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J ohnston Atakoj GyvybesAukų Nėra
Veržiasi Singapūro linkui

J
FILIPINŲ SALOS
Šiandien virtusios karo
lauku Filipinų salos apie de
šimtą šimtmetį kiniečiams
jau buvo žinomos. Prieš
tuos laikus į šias salas keldinosi daug žmonių iš Malaya pusiausalio, Javos ir ki
tų aplinkinių salų. Tarp nusikėlusiųjų buvo daugiausia
indų (hindų), tad ten žmo
nių kalboje įsišaknijo daug
sanskrito dijalektų.
Esąs ispanų tarnyboje por
tugalas Ferdinandas Magelonas 1521 m. kovo 16 d.
rado salyną, kurs 1521 me
tais pavadintas Ispanijos
karaliaus Philipo II (Filipo) vardu. Bet dar prieš tai
minėtas Magelonas žuvo vie
noje salaitėje kavose su
vietos gyventojais. Po to
> vyko kitos į salyną ispanų
ir portugalų ekspedicijos.

Japonu kariuome
nė Borneo saloje

JAPONIJOS KARO PAJĖGOMS
PADARYTA DIDELI NUOSTOLIAI

6URMA

■fj

Amerikos aviacija vyrauja Filipinuose

Singapūras, gruodžio 17
d. — šiandie paskelbta, jog
U. S. submarinai pradėjo veikti
japonai išlaipino kariuome
nę Sarawake, britų nuosa
vybėj pietvakariniam Bor
BR. NORTH
Washingtonas, gruodžio 17
Manila, gruodžio 17 d. —
neo pajūryj.
BORNEO
d. — Laivyno departamen šiandie pranešama, jog Jun
Japonai, matomai, stengė
tas praneša, jog vakarykš gtinių Valstybių laivyno ir
si skubiai užimti anglų ir
tės japonų atakos metu kariuomenės daliniai Toliolandų tvirtoves ir būtinuo
Johnston saloje nesužeista nuose Rytuose smogė japo
sius rezursus ir kontroliuoti
nė vienas asmuo.
nų laivynno, aviacijos ir že
jūrų kelius, kuriais būtų ga
myno pajėgomis sunkų smū
Įima suteikti sąjunginin
gįkams paramą.
Trys Amerikos submari
Olandai praneša, jog vie
nai nepažymėtoj vietoj Ra
nas jų orlaivis, padėjęs an
miajam vandenyne torpedo
glams kovoti prieš japonus,
mis apšaudė japonų laivus
pataikė į japonų destrojerį
ir du jų pataikė į taikinius.
į
Aišku, jog japonai dėjo
Padegtas aliejus.
pastangas užimti aliejų Miri
miesto apylinkėje, bet BataKariuomenės komunikatas
Londonas, gruodžio 17 d.
vijos radio pareiškė, jog
skelbia,
jog “mūsų aviaci
— Vyriausybės atstovas pa
DUTCH EAST INDIES
“prieš japonų atvykimą vis
ISPANAMS ATITEKO
jos
pajėgos
padarė didelių
reiškė House of Commons
Nuo Magelono radimo lai kas buvo sunaikinta... net
(“Draugas” Acme telephotol
posėdyje, jog imtasi visų žy nuostolių priešui prie Vi
kų (1521 m.) iki Portugali aliejaus gamyklos prie Miri Britai praneša, japonų kariuomenė (1) veržiasi skersai Malaya pusiausalį ir artinasi gių subendrinti Anglijos, gam
jos su Ispanija unijos, kas uosto išnyko”.
prie Burmos, kai kitos jų mechanizuotos pajėgos (2) sėkmingai veikia Kedah srity, Amerikos ir sąjungininkų
“Vienas japonų orlaivis
įvyko 1580 metais, portuga
Savo kariuomenę japonai verždamosi Singapore link. Tokijo praneša, kad japonų kariuomenė (3) daro pažangą karo planus sąryšyj su Pre pašautas ore ir bent dvide
lai visomis priemonėmis dar išlaipino dviejose vietose — Borneo pakrantėmis, tiesiog nuo Manilos.
zidento Roosevelto pareiški šimt penki sunaikinti žemė
bavosi pasisavinti visą Fili prie Miri ir šalimam Lubonmu, kad būtų sudarytą “pa je. Taip pat padegta kur o
pinų salyną, ypač jo didžiau de. Komunikatas pareiškia,
saