gruodžio 16 d.— 
Rusų sluogsniai skelbia, jog 
besitraukiantiems vokie
čiams daroma milžiniški nuo 
stoliai ir pirmieji rusų ka
riuomenės daliniai nesulai
komai veržiasi pirmyn.

Pranešimai iš Stockholmo

Rusai sulaikyti, 
skelbia Berlynas

Berlynas, gruodžio 16 d. 
— Oficialus Berlyno radio 
šiandien pareiškė, jog karo 
vadovybės pranešimu, kelio
se vietose rytų fronte prie
šas atmuštas ir jam pada
ryta dideli nuostoliai. Karo 
vadovybė taip pat paskelbė, 
jog Agėjaus jūroje “beveik 
tikra, jog nuskandintas” bri 
tų submarinas.

Karo vadovybė pranešė, 
jog vokiečių aviacija ataka
vo Murmansko geležinkelį ir 
numetė bombų Volkovo upės 
apylinkėje netoli Leningra
do.

Radio taip pat pareiškė, 
jog pietiniam fronte rusų 
atakos susilpnėjusios ar be- 
vykstančios tik lokalinės 
kontratakos. . tI
Vokiečiai žygiuos
anglų Gibraltaran

Stockholmas, gruodžio. 16 
d. — Vokiečių sluogsniai 
Stockholme pareiškė jog 
gandai, kad netrukus Hitle 
ris pradėsiąs Žygius Gibral
taran per Prancūziją ir Is
paniją esą teisingi.

Kariniai sluogsniai jau 
anksčiau spėliojo, kad Hit
leris imsis šio žygio, bet 
iki šiol patys vokiečiai apie 
tai nieko nekalbėjo. Mano
ma, jog svarbiausiu Hitle
rio tikslu būtų perkirsti an- 

i glų susisiekimą su Afrika ir 
I paskui pasiekti Dakarą

Gali priseifi
pasitraukt iš 
Hongkongo

Londonas, guodžio 16 d. 
— Informuoti sluogsniai pa 
reiškė, jog gali-pr  išeiti Hon- 
gkongą evakuoti ir jog Sin
gapurui susidarė rimtas pa
vojus japonams įsiveržus j 
Malajų pusiasalį.

Šie sluogsniai pareiškia, 
jog trukumas anglų laivyno 
vyravimo visiškai pakeitęs 
situaciją šiauriniam Malajų 
pusiasaly j. Pasak jų, žemy
no apsaugą anglai planavę 
pasiremdami laivynu, bet 
staigiomis atakomis japonai 
padarę žymių nuostolių Ame 
rikos ir Anglijos laivynui ir 
todėl dabar jie sudarą rimtą 
pavojų Singapurui.

Keletas anglų sluogsnių 
pareiškė abejojimą, kad 
Hongkongas galėtų ilgai iš
silaikyti prieš sukoncentruo 
tas japonų atakas ir anglų 
spauda rašo, jog Hongkon
gas “neturi nė tokios strate
ginės svarbos, ne progos iš
silaikyti kaip Tobrukas. 
Mes turime pasiruošti jo pa 
sidavimui”. (Daily Express)

pareiškia, jog šiuo metu pa
sitraukime dalyvauja apie 
1,500,000 vokiečių kariuome 
nės, ir tuo pačiu kartu pa
žymi, jog besitraukiantiems 
naciams milžiniškų nuosto
lių daro kazokų raitininkai 
ir šaltis.

Žuvo 13,000 nacių
Rusų sluogsniai pareiškia, 

jog kovose prie Klin žuvę 
13,000 vokiečių kariuomenės 
ir jog suimta 122 nacių tan
kai, aštuoniolika šarvuotų 
automobilių ir 1,000 sunkve
žimių.

Be to rusų informacijos 
biuras paskelbė, jog per pen 
kis kovų mėnesius esą žuvę, 
suimta ar dingusių 520,000 
Rusijos kareivių, kai tuo 
tarpu vokiečių kareivių su
imta, sužeista ar nukauta 
6,000,000.

Prezidentas pataria
i '

šaukt kariuomenėn 
vyrus 19 metų

Washingtonas, gruodžio 16 
d. — Rekomenduodamas, 
kad kariuomenėn šaukiamų 
jų vyrų amžius būtų pakei 
stas nuo 21 metų iki 19 me
tų Prezidentas Rooseveltas 
šiandie pažymėjo, kad vals
tybė turi turėti užtenkamai 
didelį skaičių vyrų kariuo
menėje sutikti bet tokius ga 
limumus.

Šiuo tarpu senato komisi
ja svarsto įstatymą, pagal 
kurį visi vyrai tarp 21 ir 44 
metų būtų šaukiami kariuo
menėn ir būtų suregistruoti 
visi vyrai tarp 18 ir 64 me
tų.

Taip pat ir karo departa
mentas kiek anksčiau krei
pės į kongresą, kad šaukia
mųjų kariuomenėn vyrų 
amžius būtų pakeistas nuo

Amerikiečiai 
stipriai laikosi

Tokio, gruodžio 16 d. —
Oficialus Tokijo radio pas
kelbė premjero gen. Tojo 
kalbą seimui, kurioje jis pa
reiškė, jog beveik į dešimtį 
dienų japonai sunaikinę “di
džiąją dalį Amerikos laivy
no” ir “didžiąją dalį anglų 
Tolimųjų Rytų laivyno”.

Tačiau vyriausybė, prisi
pažįsta, kad išlaipinti Luzon 
saloje, Filipinuose, japonai 
susitinka “griežtą pasiprie
šinimą”, nors tuo pačiu lai
ku japonai skelbia, kad jų 
kariučmenė palengva laimi a 
ti.
Savo kalboje premjeras ne

pamiršo prisimint ir apie Ja 
ponijos garbę. Girdi, japo
nams buvę negarbinga pri
imti Jungtinių Valstybių 
reikalavimą atšaukti sutartį 
su Italija ir Vokietija.

Roma, gruodžio 16 d. — 
Italijos karo vadovybė šian
die prisipažino, jog anglų 
lakūnai bombardavo italų uo 
stus — Taranto, Italijoj, 
Bengasi, Libijoj, Augusta, 
Sicilijoj ir Brindisi apylin

•
Londonas, gruodžio 16 d. 

— Nepaprastam posėdyj če 
koslovakijos vyriausybė iš
trėmime vienbalsiai priėmė 
deklaracija, kurioje pareiš
kiama, jog Čekoslovakija ko 
voja prieš visas “valstybės, 
kurios yra kare prieš Ang
liją, Rusiją ir Jungtines 
Valstybes”.

21 į 19 metų. Ir pasak kai 
kurių atstovų rūmų komisi
jos narių, kariuomenė esan
ti labiau linkusi imti karo 
tarnybon vyrus tarp 19 ir 
21 metų negu senesniuosius.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
A.

i ISLA pareiškimas ii1'
F. J. Bagočius, SLA pre

zidentas, redakcijai prisiun
tė kopiją telegramos, kurią 
jis, organizacijos vardu pa
siuntė USA prez. Roosevel- 
tui. Telegrama buvo sekan
ti:
“Franklin D. Roosevelt, 
“President o£ the 
“United States of America 
“Washington,N D. C.

“The loyalty of Americans 
of Lithuanian birthr or line- 
age to the laws, the Pres
ident and the Government 
of the Unitėd-States of Axne- 
rica could nevėr have been 
ąuestioned and tfierefore 
needs no affirmation. Now, 
vrhen the mtrrderous, blood 
tbristy maniac governments 
of the unfortunate, helpless, 
enslaved peoplės of Japan, 
Germany and Italy have de- 
clared war on our country, 
our people and our institu- 
tions, control of the Lith
uanian Alliance of America, 
a fraternal organization 
with 350 lodges in 21 statės 
of U. S. A., are uneąuivocal- 
ly subject to your ccmmand 
and orders.

“F. J. Bagočius,
“Supreme President of the
“Lithuanian Alliance of
“Amėricd.”

Iškilmingi 40 valandų 
atlaidai

Mahanoy City, Pa.—Gruo
džio 7 d. šv. Juozapo bažny
čioje prasidėjo 40 vai. at
laidai. Tai viena didžiausių 
ir gražiausių parapijos iš
kilmių, kuri baigės gruodžio 
9 d. iškilminga procesija šv. 
Sakramento.

Si keturdešnntė bus ilgai 
minima Sv. Juozapo parapi
jos parapijiečių, nes atlai
dai paliko begalo gražų, baž
nytinį ir katalikišką įspūdį. 
Malonu buvo’ Žiūrėti, ir ma
tyti, kaip šimtai parapijie
čių per visas tris dienas at
laidų ėjo prie Šv. Komuni
jos. Per atlaidus išdalinta 
net 2,347 ŠV. Komunijos.

Per Visas atlaidų iškilmės 
labai gražiai giedojo para 
pi jos didysis choras, vidu
rinis choras ir mokyklos 
choras, vadovaujant ptof. 
Jonui SfUželiui.

Seserys Pranciškietės, mo 
Ryto jos Sv. Juozapo parapi
jos mokykloje, skoningai ir, 
sulig Bažnyčios įstatymų ir 
nurodymų, papuošė didįjį 
altorių.

Per 40 vai. atlaidus sve
čiai kunigai bažnyčioje darė 
adoraciją SvČ. Sakramentui

Liatėn ta <=■
PALANDECFTS 

RADIO BROADCAST
Featuring t Program of

Y UGOSLAV FOLK MUSfC 

Every SaturdayJ tč2 P.M.

STATFON WH1P
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po vieną valandą, sulig su
tarime! kunigų iš Schuylkill ( 
apskrities. (

40 vai. atlaidus pradėjo I 
pats Šv. Juozapo parapijos 
klebonas kun. P. Česna su 
pagalba parapijos vikaro 
kun. S. Yenslauko.

Pamokslus sakė sekantieji 
svečiai kunigai: nedėlios va
kare knn. M. Daumantas iš 
Girardville, pirmad. vakare 
kun. J. Degutis iš Shenan- 
doah, antrad. po sumos kun. 
Alb. Neverauskas iš Girard
ville, antrad. po mišparų 
kun. K. Klevinskas iš Miners 
ville.

Sekantieji kunigai dalyva
vo 40 vai. atlaiduose, apart 
minėtų: Pr. Mockus iš Coal Į 
Dale, J. Šukeviciuš ir S. Ma- j 
žeika iš Tamaąua, J. Gau- 
dinskas iš New Philadelphia 
P. Laumakis iš St. Clair, K.' 
Rakauskas ir dr. K. Gelčys į
iš Minersville, S. Norbutas ■

KN0X IŠDUODA SAVO RAPORTĄ

("Draugas” Acme telepnoto.

Matosi kaip Secretary of Navy, Knox, kalbasi su laikraštininkais ir išduoda rapor-
, tą, kad 6 Amerikos laivai žuvo Pearl Harbor ir jis taipgi pranešė, jog per tą netikėtąiš Frackville, S. Dobims is x M .. . . . _ , . .oi, . • a .. ataką žuvo 91 oficienus ir 2,638 kareiviaiShamokm, A. Degutis įšl

Maizeville, V. Nanorta ir tė-' v , i s 
vas Gėrald, C.P., iš Hazle-j Bolševikų kaukė 
ton, J. Karalius, dr. C. Ba

beleido vadovauti susirinki- ■ manas, Maskvoj komisariš- 
mui. Sus-mo pirmininku pa- kus “mokslus” išėjęs.

tutis, tėvas Mešlis, S.J., ir 
tėvas Aukštikalnis, S.J. iš 
Shenandoah, V. Vežis iš Phi
ladelphia, Pa.

Intencija 40 vai. atlaidų 
buvo: už pasaulio taiką ir už 
laisvą bei nepriklausomą 
Lietuvą.

Kapsas

ARTHRITIS
Don't defpatr

rapsutee called 
SULPHOKAPS 
often biing wel-

oome reHef in 
Arthriti* dne 
to Sulphur de-

SStet.S
r eile f after 30 
days’ dosage.
?$Vakin"

V^u<mru2|i*tJįuSU^PHOJ(APS

Brooklyn, N. Y. — Lap
kričio 30 d. piliečių klubo 
salėje įvyko bolševikų kon
ferencija, kurion kaip bol
ševikai giriasi, atsilankė 102 
atstovai nuo 35 draugijų, tu
rinčių 4,100 narių, šausimo 
komisijos priešakyje bolše
vikai buvo pasistatę ,sau 
paklusnius asmenis. Keletas 
patriotinių draugijų buvo 
suklaidinta. Daugumoje da
lyvavo bolševikiškos arba 
bolševikų valdomos draugi
jos.

“Konferenciją” atidarė 
adv. Vižlanskas, bet Bimba 
su savo komisarais jam ne

statytas Ig. Beeis, uolus 
Bimbos pakalikas, kurs ne-

. Ir Beeis, ir Ormanas prieš 
birželio 22 d. uoliai talki-

gali nė vieno taisyklingo į ninkavo naciams, klausyda- 
sakinio sunarplioti. “Laiki-1 mi Maskvos įsakymų. Tada
nasis” sekretorius V. Mi- į------------- ■ ------
chelsonas irgi nušalintas, o
jo vietoj pastatytas J. Or-:

Maskva rėkė, kad vokiečių 
anglų karas yra imperia
listinis ir t.t. Abu tie ponai 
gyrė Lietuvos okupaciją, ku
rios vykdytojus Rusijos bol
ševikus pernai pasmerkė 
prezidento Roosevelto vy
riausybė. Bet lapkr. 30 d. 
“konferencijoje” abu šie kai- 
liamainiai jau drįso pasira
šyti rezoliuciją, kurioje pri
tariama prezidento Roose
velto politikai.

Ateis laikas, kai ir di
džiausi trumparegiai įvai
riose draugijose pamatys 
bolševikų veidmainiavimą, 
nuolatinį kaukių kaitalioji
mą.

Antra, gyrimasis 4,100 na
rių labai ir labai silpnokes. 
Šv. Jurgio dr-ja turi per 700 
narių, bet jos, “delegatus” 
į bolševikų sušauktą konfe
renciją išrinko dr-jos susi
rinkimas, kuriame nebuvo 
nė 70 narių. Tas pats par 
sakytina ir apie Brooklyno 
piliečių klubą, kurs turi a- 
pie 500 narių, o bolševikų 
šaukton konferencijon “de 
legatus” išrinkusiam susi
rinkime tebuvo 64 nariai. 
Tad kur tie tūkstančiai?

Laisvas Lietuvis

MHIKC-STIFF 
SORE MVSCLES

GKEITUI palengvinimui — 
patrinkite su Musterole. Iš
braukimas su šiuo “Counter- 
Irrltant” aktualiai gelbėja ir 
gydo skaudančius museulus. 
Geresnis negu **mn.siar<l plas- 
ter”! Daromas 8-jų stiprumų.

HUSTEROlf
ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST. 

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki «-tO. 

▼ai. vak.
Tel. CALumet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 Tel. State 7578

Tel. PROapect 8525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, UI.

Y-r

TT- L

CONRAD
Fotografas <*

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaU 
domis Ir Hol1ywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 6888 

Rez.: - ENGIewood 5840

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t s a k o mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Hatsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

REMKITE IR PLATINKITl!
A

Rezidencija REPUBLIC 5047
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

LIETUVIAI DAKTARAI

Užtikrinki t Šios Šalies Laisvę... 
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINOS

and Locm Associatian of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermalc Road
TELEFONAS CANAL 8887

Taupyto jams 
Mokame

31/2% Dividendus

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠ TIRI N ĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Dlinots 

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

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

hm rleaa pora aklų Tisam gy 
venlmut Saugokit Jas, leisdami 
Šekaamlnuoti Jas modemlšklaurta 
netoda, kurta ragtjlmo mokslas

galt sutelkti, 
si KOTAI PATYKOTO 

pririnkime akinių, kurte psislfus 
▼Ma aklų IfšniSImų

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
telefonas CANAL M3S —OtRpv” 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 K m. Iki S.10 p. m. 

Tred. Ir Mt: »:*« ai m. Iki 
!:■• p. m.

DR, f. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Cotirt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.
Telefonas; ClCero 427<_______

DR. F. C. WWSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

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

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Falrfleld Avė. 

Ręą.; TeL: HEMIock 8150

ai YARda HM
DR. C. VEZEUS

D ARTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47tk StrMt
»aL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 

Reredoi pagal sutartį.

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 

šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9. 
šventadieniais 11-12

Tel. CANal 5969

Dr. WaHer J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Western Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki S po piet kasdien

ATSISAUKIMAS | BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,

IR l BENDRA VISUOMENE:
Šių metų tradicinį, speciali 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.

elefofnas; HEMIock &S4*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Foplet — nuo I Iki O Vak. 7 Iki » 

Nedaliomis pagal autart}

MLRIKUb Llt IdVių DAKTARŲ UKAUG1JOS MARIA
Aliui 615B

DR. S. BIEŽIS
GYDYT0JA8 IR OHIRUROAB 
2201 West Cermak Rd. 

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 ▼ 
rAztoenci Jįi;

6631 S. Callfomia A ve. 
Telefonai RZPtfhltc 7863

8o Tumas Av« 
r«i OROvahil] 0617

(lu* uu SBlOock 4843

3R. J. J. SIMONAITIS
♦YDYTOJAS LB OHIRUROAB

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
i»irtad ir Nedfiliomii mmtarųi 
v/3 U Marųuette Road

UR. STRlKOL'IS
^arnoiAB and suroeon

H45 So. Ashland Avenue
ofiso VALANDOS:

>« 2 iki 4 ir nno 6 iki 3 vai Vak.
NedOiomis pagal antartį. 

iffica tai 1 ARda 4787 
lamų tai. PROapect 1930
CeL YARda 5921.
*aa.: KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
•YDYTOJAS IR OHTRTTROAS 

’^ao vai. nuo 1—8; f® 6:90—8:36 
756 West 35<b Street

Ofiso tel.: VIRglnia 0036 
Rezidencijos tel.: BFVerly 3244

OR. T. DUNDULIS
0TDYT0JA8 Dt CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

T6L OANal 0257
Ras. tai.: PROanect

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TB OHIRUROAB 
1821 So. Halsted Street

Rasldanclla: 6800 8& Artaalaii Ar 
▼ ALANDOSi 11 v. ryte iH I

• iki • vaL vakar*

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J, BARTKUS
GYDTT0JA8 IR CHIRURGAS 

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

OFI8O VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį.

Res. telefonas SEEiey 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PAIUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15to8 gat fer 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 0 vak 
ii* pigai sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TkL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis y

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

. OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir aųo 7-6 vakare

Taipgi pagal suUrtį 
Ofiso telefonas PROspect <737 
Varną teutonas VO^aU 3421

Ofise TsLi

DR. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien šuo 3:06 iki 3:66 vai. 

TreČlad. Ir Bekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL~
GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa lubos)
ToL MIDway 238d Ohlcago, t& 

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki • 
ral. popiet ir nno 7 iki 8:36 vai. vak 

Sekmad. nuo 10 iii 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir chirurgas

4631 So. Ashland Avė.
ToL YARds 0994 

Res. TeL KKNsreed 4300
VALANDOS
Nno 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. rak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dien*

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524
EMERGENCY: cnll MIDway 0061 
Rea.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 WMt SSrd Street 1 I
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SODALITY NEWS

Brighton Park. — Well, 
here I am again! Glad? 
Swell! The feeling’s mutual.

Can you think of some- 
thing more important than 
the election of officers? At 
the moment, I can’t think 
of anything būt — ...Our 
prefect for the coming year

parations, būt I’ll leave that 
off for next week.

....Be seein’ you —
INQUIRING REPORTER L. R. C. S. O. CLAMBAKE

Brighton Park. — Christ- 
mas! It’s here again. That

, . beautiful day of the yearSodality treasury. She eats,l wUch remind8 U8 of 
sleeps, and talka Sodality.
You hit it! The name is

dality this year, and has 
now been entrusted with the

Dale Vaikutis.
....Perhaps, at this point, 

it would be well to say a 
few words for the retiring

is well-known in the Soda- offįcers, būt, then, actions
lity. She is one of the few 
remaining original memb- 
ers, and has years of club- 
managing experience.
Though not very tall, she 
makes a powerful figure — 
a kind of “Little Caesar.” 
Confidentially, she is of ten 
times referred to as “Mus
eles” by her fellow workers. 
Guess her name yet? That’s 
right. She is Irene Pakeltis.

....Though rather young, 
our vice-prefect has alrea- 
dy made a name for herself 
through diversified activi- 
ties. She is energetic and 
willing — need we say1 
more? Oh, yes. Our new 
vice-prefect; namely, Helen 
Paulius, is also president of 
the St. Casimir Academy 
junior class.

....We feel that Vicky Pa- 
siskevicius will make a 
grand recording secretary, 
for she has the poise and 
manner that is so essential. 
By the way, she is also in 
charge of the drama group.

....Mary Gudavičius, who 
completed the term of fi- 
nancial secretary when Ber- 
nice Kinderas vacated the 
position in order to study 
nursing, was so good she 
was re-eleeted for the com
ing year.

....The treasurer, we be-

do speak louder than words. 
The activities this year were 
varied and many in number. 
It can truthfully be said 
that each officer did her 
best to inspire and coope- 
rate with the members. So, 
hats off, to a bunch of grand 
Sodalists! May there be ma
ny more likę them.

♦ ♦ ♦

....The Cascade Bowling 
Alleys were the scene of 
lašt Sunday’s attempt of 
Sodalist-bowlers to roll that 
“300”. The following aver- 
ages developed:

Team 1

birth of Christ. It is the 
season of the year when 
the Goodfellows are asked 
to contribute whatever they 
can for the needy. Every 
organization is busy at 
work, preparing one thing 
or another for the Christ- 
mas Holidays.

We, too, have been plenty 
busy. Plans are being made 
for the annual Christmas 
Party which will be held on 
December 30th. There will 
be dancing, games, and the 
singing (of traditional »ca- 
rols.

The drama group has oeen 
diligently practicing a skit, 
“Unto Bethlehem” which 
will be the main attraction 
of the evening, and the 
groups first public appear,- 
ance.

In the role of “Jusiuf”, an

In your ovvn opinion, what 
should civilians do, if any
thing, in helping out with 
national defense?

Women, who have spare 
time, should join the Red 
Cross, a voluntary organiz
ation, where there is no mo- 
netary compenaation for 
work done, and therefore, is 
a direct way of aiding na
tional defense.

Also, people who have re- 
tired, būt are štili physical- 
ly able, should join the ranks 
of the working people in 
helping fullfil the gigantic 
defense program that is now 
on our hands.

Kasimir P. Gugis,

material that may be utiliz- 
ed for defense purposes.

Josephine A. Rashinskas,
1639 South 50th Avenue,
Cicero, Illinois.

Victor Berens,
2831 W. 40th Street

As an ex-service man who 
has seen the effect of some 
cry baby letters from home 
I would say that the best 
thing we can do is to be 
calm and to help each other 
by encouraging each other.
John Jonikas,
4543 So. Troy

The first thing that we 
civilians can do is to buy 
defense bonds. Then as a 

N. Dearborn St., į fou0W thru action we can 
hieago, Illinois. Out the appiįoatjong įn

the local newspapers from 
which the directors of the 
national defense effort can 
pick those best fitted for 
certain jobs.

Be calm, appear happy 
and comply in all respects 
with official published no- 
tices by the government. 
Conserve every serap of

Opening our oven we find 
that the organization has 
some very efficient execut- 
ives as well as some expert 
terpsichoreans. For example 
take a gander at Gertrude 
“Ginger” Mozeris.... Al “Smi- 
ley” Reneckis, that swell 
Polka dancer, is making 
great progresą in the fine 
arts of speech and court- 
ship. Remember, Al, its not 
the approach, its how elose
you get!..... Looking for a
new home Snowball, the 
spotted fox terrier, found a 
perfect mistress in the per- 
son of Alice “The Pamperer” 
Szambaris...... Adeline ‘Night
ingale’ Vaikutis assures us 
that all alarms within the 
next few days will be either 
accidental or coincidentaL 
Could it be that some “Slim” 
influence made her volunte- 
er as an air raid warden??... 
The annual meeting was

held at the International 
House lašt Thursday and a 
new leaf was added to the 
pages of L. R. C. S. O. his- 
tory. The newly eleeted of
ficers are.... Edward Martin, 
President; Paul Baltinis, 
Vice-President; Gertrude 
Mozeris, Treasurer; and Eu- 
phrasia Miksis, Secretary. 
Good luck to you officers 
and may you get the coope- 
ration you need to maxe 
this years leaf a front page... 
We understand that the 
members had a swell time 
after the meeting at folk 
dance, especially Eilėn “Sun- 
shine” Sliteris. Is that right
Eilėn?... Lašt būt not least,
thanks a million to Father 
Cinikas, our new Spiritual 
advisor, for some mighty 
solid criticizms and sugges- 
tions!

The “Clam” and all
the little bakers

Emily Kawall made 443 for 
the losers.

Stella Kissel ..
Eleanor Kissel .... 98
Helen Paulus .... 95.5
Dale Vaikutis ___ 80.5
Vicky Pasiskevicius 60 

Team 2
Irene Pakeltis .... 137.5 
Aldona Kaminskas 122 
Helen Aglynas..... 112.5 
Stella Jucikas ___ 112.5
Mary Urban.........  78.5

♦ » »

107 5 unkelieving shepherd, is 
Dale Vaikutis,, with Florence

....Quite a few Sodalists 
went excavating lašt Thurs
day. Don’t be misled, please 
— it was only a tour 
through the Chicago Sub- 
way.

....There’s lots more I can
lieve, needs no introduetion. tell you, especially about 
She wa8 prefect of the So- į the Christmas holiday pre- SKAITYKITE “DRAUGĄ"

Poška as “Sarah” his wife, 
and Stella Simaitis as “Mi- 
rim”, thelr blind daughter. 
Samuel, Daniel and Beniah, 
the other shepherds, will be 
portrayed by Helen Paulius, 
Eleanor Kissel and Monica 
Kasinskas, respectively.

Many of the Sodalists are 
planning to assist at the 
midnight Mass which will 
be held in our church for 
the first time, on Christ
mas E ve.

‘Til the next time then, 
tally-ho, and the merriest 
of Christmases to all.

Gabby

[-“THAT LITTLE CAmS” B. Link

l STooo PAT OH A PAift OF TACkS,
THREE, \ SETĄ RBOOtHE,

3\fA QA\SED ME , “(H E N VJE BotH TvUTEtl 
AHb FotlTH AMD HE FiNAuuY

“fHneuJ AuoAY ~THC2EE RiHGS.—
OH So><« v fAOST H AM E Got AuJAY OMTH 
A ‘ThoOSAM’D '&VUFF5 OH THAT "BlRTO, 
AHO l’uv TE.uuYoO tt)HY,-

Thc FBU0 YlfAES ne 
DlD CAUU ME (
AumUATS HAOA 

HEAVY M\tY.- 
Bot! HE VMAS Sotie

\ SAV4 HKAYHvS CAOttH\H' — 
H6 Touo (AE HE KE'/BP.

HEuO SO MAHY PAG MlTTS 
ĄHO trtAT Yoo H ATS Hl 
-YopptD EYEP.Y TiMB t

HE -OoESHT So&PECT TOO.”
ne. said he’s 
TM0.OUGH- J

SPORT NEWS

13
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8
9
12
13
16

Knights of Lithuania 
Chicago DisiricL 

Ladies Bowling 
League Slanding

(Including games of Dec- 
' ember 11, 1941)

Team Won Lošt
1. Town of Lake 16 5
2. Bridgeport
3. Brighton “A”
4. Brighton “B”
5. North Side
6. Marąuette
High game without handi-

cap — Town of Lake — 725; 
Brighton “A” — 720.

High series without han- 
dicap — Town of Lake — 
2035; Bridgeport — 1992.

High game with handicap 
— Town of Lake — 865; 
Brighton “A” — 863.

High series with handi
cap — Bridgeport — 2447; 
Town of Lake — 2433.

i S. Gimbut-Bri. A. 21 120.10
A. Woicek-Bri. B. 21 117.15 
A. Junes - Bridgė. 21 116.2 
A. Cherry-Bri. A. 21 115.5 
S. Tenzie-Bridge. 21 114.2 
Krakausky-Bri.A. 6 114.1
A. Woicek-Bri. B. 6 112.2 
S. Jucikas-Bri. B. 21 104.9
B. Adams-Marq. 6 104.2 
L. Rauba - Marq. 18 103.4
A. Kirstuk - N. S. 21 101.20 
H. Ruby - N. S. 3 99.2
C. Wesley - N. S. 21 97.14 

i A. Jatis - Marą. 21 94.13
V. Kraus - Bri. B. 21 86.9
B. Golbin - Marq. 12 79.9 

High games — J. Gaidis
— Bridge. 190 — A. Yucus
— T of L 175.

High series — J. Gaidis

MARQUETTE PARK 
TAKES TWO FROM 
BRIDGEPORT

The lašt place Marquette 
Park Ladies nosed out the 
second place Bridgeport La
dies with 775-747-769 for a 
totai of 2291 against the 
losers 751-744-774 for a to
tai of 2269.

Victoria Brennan shot a 
420 series for the vietors, 
while C. Watkins made 424 
for the losers.

NORTH SIDE MAKERS 
TWO AGAINST 
BRIGHTON “B’s”

The North Side Ladies 
shot 701-703-709 for a totai 
of 2113 to win two from 

— Bridge. 499 — H. Cherry ‘ the Brighton “B’s” Girta 
who made 834-689-704 for 
a totai of 2227.

— Bri. A. 457.

Helen Cherry, secretary

Individus! Slanding
(Including games of Dec

ember 11, 1941)
Nam« and team G*mm Av««g<p

T. Daresh - Bri. A. 21 140.
S. Jesulaitis-T of L 21 138.14 
J. Gaidis - Bridge. 21 137.4
A. Yucus - T of L 21 135.10
B. Watkins-Bridge 21 133.18 
V. Brennan-Marq. 21 125.11 
H. Cherry-Bri. A. 18 125.
A. Ambrose-T of L 21 124.5 
A. Sungail - N. S. 8 124.1 
A. Staken - N. S. 21 122.1 
H. Woicek Bri. B. 18 121.17 
H. Shimkus-T of L 21 121.16 
E. Kawall-TofL 21 121.12 
A. Razbud-Bridge. 21 121.8

BRIGHTON PARK 
“A’S” WIN TWO FROM 
TOWN OF LAKE

The lašt year’s champions 
Brighton “A’s” made 720 to 
break the high game record 
(without handicap) in the 
first gande. Town of Lake 
came back in the second 
game with 725 to retain re
cord.X

Brighton ‘A’ Ladies made 
863-725-792 for a totai of 
2380 against the Town of 
Lake Girta 786-848-770 for 
a totai of 2404.

Brighton Park “A’s” also 
took second place for High 
Game with handicap with 
863 while Town of Lake in- 
creased their high series 
without handicap to 2035.

Helen Cherry shot a 457 
series for the winners and

K. Wesley shot a 329 se
ries for North Side and 
Adele Woicek made 355 for 
Brighton “B’s”.

THURSDAY’S GAMES
Dec. 18, 1941 at Bowl- 

More on Halsted near 51st 
St. 9:00 P. M.
Town of Lake vs. Bridgeport 
North Side vs Brighton “A” 
Brighton “B” vs. Marquette

an off day in all of his three 
yeafs as a player at De- 
troit, U.

He has been acclaimed as 
the best center of the nation 
by most of the All-Ameri- 
can seleetors. The New York 
Daily News, Paramont Pic- 
tures, Collier’s, Hearst All- 
American Board, Boston 
Daily Record, and others 
have chosen him as the best 
at the center position.
An active lith

i .•••L ■" • . i;Vinee-B&nonis is‘a De- 
troit boy of Lithuanian de- 
cent and an active Lithua
nian R. C. Studente’ Organi
zation member in Detroit.

Mr. Peter and Anna Ba- 
nonis, Vince’s proud parents, 
are the foremost parishio- 
ners of St. George’s Lithua
nian Church. Mrs. Banonis 
is an active member of the 
Lith. R. C. Women’s Alliance 
and Vince’s Dad is the Chap- 
ter secretary L. R. C. Al
liance of America.

The entire Banonis family 
has much to do amongst 
the Liths of Detroit and 
everyone is certainly proud 
of the Lithuanian All-Ame- 
rican of Detroit.

Anna Aksomaitis

Always on top
In 1936, Vince Banonis 

was All-City center of De
troit; in 1937, at 170 pounds 
he became All-State center; 
and now at 215 pounds he 
has been chosen All-Ameri- 
can.

Vince Banonis is a real 
hard working footballer. He 
has been the mainstay of 
his team and has not had

Oar lig Chane*!
The cheet X-r*y of drafteee 

la the greateet opportunlty thli 
oountry has 
erer ha4 to flnd 
persona vlth 
4»newn. un- 
trested teber- 
enleals vhe 
keep the Whlte 
PlafM on the 
■areh la this 
oonntry aa the

chlef klller of jronth. The reenlts 
rejected beesu se of tubereotoOb 
mušt be taken care of. The tu- 
berculosls asaoclatlons face a 
tremendous lncrease ln thelr 
srork. This ch&nce to make Krest 
Kalus against the dlseese calls 
for the btKKeet Christmas Sesi 
Sale American s hsre ere? sup- 
ported.
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4nw

4, ttnrio giovanni oooov am. 
laortlo— Arkivyskupą*,

Ko laukiama?
Keliais atvejais mes raginome tuoj sudaryti Lietuvių 

Tarybą arba Komitetą iš Lietuvos piliečių. Kol susida
rytų Lietuvos vyriausybė užsienyje (in exile) ir kol ji 
rastų sau pastovesnę buveinę ir gautų santarvininkų 
pripažinimą, kovai dėl atstatymo laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos valstybės galėtų vadovauti toji tary
ba arba komitetas.

Mes jau esame nurodę, kodėl tasai žingsnis yra rei
kalingas padaryti ir kad delsimas yra net pavojingas. 
Užtat mes čia to nebekartosime. i

Šiam mūsų judinamam klausimui, su mažom išim
tim, visi pritaria.

A. L. R. K. Federacija praėjusiame savo kongrese 
pasisakė už Vyriausios Tarybos sudarymą, patardama 
sušaukti pasaulio lietuvių kongresą, kuris tokiai tary
bai duotų užgyrimą ir suorganizuotų paramą. Tasai 
Federacijos nusistatymas ligšiol dar nėra pakeistas.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga (tautininkų) taip pat jau 
yra pasisakiusi už tarybos sudarymą. Tai padarė savo 
aplinkrašty, paskelbtam prieš pora savaičių spaudoje.

Praėjusį sekmadienį Chicagoj įvyko socialistų suda
rytos demokratijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Są
jungos konferencija, kuri taip pat aiškiai pasisakė už 
sudarymą Lietuvos vyriausybės užsienyje. Konferen
cijos priimtoj rezoliucijoj, tarp kitų dalykų, pareiškia
ma apgailestavimas, kad ligšiol “demokratiškai nusi
teikusi Lietuvos visuomenė nepajėgė pasiųsti atsako- 
mingų visuomenės atstovų užsienin krašto reikalais 
rūpintis, ir pritaria minčiai sudaryti tokį organizmą, 
kuris jungtų lietuvių tautos jėgas kovoje prieš dikta
tūras ir sprendžiamuose pasaulio centruose atstovautų 
Lietuvą,” Sąjungos konferencija pasisako bendradar
biausianti su visomis visuomenės grupėmis, kurios dės 
pastangas “demokratiškai tvarkai atstatyti vėl atgai
vintoje nepriklausomoje Lietuvoje.”

Tuo būdu ir katalikų, ir tautininkų, ir socialistų 
centrai pasisako už sudarymą Lietuvos vyriausybės už
sienyje. Vadinas, šiuo atžvilgiu dirva jau paruošta. 
Paramos bus. Reikale ir visuotinas Amerikos lietuvių 
seimas bus galima sušaukti. Dabar tik reikia, kad at- 
s&komingi asmenys imtus iniciatyvos tokį organą su
daryti.

Tad, mes dar kartą raginame imtis darbo, nes ilgiau 
pasilikti be vyriausiojo centro, vadovaujančio darbui 
ir kovai dėl atstatymo Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės, darosi kaskart labiau pavojinga.

Sušaudymai Lietuvoje
"TTžvakar pasirodė spaudoj žinia, pranešta vokiečių 

žinių agentūros DNB, kad Lietuvoj vokiečiai okupan
tai sušaudė tris lietuvius, “teroristinių grupių vadus,” 
kurie pradėję organizuoti sabotažinius žygius prieš 
ginkluotas vokiečių kariuomenės jėgas.

Šių lietuvių sušaudymo priežasčių šiandien negali
ma patikrinti. Žinios gaunamos vien tik iš vieno šal
tinio, iš okupantų. Bet jos pasako tai, kad Lietuvoje 
auga organizuotas pasipriešinimas okupantams, žino
ma, vokiečiai įtars, kad Ui komunistų ir teroristų pas
tangos. Jie ir tauriausi lietuvį apšauks komunistu, jei 
Tik jis stovės už lietuvių tautos teises, už Lietuvos 
įfilaisYluima- _________________ -
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Lietuvos žmonės, kaip visi puikiausiai žinom, stovi 
ui savo krašto laisvę ir nepriklausomybę. Jie griež
čiausia priešinos rusų okupacijai, jie taip pat griež
tai priešinasi ir vokiečių okupacijai. Nusikračius vie
no okupanto, patys žmonės buvo paskelbę atstatą ne
priklausomą valstybę, bet naujasis okupantas tas Lie
tuvos žmonių pastangas sutrukdė. Tačiau jie nepa
laužė jų troškimo išsilaisvinti ir vėl būti savo krašto 
šeimininkais. Tie nauji įvykiai parodo, kad lietuvių 
tautos valia nėra ir nebus palaužta. Kova ėjo,, eina ir 
eis. Jokia priespauda jos nesustabdys.

Už pasaulio laisvę
Praėjusį pirmadienį buvo minima 150 metų sukak

tis Jungt. Valst. Konstitucijos labai svarbių dešimties 
priedų, taip vadinamų “Bill of Rights.” Ta proga pa
sakyta daug gražių kalbų, iš kurių svarbiausia ir reikš
mingiausia paties Prezidento Roosevelto kalba. Jisai 
paprastais, bet įtikinančiais žodžiais nurodė tų prie
dų reikšmę ne tik Jungtinių Valstybių, bet ir kitų 
kraštų gyvenime.

Prezidentas Rooseveltas, nurodęs diktatorių užsimo
jimą atimti ir šio krašto žmonėms laisvę, labai stip
riai ir energingai pabrėžė, kad Amerikos žmpnės, ne
paisydami jokių grąsinimų ir jokių pavojų, jokiu bū
du neišsižadės tų laisvių, kurios yra garantuotos kons
titucijoj ir ypač jos prieduose “Bill of Rights”. Jokia 
jėga ar visų pasaulio jėgų kombinacija to Amerikos 
žmonių nusistatymo nepakeis. Prezidentas pasakė ir 
tai, kad, jei jau vieną kartą paėmėm ginklą į rankas 
ir jį pakelėm kovoje dėl laisvės, mes jo nenuleisime tol, 
kol nebus užtikrinta laisvė pasauliui, kuriame mes gy
vename.

Šie Prezidento Roosevelto žodžiai, neabejojame, viso 
pasaulio kraštų žmonėse sukėlė naujų vilčių ar anks
čiau ar vėliau išsilaisvinti iš diktatūrų vergijos.

Japoną žiaurumas
Laivyno sekretorius pulk. Knox, grįžęs iš karo fron

to su japonais, raportavo apie japonų karo priemones, 
kurios yra nepaprastai žiaurios. Aną vakarą teko nu
girsti per radijo pranešimą iš Honolulu apie pirmąją 
japonų ataką. Iš to pranešimo paaiškėjo kaip japonai, 
be jokio perspėjimo, iš pasalų užpuolę, žudė, degino, 
skandino. Kurie tą vaizdą matė, niekuomet jo negalė
sią užmiršti. . rį,'

Gaunamos žinios, kad japonai kare prieš Kiniją pra
dėję vartoti pačias bjauriausias ir pačias nupdingiau- 
sias dujas. Kadangi kiniečių kareiviai prie to netikė
tumo nebuvo prisirengę, neturėję kaukių, padėtis su
sidariusi nepaprastai baisi, tragiška.

Tai gerai karakterizuoja žiaurias japonų karo prie
mones ir gerai vaizduoja su kuo Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms tenka kariauti, šis įvykis pasako ir tai, 
kad reikalingas kuo skubiausias prisiruošimas prie visų 
netikėtinumų, tinkama apsauga ir Amerikos kariuo
menės, kovojančios su japonais, ir taip pat Pacifiko 
vandenyno pakrantėse esančių miestų.

Australijoj arkivyskupas - lietuviu bičiulis
Jau buvo rašyU, kad būrelis Lietuvos pabėgėlių nu

keliavo ir į tolimą Australiją. Šiomis dienomis gavo
me laišką nuo kun. J. Tamulio, kuris rašo apie Bris
bano arkivyskupo parodytą lietuviams palankumą ir 
suteiktą paramą. Tarp kitko laiške sako:

“Turimė būti nepaprastai dėkingi Brisbano arki
vyskupui James Duhig, kuris labai daug padėjo mums 
lietuviams pabėgėliams. Nežiūrint kokių pažiūrų lie
tuviai, kiekvienas rado pas jį prielankumo. Ne viena 
arkivyskupo James Duhig rekomendacija, į didžias 
katalikiškas ir nekatalikiškas firmas, padėjo lietu
viams gauti gero darbo. Ne vieną kartą lietuviai bu
vo asmeniškai pakviesti arkivyskupo į jo rezidenci
ją arbatai. Tai parodytas nepaprastas prielankumas 
lietuviams. Lietuviškom pamaldom, krikštynom, ar 
vestuvėm, mielai arkivyskupas leidžia mums pasinau
doti didžiąja Brisbano bažnyčia — Katedra. Jo di
džia parama jaučiame ir dabar kur tik galima jis 
mums mielai padeda. Mums būtų nepaprastai malo
nu, kad šito didelio žmogaus — Australijos lietuvių 
pabėgėlių užtarėjo arkivyskupo James Duhig vardas 
būtų žinomas ir Amerikos lietuvių tarpe.”
Šia proga reikia pastebėti, kad ir kituose kraštuose

katalikų vyskupai yra daug padėję Lietuvos pabėgė
liams.

“Garsas” praneša malonių žinių, kad Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoj kuopų veikėjai palankiai atsi
liepė į centro valdybos paskelbtąjį specialųjį narių pri
rašinėjimo vajų. Į vajų įstoja darbščių narių, kurie 
darbą jau pradėjo. Jau prirašyta visa eilė naujų na
rių. Pasitikime, kad ir Chicagos kuopų veikėjai nuo ki
ltį neatsiliks.

x

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 17 d.)
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Pakėlė algas... McCormick 
dirbtuvės Chicagoj visiems 
darbininkams pakėlė algas.

Galybė meškų... Kai ku
riose Rusijos gubernijose 
priviso galybė meškų, ku
rios neduoda ramumo nei 
žmonėms nei gyvuliams.

•
Atvežta daug aukso... Pas

kutiniais karo metais iš Eu
ropos į Jungtines Valstybes 
atvežta vien tik auksu 542,- 
000,000 dolerių.

•
Šaukia dar milijoną ka

reivių... Anglijos vyriausybė 
karo vedimui paskyrė da; 
du bilijonus dolerių ir nuta
rė sumobilizuoti dar vieną 
milijoną kareivių.

Nevalia fotografuotis... Ki 
nijos moterims griežčiausia 
draudžiama fotografuotis. 
Nusikalusios šiam patvar
kymui yra smarkiai baudžia
mos.

• j,-—

Ligoninės žemėje... Pran
cūzijos karo fronte didžiau
siuose urvuose turi įtaisę 
kareiviams ligonines, kurio
se daromos net operacijos, 
laikoma daug vaistų, įvesta 
elektra. U ' l •• ( >.

Japonai netiki į taiką.... 
Padidėjus sąjūdžiui už tai
ką, japonai aiškiai ir griež
tai pasisako prieš taiką, nes 
iš karo jie daro sau didelį 
biznį.

•
Lietuviai vežami Vokieti

jon... Rusų laikraštis “Rus- 
kaja Zemlia” rašo, kad iš 
Vilniaus vokiečiai daug gy
ventojų ištrėmė Vokietijon 
sunkiems darbams — apkar 
sams kasti.

Po svietą pasidairius
Lietuviškų cicilistų tėvas 

Maikis So. Boston’e apsi- 
garsino, kad šįmet jis bū
siąs jų Santa Klausas. Esą, 
kas atsiųs dolerį, tam jis 
pasiusiąs prezentą: “Ko
kius dievus žmonės seniau 
garbino,” apie velnius ir k.

Daugelis bet gi pačių ci
cilistų sako, kad verčiau jis 
tą dolerį pragers, negu siųs 
Maiklui gavimui to prezen- 
to. Ir ve dėl ko. Sako, 
seniau lieuviški cicilistai ir 
laisvamaniai buvo tamsūs 
tikrai nežinojo, kokį dievą 
jie garbina, kad taip buvo 
liudija tas, jog vienu me
tu buvo pasamdytas net 
agentas (X. Mockus) supa
žindinti juos su jų bendru 
dievu, tai yra pardavinėti 
velnius. Biznis, sako, ta
da gerai ėjo, nors pasitai
kydavo ir triubelių, jei ne
pataikydavo užeiti į cicilis- 
to namą. Priklodui, sykį 
Bmmghamton; N. Y., X. 
Mockus užėjo į kataliko na
mą ir pasiūlė pirkti velnią. 
Esą, šviežias, tik iš peklos 
ištrauktas. Moteris nieko 
nesakius išėjo lauk. X. Moc
kus mislijo, kad išėjo pi
nigų atnešti. Bet, štai, be
įeina moteris su šluota pa
vilgyta pamazgose ir da- 
vai šventinti agentą ir jo 
ta vorą. Velnias kažin ar 
nukentėjo, a!e agentas tik
rai. Nuo to laiko bingham- 
toniečiai šluotą pradėjo va
dinti velnio krapyla.

Dabar gi, sako, cicilistai 
ir laisvamaniai jau taip ap
sišvietę, kad kiekvienas sa
vo dievą ne tik iš vardo ži
no, ale ir iš pikčerio kuo- 
puikiausiai pažįsta. Sako, 
parodyk pikčerį šliupo, tai

laivamaniai sušuks, kad tai 
jų dievas. Parodyk pikčerį 
Markso, tai cicilistai bažy- 
sis, kad tai jų dievas. Pa
rodyk pikčerį Stalino, tai 
balšavikai puls jį bučiouti 
ir šauks, kad tai mūsų die
vas, mūsų saulė, mūsų kon 
stitucija. Parodyk pikčerį 
Hitlerio, tai nacionalcicilis- 
tai, net dvylinkai susirietę 
šauks: “Heil Hitlerį Mūsų 
dievas.” Parodyk pikčerį 
Musolinio, tai juodcicilistai 
šauks: “Viva dučė! Mūsų 
dievas.”

Taigi, sako, senoviškais 
savo raštais Maikis gali 
jau pečių pakurti. Biznio 
jis tiek padarys, kaip ans 
Zablackas su muilu.

Reikia pažymėti, kad kai 
kurie tų dievų, balšavikiš- 
kus šnekos terminus var
tojant, yra ne tik patys pa
siutę, ale ta liga užkrėtę ir 
visus savo garbintojus. 
Šiandie matome, kaip jie ne 
tik tarp-savęs riejasi, ale ir 
kitus iš pasalų užpuola. Tų 
dievų ir jų garbintojų šian
die užpulta ir mūsų brangi 
šalis Amerika.

Beje, laisvamaniai ir vi
sokio plauko cicilistai s " ko, 
kad nėra Dievo, o tuo tar
pu ant visų savo gromatų 
ir gazietų deda Kristaus 
gimimo datą. Kodėl jie 
nededa datos Šliupo, Mark
so, Stalion, Hitlerio, ar 
Musolinio gimimo?

Prašau Nesijuokti
Mokytoja: — Vincuk, pa

sakyk man, kiek asmuo tu
ri metų, jei gimė 1902 m.?

Mokinys: — Tas priklau
so nuo to, koks asmuo: vy
ras, ar moteris.

Rusų meška vokiečių vežimą verčia...

*
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A. Rachmanova <

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą Išvertė Izabelė Matusevičiūte 
(Tęsinys,

Man buvo labai liūdna. Prisiminiau laukinį, sužvė- 
rėjusį, kraujo ištroškusį Gorbūnovą, proletarą, kurs ligi 
beprotiškumo neapkentė buržujų. Baisus, slegiantis 
vaizdas kankino mane. Bet vis tik jis buvo žmogus.

•4 viską padaręs dėl idėjos. Tas pats Gorbūnovas, kurs 
gėdinos kapeikos paimti iš mano senelio, tas pats Gor
būnovas, toks pat buržujus, kaip tie, kuriuos jis užmu
šė. Jei man būtų kas tai anksčiau pasakęs, aš niekados 
nebūčiau patikėjusi; dabar mačiau pati savo akimis'. 
Gorbūnovas žudo buržujus; bet buržuazija laimėjo, nes 
pats Gorbūnovas paliko buržujum.----------------------- —

t’ Rugpjūčio 22 d.
Anksti ryte, auštant privažiavome mūsų miestą. 

Buvo didelės miglos, ir per langus nieko nebuvo gali
ma matyti. Atsidariau langelį, bet prieš save tema 
čiau balto mūro sieną.

— Kur dėti vagoną? — šaukia iš arti aštrus balsas.
— Ant nevažinėjamų bėgių, taip pat ir kitus; — at

sakė tokiu pat tonu. Aš suprantu, jog kalbama apie mū
sų ir feldšerio Filipovo vagonus.

Mano gimtasis, mielas ramus miestas! čia prabė
go mano kūdykystė ir jaunystė. Širdis pradžiugo vėl 
sugrįžus, kiek prisimenu jaunystės svajonių ir gražių 
pergyvenimų . . . bet kartu jaučiu ir baimę prieš nežino-

* mus žmones
Pati palikau visai kitas žmogus, nei iš čia išvažiuo

dama. Prisiminė man viena patarlė: “Neduok, Dieve, 
sutikti tuos žmones senatvėje, kurie jaunystėje mylė
jo! . . .” Visai nustebau, kad galėjo ateiti į galvą pana
šios mintys, buvau labai prastai apsitaisiusi ir bijojau, 
ko nors sutikti iš pažįstamų. Niekados nekreipau per 
daug dėmesio į rūbus, bet žmonės, mane tokią pamatę, 
gali sakyti:

— Žiūrėkite, kokia išblyškusi, sunykusi, kaip šmėk
la palikusi iš gražios ir elegantiškos mergaitės. Dėl to 
aš kenčiu veik fizišką skausmą.

Bet ir pačiam miestui lyg gėda, jo visiškai negali
ma pažinti. Pirmiausia į akis krinta visiška ramybė, ap
mirimas, lyg jame nebūtų nė gyvos dvasios. Plačios ir 
ilgos gatvės buvo tuščios, tik kur-ne-kur suvargusios 
moterys ėjo su vandeniu. Visos išbadėjusios ir labai 
nuskarusios. Kaip persigandau tarp jų pažinusi inži
nieriaus Vasilevskio žmoną. Vilkdama naščius, ji dar 
vedė senelę, su kareiviška suplėšyta miline ir prakiuru
siais pušnimis. Ir jos mane pažino.

— Aliute! — tarė ji, liūdnai ir bejėgiškai šypsoda
masi. — Ar jau Jūs vėl sugrįžote? /

— Taip, — atsakiau ir iš įpročio norėjau ir jos pa
klausti: — Kaip jūs gyvuojate? Bet laiku susilaikiau 
tik pridūriau:

— Kaip einasi Lydočkai ir Valei?
— Geriau neklauskite, jos abi taip serga!
Jos lūpos drebėjo, ji norėjo verkti, bet, nugalėjusi 

save, tarė nuoširdžiai:
— Paršau mus atlankyti Mes gyvename rūsyje sa

vo pačių namuose, bet ir iš čia jie nori mu3 išmesti! — 
Ir vėl pradėjo josios lūpos virpėti. — Joną Petrovičių, 
mano vyrą, sušaudė pirmąją naktį, kai tik paėmė mies
tą .. . Prašau, užeikite labai daug kas būtų papasako-
U!• • • •

Ji man nusilenkė ir vėl tempė kibirus vandens.a
Svetimas man gimtasis miestas!
K jau toliau!

I

DBAUGIS

AMERIKOS LAIVAS ARIZO NA ŽUVO PEARL HARBOR
t* LABDARYBĖ
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(“Draugas" Acme telephotol

Amerikos laivas, U. S. S. Arizona netikėtame bombardavime praeitą savaitę nelai
mingai žuvo. Japonai įmetė bombą per ka miną ir toji bomba pasiekė net laivo dugną, 
kur eksplodavo. Paprasta laivo įgula siekdavo net 1,915 jūreivių ir oficierių.

IS MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
Federacijos pareiškimas

*
Kai Japonija užpuolė Jung 

tinęs Valstybes ir Vokietiją 
su Italija paskelbė Ameri
kai karą, Federacijos cent
ro valdyba paskelbė svarbų 
pareiškimą visuomenei, pa
brėždama savo nusistatymą

Knygos ir ženkleliai , veik visur įvyko prakalbos.
Federacijos centras išlei-! Kalb6j° ku"' K' B"““*1"“

do K. Baro parašytą knygą! *r dr' K V,le,š,s- Jų P“81811" 
T . , . Ta , gomis lietuviams tremti-apie Lietuvos okupaciją. Pel 6 

nas skiriamas Lietuvai Gel
bėti Fondui. Kaina, kaip jau 
buvo paskelbta, 35 centai.'
Jau beveik pusė išparduota.

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K- Sriubienė, 
pirm.; P. Fabt Jonaitis, sekr.; kun. Ig. AlbaviČhis, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

u .. . .. ------  „  ...........—y

Labdariu dirva didėja
Šie laikai mus kviečia 

prie keleriopai didesnio 
labdaringumo. Krašto gy-

nuraminti, ne vieną senelį 
priglausti, ne vieną likusį 
našlaitį auginti, globoti.

Pasirodo platesnė darbo 
dirva ir lietuviams labda-

nimas, Amerikos Raudona-, riams. Paskutinieji, mat, 
jam Kryžiui aukoti, tįesa, j įvykiai paliečia ir lietuvius 
šiandien yra tiesioginė pi- taip, kaip ir visus kitus, 
lietinė mūsų visų pareiga, Labdarių Sąjungai teks dvi- 
tačiau tai iškelia naujas į gubai ar net trigubai dau-
šeipmo problemas ir vi
soms labdarių organizaci-

giau dirbti, kad bent pa
kenčiamai atlikti tai, kas iš

joms uždeda keleriopai di- jos bus reikalaujama. Paga- 
aesnę darbo naštą. Į liau, lietuviškoji savigarba

Vyrai imami į karinome- • 8ukels didesn! ryiUngum. 
nę. Daug jų bus paimta
į karo frontą. Yra reika-

labdariuose, kad šiuo metu 
neliktų nesušelpto ir nepri-

linga išplėsti Raudonojo 6lausto nž vien0 mūs« tau’ 
tiečio, kuriam pašalpa yra 
būtina.

Kryžiaus darbą, reikia dar
bininkų, reikia siūti, mėgs
ti, aukas rinkti. Be to, ne 
vieną šeimą reiks sušelpti,

pelną $35.52. Amsterdam,

Labdarių Sąjungos kuo
pos turi tuoj sureg:struoti 
visas savo apylinkei, lietu
vių šeimas ar paskirus as- 

kuriems reikalinga’liraH «1 N. Y, P. šlaveikis $10.00. mems,niams šelpti sur n $ , HjnMja|e p, j^rs Rįcei teikti pašalpą ir jais turi 
631.03. Kiek kurioj kolonijoj Hin5*»ale’ Mr8‘ nice

! buvo surinkta ir stambesnio- 
i sios aukos jau buvo paskelb-

$2.00. New Haven, Conn., rūpintis ne tik prieš Kalė- 
Moterų Sąjungos apskritis J das> bet per visus metus.
$10.00. Seattle, Wash., A.--- c ~~ . dienraštvie “Drauge.” Dėl '

be jokių rezervų remti kraš- • Didesnį skaičių imantiems, nebua kartojamos šlapikas $2.00. New York,
to ir jos vyriausybės bei 
Prezidento Roosevelto pas
tangas gintis nuo šios ga
dynės gengsterių — užpuo 
likų, laimėti šį karą ir už
tikrinti pasauliui pastovią 
ir teisingą taiką. Be to, e- 
nergingai raginama lietuvių 
visuomenė visu kuo dėtis, 
kad tą laimėjimą užtikrin
ti. Šis pareiškimas išvers
tas anglų kalbon ir pasiųs
tas Prezidentui Rooseveltui, 
Jungtinių Valstybių Sekre
toriui Cordell Hull, Illinois 
gubernatoriui, Chicagos ma
jorui ir žymesniesiems Ame 
rikos dienraščiams.
Švenčių belaukiant

Šių metų Kalėdas švęsi
me ypatingose sąlygose, ku
rios mus vers labiau susi
kaupti, negu kuomet nors 
pirmiau. Karas eina visame 
pasaulyje. Ir Jungtinės Vai 
stybės, kurios tiek daug pas
tangų dėjo, kad išvengti ka
ro, prieš jų vyriausybės ir 
žmonių norą buvo įtrauktos 
į kruvinas grumtynes. Mūsų 
tėvų kraštas Lietuva yra 
priešų okupuota ir perse
kiojama. Tuo būdu Vokie
tijos naciai yra ir Jungtinių 

i Valstybių ir Lietuvos prie-

Reikia neužmiršti jų nei 
medžiaginių nei dvasinių 
reikalų.

Labdarybė, yra teisingai 
sakoma, prasideda namieje. 
Tad, pirmoj vietoj aprūpin
kime visus savo vargšus 
savose apylinkėse, tuomet 
geriau seksis ir platesniu 
mastu dirbami labdarybės

duodama žymi nuolaida. Ra
ginama šią knygą išpirkti, 
kad būtų galima daugiau 
knygų išleisti. Juk Federa
cijos kongrese nutarėme rū
pintis lietuviškąja knyga: . _ ,
rašyti, spausdinti, platinti, ™ „praJe8‘a _G±
skaityti.

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas išleido prof. K. Pakš
to parašytą knygą “The
Lithuanian Situation”. Kny- Pasidalinta abi*W fond4 P*r 
ga anglų kalba. Kaina 30 Pusę>
cąntų. Didesniais skaičiais Kitos aukos LGF.: Chica-1 šelPimo Probleraa 
imant, duodama nuolaida, go, E. Samienė pridavė Bri- ALRKF sekretorijatas, 
Labai svarbu, kad šią kny- ghton Parko LGF -skyriaus
gą plačiai paskleisti ši. surengto kauliukų žaidimo
krašto žymesniųjų politikų,________________________
visuomenininkų, laikrašti
ninkų ir kultūrininkų tarpe.
Tikrai patriotiškai pasielgs 
visi tie, kurie didesniais kie
kiais užsisakys šią knygą ir j 
ją įteiks kaipo dovaną žy-I 
mesniems kitataučiams. Kny 
ga labai naudinga ir mūs 
jaunimui įsigyti.

Esame padarę 15,000 gra
žių Lietuvos vėliavos spal
vomis ženklelių kurie yra 

i duodami tiems, kurie Lietu
vai Gelbėti Fondui aukoja 
bent vieną dolerį. Fondo val
dyba yra tikra, kad daug 
kas norės šį ženklelį įsigyti 
ir prisisegti prie savo krū-

Lietuvai Gelbėti Fondas pri
ėmė iš Chicagoje buvusio 
“Tag Day” (lapkričio 1 d.) 
surinktų aukų pusę, būtent 
$862.48. Šioji rinkliava bū

ti Fondo ir Lithuanian Nat. 
Relief Fund bendromis pas
tangomis ir dėl to surinktos

N. Y., J. Bulevičius $25.00. 
Pittsburgh, Pa., Federacijos 
apskritis $173.43. Rochester, 
N. Y., Federacijos skyrius 
$50.00.

Iš šių aukų lietuviams 
tremtiniams šelpti pasiųsta
netoli tūstantis dolerių. Pa- darbai prie kurlų mu„ Sau. 
siųsta Sibiran. Karui pra- Wa svarbieJi mūsų karSto ir

aukos, atskaičius išlaidas, | plitus, aukų rinkimą reikia pasauĮj0 įvykiai.
pagyvinti, nes mūsų tautos 
reikalai didėja. Didėja ir IR j^E LAUKS

2334 S. Oakley Avė, 
Chicago, III.

DOVANELIŲ
Kalėdų šventės yra visų 

laukiamos ir visiems bran-
(Nukelta į 6 pusi.)

Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES

ii

Pirmiausia norėjau nueiti į gimnazijos bažnytėlę,, §aį prįeš kuriuos turimai“ r*~ - --------------- (
nu. v XV-. tinės. Dėl to Federacijos ir

f
prie kurios taip buvau prisirišusi. Bet kuo ji paversta? kovoti. Dėl to šiemet būkime 
Vietoj kryžiaus bokšte mataškavo raudona vėliava. Svy- i taupesni. Pirkdami dovanas, 
ruodama ir su baime artinausi prie didžiųjų durų. Jos
buvo aplipintos įvairiausiomis proklamacijomis ir kito
kiais lakštais. Virš durų buvo iškaba: “Geležinkeliečių i gįjant U. S. Apsigynimo Bo- 
klubas.” nų, jr Lietuvai, paaukojant

Pamaži nusileidau laiptais žemyn ir ėjau skaudama tremtiniams šelpti ir kovai 
š’rdžia toliau. ( Lietuvos Nepriklausomybei

Visose aikštelėse buvo prisodinta bulvių. Didesnė- atstatyti. Lietuviams trem-

neužmirškime svarbiausios 
dovanos Dėdei Šamui, įsi

LGF skyriai prašomi tų 
ženklelių kuo greičiausiai 
užsisakyti.

Ir knygų ir ženklelių rei
kalais reikia kreiptis į Fe
deracijos sekretorijatą, 2334 
S. Oakley Avė., Chicago, III. 
LGF vajus

se gatvėse šalimais irgi kerėjo bulvės . Krautuvės už
darinėtos, langai išdaužyti ir lentomis užkalinėti. Skur
džiausiai išrodo viena pirmiau buvusių gyviausių gatvių. 
Prie visų didesnių namų visokiausių įstaigų iškabos. 
Tvoras išvartaliotos, nulaižytos, pagražinimai nudau
žyti, durų rankenos sulaužytos; visur nešvara, šiukšlės 
ir netvarka.

Gatvėje gulėjo žmogus; senas, visas suplyeęs ir iš
badėjęs, tik kaulai ir oda. Man prie jo priėjus, nepaju
dėjo ir, matyt, buvo jau miręs. Aš pasišaukiau pro šalį 
einančią moterį man pagelbėti, nes su žmogum kas nors 
turėję nutikti. Moteris, pasistačiusi kibirus, priėjo prie

tiniams šelpti aukokime per, Ljetuvai Fon(k(
Lietuvai Gelbėti Fondą, Ne-j vajus prieš šventes truputį 
priklausomybės reikalams aprimo. Bet nesustojo. Chi-' 
per Federaciją. Į cagoje ir apylinkėse jau be

manęs ... Ji man papasakojo, kad dabar žmonės dešim
timis miršta už miesto, kur ir pakasa. Jos pasakojimas 
pagautais man per kūną nuėjo. Jau grįžtant mums iš 
Sibiro, vis arčiau Europos badaujančių sutikdavome dau
giau. Panūdau vėl grįžti į Sibirą . . .

(Bus daugiau).

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortelė 

už tiktai $1.00.
H

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Deutsche Zeitung im Ost- 

land” deda tokią žinią: A- 
pygardos komisaro įsakymu, 
visas Vilniaus mieste esąs 
žydų turtas, kuris po 1941 
m. birželio 20 d. buvo pirk
tas, iškeistas ar pasisavin
tas, turi būti užregistruo
tas. Nežiūrint šio apygar
dos komisaro įsakymo, kai 
kurie žmonės nelaikė reika
linga užregistruoti tokio žy
dų turto. Pagal veikiančias 
taisykles dėl vagysčių ir plė
šimų, tas, kuris laiko žydų 
turtą ir jo neužregistruoja, 
sunkiais atvejais gali būti 
baudžiamas mirties bausme. 
Pirma mirties bausmė bu
vo įvykdyta naktį į spalių 
m. 31 d. Kažkoks O. iš Vil
niaus apiplėšė žydų turtą ir 
ligi šiol jo neužregistravo, 
nepaisydamas apygardos ko
misaro įsakymo. Kratos me
tu tie daiktai buvo rasti jo 
bute. O. buvo Katedros Aikš
tėje viešai pakartas. Kaipo 
paskutinis terminas, iki ku
rio turi būti užregistruoti 
žydų daiktai ir 1.1., nusta-' 
tomą lapkričio 5 d. Kas iki 
lapkričio 5 d. neužregistruos 
jo laikomų žydų daiktų, ga
li sunkiais atvejais skaity
tis su tokia pat bausme.”

Vilniuje ligšiol nugriaut! 
7 namai, kurie per karo 
veiksmus tiek nukentėjo, 
jog 3U Jau nebegalima pa
taisyti. Tokių nebepataiso
mų namų yra 47. Kiti apga
dinti namai taisomi. Šiuo 
metu vykdomi pataisymo 
darbai 36 namuose. Arti
miausiu laiku bus pradėta 
taisyti dar 46 namai.

Vilniaus miesto valdyba 
išdavė leidimus 20 naujų 
gyvenamų namų statybai, 
kuri būsianti pradėta dar 
šiemet. Kitą pavasarį lau
kiama gyvos namų staty
bos. Šiuo metu esą vykdo
mi miesto pagražinimo dar
bai.

Vokietijos paštų valdyba 
paskelbė, kad tarp Vokieti
jos ir “Ostlando” veikia nor
malinis pašto susisiekimas. 
Ligšiol betgi nieko nepra
nešta apie pašto susisieki
mą su užsieniu. .

Tenka pastebėti, kad vie
nas kitas laiškas iš Lietu
vos užsieny jau gautas.

Per Kauno radiją buvo 
perskaityti keli švietimo val
dybos aplinkraščiai: 1) apie 
uždraudimą steigti mokyk
lose bet kurias organizaci
jas ir apie leidimą moki
niams dalyvauti tik moky
tojų vedamuose rateliuose; 
2) paraginimas mokiniams 
prisidėti prie partizanų ir 
vokiečių karių kapų papuo
šimo; 3) paraginimas mo
kiniams parankioti rudens 
atostogų metu dovanų vo
kiečių kariams. Pageidauja
ma rinkti šiltus megstinius 
daiktus, kaip pirštines, ko
jines, šalikus nertinius ir 
pan. Visos tos dovanos tu
rinčios būti siunčiamos į 
švietimo valdybą.

Paskelbtas įsakymas dėl 
pieno prekybos “Ostlande.’ 
Pagal šį įsakymą, suaugu
siems žmonėms (sulig kor
telėmis) gali būti duodamas 
tiktai nugriebtas pienas. Ne
nugriebtas pienas duodamas 
tik tokioms žmonių katego 
rijoms: kūdikiams iki 2 me į 
tų amžiaus 1 litras į dieną, | 
vaikams nuo 3 iki 6 metų 
amžiaus — trys ketvirtdaliai 
1 litro, nuo 7 iki 14 metų 
amžiaus — pusė litro, be 
to, moterims 4 mėnesius 
prieš ir 5 mėnesius po gim
dymo — pusė litro kasdien. 
Ligoniams reikia gauti gy
dytojo liudijimą.

Labdarybė
(Atkelta iš 5 pusi.)

gios. Juo labiau jos yra 
liaukiamos neturtingųjų ir 
visų varguolių, nes, juk, į 
jų tarpą atėjo Pasaulio Iš 
ganytojas. Jis nepasirinko 
savo gimimo vietai karališ
kų palocių, karališką tur
tuolių šeimą, bet pasirinko 
vargšų stainelę, piemenėlių, 
neturtingą darbininko žmo
gaus šeimą.

Dėl to visai galima su
prasti, kodėl Kristaus Baž
nyčia visais laikais ir pir
moj vietoj ragina tikinčiuo
sius rūpintis pavargėliais. 
Ji žino, kad kiekvienas ge
ras darbas, kiekvienas duo
nos trupinėlis, suteiktas ne-1 
laimingam, Kristui yra ma
tomas.

Jei kas Kalėdų proga per
ka dovanas tik tiems, ku
riems jos nėra reikalingos, 
kurie pertekliuje gyveno, o 
nė cento nepaskiria savo 
nelaimingiems broliams, tas 
negerai daro, prasilenkia su 
tikrąją šv. Kalėdų prasme 
ir jos dvasia.

Tad, pasitikima, kad prieš 
šių metų šv. Kalėdas pir
miausia atminsime savo ne
laiminguosius brolius ir 
juos apdovanosime. Taip 
pat apsitikima, kad įteiksi
me Kalėdų dovanėlę per 
Labdarių Sąjungos kuopas 
ir statomai lietuvių senelių 
prieglaudai. ld-

Sektinas pavyzdys
Su dideliu pasitenkinimu

Pointing Way to Health PfBŠO pd$imelsti

Rex Ingram, actor, (above) polnts 
out that X-ray examinatlon ia best 
way to flnd tuberculoals. 35tb an- 
nual Chrlstmas Seal Campaign, now 

' under way, supporta year-round 
work of tuberculoals assoclatlons.

Cicero. — šiandie, gruo
džio 17 d., užprašytos meti
nės trejos gedulingos šv. 
Mišios už a. a. Baltram ia 
jaus Šepučio sielą S v. Anta
no parap. bažnyčioj, 7:45 
v. ryto. Velionis buvo geras 
parapi jonas ir “Draugo“ rė
mėjas. Kas laiko turėsite 
prašomi išklausyti šv. Mi
šių ir pasimelsti.

CHRISTMAS SEALS

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI 

H EI, P WANTED — VYRAI

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010. 
arba kreipkitės 1 raštinę:

2334 80. OAKLEY AVĖ.

Spaudos žiniomis, Mari
jampolėje pradėti darbai ka
ro sunaikintų pastatų griu
vėsiams pašalinti, šalia to, 
taisomas apgadintas gatvių 
grindinys ir atnaujinama 
kanalizacija. Miestui atsta
tyti rengiamas naujas pla
nas.

Pranešta, kad visoje Lie 
tuvoje išsiplėtė pasiutimo li
ga, kurią skleidžia likę be 
šeimininkų šunys. Ta liga 
Lietuvoje susirgę jau virš 
1,000 žmonių. Todėl gyven 
tojai raginami pririšti ii 
laikyti uždarytus šunis ir 
kates. Įkąsti žmonės turi ne
atidėliodami kreiptis į Hi
gienos Institutą Kaune ar 
Vilniuje. Dėl aprietų gyvu
lių reikią kuo greičiausia 
pranešti veterinarijos tar
nybai.

<YOU GIRLS WH0 SUFFER>
* Distress From MONTHLY .

FEMALE VYEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED BLOOD! ,
TAKE HEED lf you have all or 
any one oi these symptoms: d o 
you aufler hsadache, eramps, back- 
ache, nervousnega, weakness, 
cranklnesa, distress of “irregulari- 
tles,” periodą of the blues. a bloated 
f relinį—due to functlonal monthly 
dlsturbances?

Then start at once — try Lydla 
Plnkhsm's Compound Tablets 
(«ith added lron). Plnkham’s 
Tablete are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou- 
sanda of glrls and women report

remarkable beneflts! Taken regu- 
larly-they help bulld up rcslstance 
agalnat such annoylng symptoms.

Lydla Plnkham’s Compound 
Tablets are also eepectally helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Follow label dtrec- 
tloru. WORTH TRYINOI t

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas» 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

ir net džiaugsmu perskai
čiau dienraštyje “Drauge” 
paskelbtą žinią, kad šv. 
Jurgio parapijoj, Chicagoj, 
gruodžio 24 d., yra rengia
mos visų bendros Kūčios 
su tinkama programa. Ypač 
buvo džiugu paskelbti, kad 
į Kūčias pakviesti parapi
jos neturtingieji ir kad 
jiems nė cento nereiks mo
kėti. Priešingai, jie bus 
lyg ir garbės svečiai ir dar
gi sMl]y$ išsigalėj’mo bus 
teikiamos jiema Kalėdų do
vanėlės.

Kilnesnio darbo už šį ne
gali būti. Reikia tik svei
kinti iniciatorius ir visus 
tuos gerašidržius, kurie vie
nu ar kitu būdu dedasi 
prie to darbo. Tikrai būtų 
gražu, jei šį šaunų pavyzdį 
pasektų visos mūsų koloni
jos. Iniciatyvą šiame dar
be t. y. bendrų Kūčių ren
gime turėtų imti Labdarių 
Sąjungos kuopos.

Labdarys.

REIKALINGI, “ENGINE AND TUR- 
REt LATHE“ OPERATORIAI, 
“VISĘ AND PLANER! HANDS”. 
Tik pilnai patyruslejl lai atsišaukia.

CHICAOO OEAR MFC. CO., 
3823 West Dulton Street

REIKALINGAS OPERATORIUS — 
"SET-UP MAN” PRIE 'O-OO IR 
NO. 2. B. AND 8. AUTOMATIC 
SCREW MASINOS. Sis yra nuolati
nis darbas tam, kuris bus rastas tin
kamu. Turi turėti savo įrankius. At
sišaukite ant 8-čio aukšto.

654 WEST LAKE STREET

HEIJ1 WANTED MOTERYS
MERGINOS —PATYRUSIOS PRIE 
“COVERINO AND 8TAYINO” MA
ŠINŲ. Nuolatinis darbas, geras už
mokestis.

APEX PAPER BOX CO.,
2318 So. Westem Avenne

____ HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dcarborn Street 
Tel.j RANtMph #488—8489

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER - PRUZIN ‘

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

✓J

Protect Your Home 
from Tuberculosis

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 
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose 
ar įmonėse be vertės mėto
si.

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

Mission Club,
Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois

BADAS GRAIKIJOJ 
Bostonas, gruodžio 16 d.

— Buvęs Graikijos pareigu 
nas šiandie pareiškė, jog 
nuo bado Atėnuose ir Pl- 
raeus kas savaitė miršta 
5,000 asmenų.
ATAKAVO ITALŲ

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HEKM1TAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio tr šeštadienio rytais 
iš 8totles WHIP (1520), su P. Saltlmleru.

Tau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Modemiškai Gražūs — Gerai Padirbti — SUti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
SporttSkų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir 
spalvuotų. Vilnonių gveterių. Panfokų, Pirktinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET-----------Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 8486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

VISOSE MIESTO DALYSE

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras. kuria turi gerą susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigu a- 
gentau.iant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės j 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

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

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

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN'E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavlnštl laik
raščius ir t. t. West Pu 11 man srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę: 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

TIKRAI GERAS PIRKINYS 
Šešių apartųientų namas parsiduo
da. Remontuotas. ”Tlle” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo felga 13000 j me
tus. Nauji įtaisymai. 3 garadžial. 
Namas pilnai išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj ir visados yra lšren- 
duotas. Kaina tiktai 314,500 Ir ant 
lengvų išmokėjimų. Gera transpor- 
tacija. Adresas: 3215 Flournoy St. 
Dėl tolimesnių Informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison 
8006.

ARCHER HF.IGHTS — GERA 
PROGA

GERAM VYRUI kuria nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga 
išmokti agentavlmo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heights 
apylinke. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės j raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE

REIKALINGAS BUCERIS. Pastovus 
darbas. Kreipkitės sekančiu adresu:

2543 WEST B9TH STREET 
Tel.; Hemlock 0496.

Smulkūs “Drauge” skelbi 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Dran 
go’ “CIassified” skyriuje.

Meilė — pergalės karalie
nė.

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

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

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" 11
A* PAMINKLAI

’. .1 fe •,.i fe •nį." »• MENISKAS DARBAS
.. f ŽEMOS KAINOS

\
TEISINGAS PATARNAVIMAS

r
<1 Venefian Monumenf Co.f

1527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103 Į1

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGO8 IR CICERO8 LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8854 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St 
Visi Telefonai: YARds 1419

L J. ZOLP
1646 West 46th Street 
TeL YARds 0781-0782

J. LIULEVICIU8 
4848 8. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572
ANTHONY B. PETKUS”
1410 South 49th Court

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westera Avenne 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltuanlcs Avenne 

TeL YARds 4908

S. P. MACEIKA
3819 Lituanlca Avenne 
TeL YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR RUNAI 
2814 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Mūsų sodalietės

Gruodžio 7 d. mokyklos 
mergaičių sodalietės turėjo 
“bunco” mokyklos reika
lams. Žmonių buvo daug. 
Taigi pramoga pavyko.

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. šventėje visa so- 

j dalietija “in corpore” ėjo 
prie Šv. Komunijos.
Nauja sodaliecių 
draugija

Šiomis dienomis įsteigta 
nauja augusių mergaičių 
Sodalicija. Organizatorė — 

’ Emilija Sopranąvičiutė. Pir
mam susirinkime prisirašė 
15 narių ir išsirinko valdy
bą.
"' Valio, mergaites!

Bet kur mūsų vaikinai?
Sąjungietės bruzda

Šią savaitę pas mus dide
lis. subruzdimas. Kame da
lykas? Mat M. S. 61 kp. 
rengia “bunco” . parapijos 
svetainėje seselių . naudai. 

_^JNe tik bus “bunco,” bet ir 
^vaišės. Gi dovanų bus pui
kių. Kasmet są-tės suren
gia šį-tą seselių reikalams. 
Nepasilieka ir šiais metais.

“Bunco” komisijoj yra: 
Mary Lipskienė ir Ona Bra
zauskienė. Pramoga bus sek
madienį, 14 d. gruodžio, 7 
vai. vakare. Tikimasi svečių 
iš visur.
Lietuvių vaikų 
džiaugsmui

^antradienį parapijos naudai. 
Spalio mėn. klubas / buvo 
surengęs pikniką, kuriuo už
dirbo $65.00, ir paskyrė pa
rapijos mokyklos reikalams. 
Gruodžio 3 d. klūbas suruo
šė “bunco” Kalėdų eglaitei 
mokyklos vaikučiams įreng
ti ir* dovanoms nupirkti. 
Kiekviena narė išsiuvinėjo 
ir apmezgė po gražią porą 
užvalkčių, kurios duodamos 
kiekvienam stalui. Tai bu
vo tikras surprizas kiekvie
nai gavusiai tokią dovaną.

Beje, viena pora užvalk
čių buvo išlėkta laimėji
mui. Laimėjo Einikienė.

Be to, “bunco” dalyviai 
buvo pavaišinti kava ir Šil
tais riestainiais (donacaie).

Šio klubo valdybą suda
ro: pirm. Stella šeikis, fi
nansų raŠt. Stella Pranas, 
ižd. Maty Fedorchak, nutar. 
rašt. Malienė: organizato
rė ir atstovė į katalikių 
moterų są-gą šioj valstijoj 
yra Mary Raidis.

V J. J • .
Klūbas turi 20 narių

Klubo vadovybė kviečia 
čia augusias moteris prisi
rašyti prie klubo. Daugelis 
klubo narių priklauso prie 
parapijos choro.
Kalėdų sveikinimas

Franch, piniginę Kalėdų do
vaną.

Kalbėta apie suruošimą 
vakaro su programa, bėl 
tas atidėta vėlesniam lai 
kui. •

Valdybon 1942 m. išrink 
ta: pirm. J. Dargienė, vice 
pirm. M. Martihkienė, rast. 
L. Petaritienė, ižd. O. Urbe 
lienė, korespondentė K 
Žvirblienė.

Lapkričio 7 d. Auguste 
ir Onos Urbelrų sūnii« Ado) 
fas susituokė su Harric* 
Paldukfts iš Roseland. Šliė 
bas buvo Visų šventųjų 
bažnyčioje, per šv. Mišias 
Pusryčiai buvo paruoši; 
jaunosios tėvelių namuose,

Kas vadovaus 
lietuviams f 1
demokratams 1942 m.

BrMgeport. — 11 Warde 
Lietuvių Demokratų organi
zacija priešmetiniam sus
inę, kuris įvyko gruodžio 11 
d., išklausius įvairius rapor
tus, diskusuota apie galimy 
bes turėti lietuvių kandida 
tų į valdvietes cekančiuose 
rinkimuose. Bet tame reika
le jokių galutinų nutarimi 
nepadaryta.

Į 1042 metų valdybą iš 
rinkti sekantieji: B. J. Ja
kaitis, pirm. Jis tai org. pir
mininkavo pirmus penkerius

Roselaftde. Pusryčiuose da- metus. Pirmu vice pirm. J.
lyvavo giminės ir svečiai, 
vakare vestuvės buvo Urbe- 
lių namuose, Melrose Park. 
Reikia pažymėti, kad Urbe- 
liai iškėlė šaunią puotą.

Am. Jungtinėms Val?ty 
bėms paskelDus karą, dau
gelis ir lietuvių vaikinų šau
kiami į karo tarnybą. Ne
užilgo išvyks Bruno Staras 
ir Adolfas Urbelis.

/ NIEDVOUR HEIPf

PIRKIT APSAUGOS BONUS

K. — Esu mašinistas lėk
tuvų fabrike. Pasibaigus 
karui, gal aš busiu atleis- 
fas. Kaip galiu prisireng
ti tam laikui?

A. — Sistematiškai ir re
guliariai pirk Apsaugos 
Taupumo Bonus. Tuo bū
du gražią sumą sutaupysi

Rappold, antru vice pirm.
Juozapavičius, sekretorium 
Chas Naujokas, šįmet pirm.
Prano Naujoko brolis,, iždi
ninku tas pats J. Balchu-
nas. Jis nuo pat susiorgam-i ateičiai, kai pakitęs laikai, 
žavimo org. eina tas parei-' 
gas. K. — Į kurią gausingiau

sią amerikiečių grupę vy

riausybė labiausia atsižvel
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 

aukštą pirkimoir palaiko 
pajėgumą.

nūs ir Ženklus ji remia ša 
lie3 saugumo programa ir 
neleidžia pragyvenimui bran 
gėti.

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į arfimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungas: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Wa- 
shington, D. C. Ženklus ga-

Pirkdama Eo Įima pirkti ir krautuvėse.

Our Lady of Mt. Carmel 
bažnyčios vidus kuo gra
žiausiai išdažytas garžiom 
spalvom. Lubos ir sienos 
papuoštos šventųjų paveik- 
salis. Kalėdoms išrodys, 

Draugo” , kaįp visai nauja bažnyčia.
Korespondentė.

Nutarta išnuomuoti daržą 
sekančios vasaros piknikui. 
Metinis vakaras įvyks Chi
cago Liet. Audit. vasario 14 
d., 1942 m. Bilietai to va 
karo jau platinami.

Politikomanas

Susirinkimas

Šios kolonijos
korespondentas sveikina vi
sus dienraščio skaitytojus, 
draugijų darbuotojus ir dar
buotojas, biznierius ir visų 
darbų rėmėjus.

Nesenai įsteigtas Jaunųjų) 1 Dittksmų Kalėdų ir lat- 
Moterų Katalikių klūbas mingų naujų 1942 metų! 
sumanė rengti “bunco'’ kas Korespondentas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE^
Iš są-giečių gyvenimo 
ir veikimo

Pirkit Apsaugos 
Bonus MI3I> .

Meffose Park. — Moterų 
Sąjungos 20 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą 7 d. 
gruodžio, L. Petraitie..ės 
namuose. Susirinkimas bu 
vo priešmetinis, tai susirin
ko beveik visos narės. Pirm. 
O. Urbelienei atidarius su 
sirinkimą malda, raštininkė 
L. Petraitie^S perskaitė pe
reito mėnesio protokolą, ku
ris buvo vienbalsiai priim
tas.

Išduotas raportas būVu- 
sio8 “bunco party.” Komisi
ja pranešė, kad pramoga 
buvo sėkminga. Taip gi 
dėkavo narėms už atneštas 
dovanas, ir visiems už pri
sidėjimą.

Ligonių lankymo komisi
ja pranešė, kad užsimalda-

Thls KING of Ali 
Cough Mlxtures

—Arti tikę A Fknh
The King of oll cough medicines—Buckley't 

CANAOIOL Miirture—ho» been u»ed for yeorg 
in over 70% of Conodo't hom«». rojf worhing, 
triple octmg Buckley's lėirture quickly iooMni 
ond taisės phlegm lodged in the tubes—-clears 
oir parioges—soothes rosped row tįstuos. one 
or hfo lips ond vrorst cough i ng sposm ceoaek.
Yov get reiultt fost. You feel fhe effect of luck- 
Je/i InitonHy. At a1l dryggiiti.

vo K. Tarūtienė, bet jau 
eina geryn ir mano, jog 
neužilgo pasveiks. K. Ja- 
nuškfenė ir gi serga. Ji su
sižeidė. Gydosi namie.

Kaip kasmet per Kalėdas, 
taip ir šįmet kuopa nutarė 
paaukoti klebonui, kun. B.

Eikim į Am. Jungtinėms 
Valstybėms į pagalbą. Sto
kim petys į petį, pirkim Ap
saugos Bonus. Kreipkitės į 
St. Anthony Savings and 
Loan Association, 1509 So 
49th Court, Cicero, Illinois, 
phone Cicero 412, kur rašti
ninkas Jos. F. Gribauskas 
maloniai patarnaus. Nelau 
kim rytojaus, pirkim Ap
saugos Bonus šiandie pei 
lietuvišką Šv. Antano Tau
pymo ir Skolinimo bendrovę.

Pirmininkė pavaišino
Marųuette Park. — ARD 

8 skyr. gruodžio 2 d. laikė 
priešmetinį susirinkimą, ku
riame išrinkta valdyba 1942 
m.: pirm. V. ,Trust, vice- 
pirm. B. Stradomskienė, 
nut. rašt. Radžiukinienė, 
fin. rašt. E. Andreliunienė, 
ižd., Goberienė, maršalka 
Rastutienė.

Po susirinkimo buvo do
vanų pasidalinimas ir ska
nūs užkandžiai paaukoti 
pirm. V. Tiust.

Dėkojame jai už skanias 
vaišes.

Skaitykite ir platinkite 
“Draugą”. Rašykite trumpų 
žinučių skyriui Aplink mus.

W!HK vinį• 045

Anvwrn pmn I

Ką Tik Baigėm Spausdinti
D

WHOLESALE
LIQUOR 
(STAIGA

Draugas spausdina vienintelį grynai 
Lietuviškg-Katalikišką Kalendorių

Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus,

I 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 niūkiai pažymėtos po kiek
vienos dienos numerius. Visos Katalikų Bažnyčios 
šventės, Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos 
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iŠ- 
vafdiutos. 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
(PrhfFktte keKus centus persiuntimui)

"DRAUGAS"
12334 So. Oakiey Avė., Chicago, III.
■

nreilojsmePO
Ohlcago

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
W. KANTEK. Bkv. DRAU°4

MUTUAL LigUOR CO.
4707 8. Halsted St. 
Tet. BOUUEVARD 0014

Tėvų Marijonų Bendra
darbiai laikys savo mėnesi
nį susirinkimą šį vakarą, 
gruodžio 17 d., 1941, 7:30 
vai. Aušros Vartų parap. sa
lėje. Norėtumėm, kad kuo 
daugiausia atstovų atvyktų, 
nes šiame susirinkime turi
me rinkti valdybą sekan
tiems metams ir pasitarti 
apie būsimą seimą.- Todėl 
kviečiam visus į šį svarbų 
susirinkimą. yaldyba

Kiekvienas teiraujasi įsi
gyti kortelių ir kitų atmi
nimo daiktų prieš Kalėdas, 
bet ne po Kalėdų. Tad 
neužmirškime kas reikialin- 
ga įsigyti be delsimo ir per 
paštą tai siųskie <>nksčau.

žmonėms, kurie nesigaili 
pažadų, negalima tikėti.

-RANSPARtNl '

MONET-BACKJUARMTĘĘ
FluofescentTEElH 
DENTAL PLATĖS
AT8AKOA: Reikalaukite trk- 
tai tikrų “Flt-KIte Dantų 
Plotvea—tiktai mx»ų 
padarytas — dėl gra
žios Išvaizdos ir ra
mumo savo pacientų.

PATAISYMAI — 1 dienos putnrnmtmns
Mes padarome "Deiltures" ftavę (spau
das Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 
registruotų ir taleėtų Dantistų, ku

riems mes gelddžlame patar
nauti.

OBrrM.UB"™!?*
• t «7U» STREET 2owJo«MT«irr 
■ ’ IRVINO PK.no. 

. »«O*PW*T 
oa a. STATI <T

TURTAS VIRŠ .. $6.500.000
APART APSAUGOS, TURIME d? C C A AHA 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................ 3>OuU/UUU

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

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

tVINGS
LCMN ASSOd/riONof Ofcnf» 
JU8TDT HACKOinCB. Pna

4192 Archer Avenue Garsinkitūs “Drauge” ir patirsite didesnį pas^ 
sekinu Jūsų biznyje arba profesijoje.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINLNG ROOM SESTH — P AK 
TOK SETS — BEDROOM SETK 
— RU<38 — KAJUfOS — RE 
FRIGKKATOBS — WASHERS —

MANGELžB — STOVĖS. 
tU sstlotiAUr lt

AUEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENT ATI VE

634-3 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 0051

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Ifimokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAI IPYI/ITP mflsų JŪJ"» todtttai rtpeo-I r\vl I Ivl I C tingai globojami ir ligi 18,000 ap
drausti per Federal Savings and1 Loan Corporation. Mokame 
SM%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ) PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nertankriamttiant MA 
Vieno Klljentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra iymiausta, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

3236 So. Halsted St Chicago. I1L
Jog. H. Mozeris, Sec’y.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CtflCAGOS IR 

APYLINKES LIETUVI/A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

UIARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintčlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westcrn Avenue 

Phone: GROveMll 2242
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ARD. 10-to skyriaus 
darbuotė I

West Side. — Kadangi 
jau metai baigiasi, noriu 
padaryti trumpą apžvalgą 
mūsų darbuotės.

Roselando žinios
Roselando Moly Name 

vyrų dr-ja, įsikurusi prieš 
prieš metus, visose srityse 
plečia savo veiklą ir rodo 
didelį aktyvumą ne tik spor 
te, bet ir religiniame savęs

SKA. Rėmėjų 10 skyrius įaisąmonime. Prieš savai
tę gi išleido savo spaudin- 
tą buletinį. Pareitame mė
nesyje ji laimėjo pirmąją 
vietą, bowling sporte prieš 
visas apylinkės parapijas. 
Rungtynes ruošė Kolumbo 
Vyčiai. Laimėtos pirmeny
bės dar neužleido kitiems.

Gruodžio mėn. 14 d., sek
madienį, dv. vado kun. B. 
Griniaus rūpesčiu suruoš-

gali pasidžiaugti savo at
liktais darbais. Kada pa
žvelgiame atgal, matome 
šio skyriaus gražius dar
bus ir vaisius. Negaliu 
praelisti nepaminėjus visų 
parengimų. Buvo net trys 
piknikai, surengti praeitą 
vasarą. Pirmas, parapijos 
reikalams (bažnyčios vi
daus dažymui), antras pu
siau su parapija ir trecias, į į08 vienos dienos vyrams 
vienuolyno reikalams. Rė- • rekolekcijos, kurioms vado-
mėjos džiaugiasi gražiomis 
sėkmėmis. Tiesa, reikėjo, 
prisidėti auka ir pasišventi
mu darbe, bet vaisiai gra
žūs; rodos, nesunku buvo
ir dirbti. Prie visų paren- Parapijos jaunieji berniu- 
gimų prisidėjo mūsų kleb. įaį sudarantieji savo rūšies 
kun. J. Dambrauskas ir vi-' sporto klubą, kuriuos pa-

vavo pats dv. vadas. Konfe
rencijas laikė taip pat kleb. 
kun. J. Paškauskas ir kun. 
A. Deksnys.

JAPONAI VARTOJA MAŽYTĖLIUS SUBMARINUS

f’Draugaa” Acme telephoto)

Secretary of Navy Knox, pranešė, kad Japonai vartoja labai mažytėlius submarinus. 
Tuose submarinuose telpa tik du vyrai, bet sėkmingai gali veikti.

mu

—L.TB -1,
X Julia Adačkus, kilusi 

iš Alsėdžių, neseniai atpir
ko nuo S. ir S. Draugelių 
valgyklą adresu 2407 West 
47 St. Ji yra patyrusi tam 
bizny. Kalėdų proga savo 
kostumerius pasveikins per 
“Draugą.”

X P. Katilius, LRKSA or- x Sv. Kryžiaus parapijos

X

karas kun. M. Jodka.
Rėmėjos dirbo ir parapi

jos piknike, užimdamoe vir
tuvėj darbą. ' Komisija su
sidarė iš K. Šliogerienės K. 
Urbonienės ir Virbickienės, 
o visos kitos ėjome talkon.

Žiemai užėjus nenulei- 
džiame rankų. Rūpi mums 
vajaus vakaras, kuris įvyks 
kovo 1 d., 1942 m. Norime, 
kad jis kuo geriausiai pasi
sektų finansiniai ir kad 
gautumėm naujų narių. Dėl 
to, iš anksto pradėjome 
ruoštis.

Seniems metams gerai 
baigti, rengiamas “bunco” 
žaidimas gruodžio 21, para
pijos salėje. Pradžia 6:30 
v. v. Įžanga 25c. Rėmė
jos aukoja dovanas; komi
sija darbuojasi, kad būtų 
sėkmės. Visus kviečia at
silankyti.

Susirinkimai esti skait
lingi. Visos pasiryžusios 
padėti valdybai ir komisi
joms visuose parengimuose. 
Po susirinkimo žaidžiama 
bingo. Tas padaro draugiš
ką suėjimą tarpe narių.

Metiniam susirinkime už- 
girta ta pati valdyba, bū
tent: pirm. Elzbieta Jurkš- 
tienė, vice-pirm. K. Šlioge
rienė, nut. rašt. Alena Biti- 
naitė, fin. rašt. K. Urbonie
nė, ižd. O. Jodikienė.

Tokie yra mūsų darbuo 
tės užrašai protokole. Dl- 
žiuojamės tuo ir ateityje ti 
kimės tą patį nuveikti visų 
rėmėjų gražia sutartimi ii 
parapijonų parama.

Rėmėja.

prastai vadina “Father Bru- 
no’s boys,” lapkričio mėn. 
29 d. laimėjo Il-ąją vi.ilą 
visos Chicagos futbolo 
CYO. jaunųjų rungtynėse.

Praeitą sekmadienį buvo 
bažnyčioje ir kitos gražios 
religinės iškilmės, — tai 9 
vai. iškilmingos jaunųjų 
sodaliečių priimtuvės. Į Šv. 
Marijos Sodaliciją dv. va
das kun. B. Grinius iškil
mingai priėmė 25 naujas 
sodalietes. Dalyvavusieji 
pamaldose regėjo ir turėjo 
labai gražų įspūdį. Soda- 
licijai vadovauja veikli pir
mininkė Aldona Tumonytė.

Puoškite namus
Chicago majoras E. Kelly 

išleido proklemacija, kuria 
raginami gyventojai savo 
namus, biznius ir įstaigas 
puošti Amerikos vėliavo
mis. Majoras sako, kad 
kol tęsis karas Chicagos 
gyventojų namai turi būti 
papuošti Amerikos vėliavo
mis.

Lietuviai Chicagoj pir
mieji turėtų savo namus pa- 
Duošti Amerikos vėliavomis.

Pavogė $25,000.00 
Defense Bonų

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Chicagai pritruko 
Defense Bonų

Vakar iš Washington at
siųsta virš 57 dideli maišai 
Defense Bonų Chicagai. Ir 
tų neužteko, nes ne vienas 
fabrikas pradėjo siūlyti

16 milijonų dolerių 
Illinois valstybės 
ginimui!

Gubernatorius Dwight H.
Green praneša, jog ketvir
tadienį prašys Illinois legi-

darbininkams pirkti bonus slatūros paskirti 16 milijo
“installment plan,” t. y. 
kas savaitę kompanija tiek 
ar tiek atitrauks iš algos 
kol užmokės už boną. Kom
panijos tą planą vadina 
”The Payroll Allotment 
Plan." v

Defense Saving Stamps, 
labai daug parduodama ir 
“Draugo” raštinėje. Kas
dien ateina nemaži siunti
niai tų štampų ir žmonės 
jas tuojau išperka. Pripil
džius knygutę, ją galima 
išmainyti į bonus įvairių 
sumų.

Mažai nemokėtų 
taksų Chicagoje

Per praeitus 25 metus 
dar nebuvo tiek mažai ne
mokėtų taksų Cook apskri
tyje. Assistant State’s 
Attorney, John T. Fitzge- 
arld, į Cook County teismą 
prieš teisėją Edmund Jarec- 
kį mano patraukti tik 25,- 
000 tų, kurie nesumokėjo 

| taksų. Iš tų 25,000 tik 194 
| randasi Chicagoje. Tai yra 
I geras rekordas Chicagai

nų dolerių valstybės gini
mui. Kiekviena valstybė 
Amerikoje turi padaryti to
kius planus, kad galėtų ap
ginti savo gyventojus nuo 
visokių sabotažininkų, šni
pų, ar parašutininkų, kurie 
galėtų pasitaikyti. Guber
natorius Green nori padi
dinti valstybinę kariuome
nę ir policiją, kad apsaugo
jus fabrikus, valdžios įstai
gas, ir kad įvedus tvarką 
žmonių tarpe, jei pasitaiky
tų bombardavimai ir net 
mūsų, Illinois, valstybėje.

Gubernatorius Green nori 
praleisti 5 milijonus dol. 
valstybinės kariuomenės iš- 
rikiavimui, ir 4'/2 milijonus 
padidinimui valstybinės po
licijos.

ganizatorius, šią savaitę lan 
ko Marąuette Parko lietu
vių namus. *

X Komiteto Vasario 16 
minėti susirinkimas įvyks 
šį vakarą, gruodžio 17 d. 
Darius - Girėnas salėj, 8 
vai. vakare. Visi nariai pra
šomi dalyvauti.

X Kaz. Krikščiūno taver- 
no salėje, 4501 So. Ashland 
Avė., ketverge, lapkričio 18 
d. 7:30 vai. vak., Kaz. Aukš- 
kalnis iš Gary, Ind., rodys 
judomuosius paveikslus.

X B. Cicienienė, veikėja 
ir DKK narė dar tebeserga 
Draugės ir pažįstamieji pra 
šomi aplankyti. Ligonė gy
doma namuose 4945 So. Hal 
sted St.

X E. Gedvilienė, žinoma 
Town of Lake veikėja, šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Dr-jos 3 skyr. susirin
kime įsirašė į garbės na
rius įnešdama $100. Po sus-

Yra 113,874 japonų 
nepiliečių Jungtinėse 
Valstybėse

Cenzo Departamentas,
Washingtone, reportuoja, 
kad Jungtinėse Valstybėse 
šiuo laiku yra virš trečda
lis milijono japonų, bet tik 
113,874 jų yra nepiliečiai mo> kurįs įvyko Sudeikių
Šis skaičius apima visus 
Filipinuose ir pačiose Jung 
tinėse Valstybėse. Du treč
daliai 300,000 japonų skai
čiaus yra ne pačioje Ame
rikoje, bet salose. Ameriko

name, šeimininkė dalyves 
pavaišino.

X Palmirai Pilitauskaitei, 
4717 So. Maplewood Avė., 
lapkr. 13 d. buvo laiminga:

je yra tik 126,000, kurių susilaukė daug viešnių, kad 
88% gyvena Kalifornijoje, pasveikinus ją gimtadienio 
Kas svarbiausia, kad 113,-1 Pr°8a- Viešnioms patarnavo 
874 yra nepiliečiai ir tas Joaua Zvebelaitė, kuri neuž-

salė jau baigiama statyti, į- 
rengti. Ištikrųjų, tai bus 
viena gražiausių parapijinių 
salių Chicagoj. Salės atida
rymas įvyks sekm., gruodžio 
21 d., dideliu bankietu.

X Moterų Sąjungos cent
ro ofise, 4559 So. Paulina 
St., sekretorė ir iždininkė 
asmeniai kuopų sekretores 
sąjungos reikalais priims 
tiktai antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 1 iki 3 vai. 
popiet.

X Leo Norkus, 2259 W. 
Cermak Rd., ne tik stropus 
Ambrosia ir Nectar alaus 
tavernoms pristatytojas, bet 
ir geras strielčius. Neseniai 
iš Michigan parsivežė stir
ną, o dabar kiekvieną syk 
puikiai pasiseka zuikių me
džioklė.

Dar laukiama
Visų kolonijų “Draugo” 

kalėdinės laidos agentai pa
sirodė su glėbiais sveikini
mų, tik dabar trūksta Dievo 
Apveizdos parap. agento 
Petro Varakulio.

Gaus dovanų tas agentas, 
kuris pririnks daugiausia 
nuo biznierių savo kolonijoj.

Rep.
Nešvariems viskas atrodo 

nešvaru.

Vagys įsibriovę į Gar-1 šiais metais. Adv. Fitzge-
čield Park Post Offise Sta- 
tion pavogė $25,000.00 De
fense Bonų, kurie buvo siun 
hami Sears Roebuck kom
panijai. Be to .vagys paė
mė vieną maišą registruotų 
laiškų, kurių vertė dar ne
buvo patikrinta.

rald sako, kad prieš de
šimtį metų Cook County 
valdžia traukė virš 300,000 
prieš teismą už nemokėji
mą taksų. Teisėjas Jarec- 
ki praneša, kad darbų ir 
laikų pagerėjimas padarė 
tokį skirtumą.

sudaro daug valdžiai sun
kumų.

Du fotografai 
suareštuoti

Ar žionte, kad tikrai pa
vojingas dalykas šiuo me
tu traukti paveikslus, nes 
valdžia labai seka šnipus.

Du fotografai, Jonas Wa- 
gner ir Jonas Witteveen, iš 
Chicago, ana dieną foto
grafavo Wisconsin Steel 
kompanijos pastatus prie 
110 gatvės ir Torrance Avė 
Tos apylinkės policija juos 
tuojau sučiupo ir pradėjo 
tardyti. Buvo perduoti fe 
deraliės valdžios investiga- 
toriams, kurie vėliau palei
do, nes ištyrė, jog kaipo fo-

3000 fabriku bus 
įtraukti į karinę 
gamybą

Majoras Edward J. Kelly 
šiomis dienomis paskirė 
Alex Taub kaipo komisijos 
pirmininku, kuri suorgani
zuos virš 3000 fabrikėlių 
gaminti karines medžiagas. 
Šioji organizacija yra nuo
stabi tame, kad visos mažos 
dirbtuvėlės, kurios samdc 
tik 50 ar kiek daugiau dar
bininkų gaus kontraktus 
gaminti karinę medžiagą. 
Praeityje šių mažų dirbtu
vių savininkai labai skun
dėsi, kad jiems netenka ir 
net labai mažos dalelės tų 
kontraktų.

ilgo mainys savo pavardę. 
Palmira yra “Draugo” skai
tytoja.

X Julia’s Restoranas. 4656 
So. Western Avė., šįmet 
švenčia 10 m. sukaktį. Res
toranas kostumerių turi iš 
aplink ir toliau, nes valgiai 
gaminami skanūs. Restora
no savininkai Pociai.

X Marijona Stankiūtė, 
plačiai žinoma Brighton Pk. 
veikėja draugijose ir orga
nizacijose, neseniai turėjo 
surprizą gimtadienio proga.

rr rr

tografai yra nekalti,’ bet 
kalti kaipo automobilistai, 
nes license nebuvo visai 
tvarkoje.

FACTS YOU NEVER KNEW!»
1/7° S«UER AMO K£ COLUHS OHCi MADE AM OOO BCT...StOUER K1 
|C/ FIVE OOllARS TMAT fME NEIOOISIANA S1AT6 CAPUOt. IMOtHD^

LAŠT 500 YEAR5...C0UIN& ACCEPTCD TtlF CHAllAMGE...WEY SO6MIT- _
TE D 1HE AtONEY TO A BANK WMICN OGUCEDOUT TNE 
PAYABlE IN 500 TEARS ...IT «M6 <2,064,4196.050

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, 
Chicago, III.

ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS
— rengiamas —

LIETUVIŲ SPORTININKŲ 
ORGANIZACIJOS

Programe Dalyvaujant

MCA PRESENTS 
THE NATIONALLY FAMOUS 

"MUSIC
IN THE

MORGAN MANNER\

RŪSS
MORGAN

AND his

OBCHESTBM

IN PEBSON

M4CE5OC5LER Atf RKOT ’ NE RElS A DOKAI?!’
~^*ONeV?WMeE' f Ml iMMERITANCf TAX IS

I'M RICM! 19^,099^
.PAYAAEf.’j

|JL_

50PP0RT TME’ 
BELIEF IMAT 0WL5 CAN 
SEE PRETTY WEll BY 

' DAYLIGMT.TME NATIONAL ’ 

PARK SERVICE TEllS Of |
A MORNEOOlNl TMAT, 
SPOTTEP A GROUMO

1RREL WO YARDSJ
AWAy.

By Bob Dart
i THE JU6O6LAYIAN 6YP5IES,WWERE UrtVES ARE 

STiLt BOUGMT,THE PRICE 15 OETERMINED BY tME 
WEIGMT Of IW£ PROSPECTlYf BR1PE.

TUAT^MY CAOGHTER1.! 
SOME MY I'M GONNA BE 

A MII IKON AIR E

362-

. WEf p*v<: ONLv j

REZERVUOKITE

Sausio 18, 1942
DIENRAŠČIO

"DRAUGO"

KONCERTUI
SOKOL SALĖJ
2345 S. Kedzie Avė.

— (vyks —

Sekm., gruod. 28,1941
CICERO STADIUM
(19th ir 52nd Avė., Cicero, III.
Programas prasidės 5 vai. vakare, 

o po programo bua Šokiai.

(PELNAS YRA SKIRIAMAS 
LIETUVOS PA8ELPAI) 

TlkteUM: «gc. Oov’t Tax 7c; Viso, 7Xo
TlkleCus galite pirkti “DRAUGO” 

RASTINIU E


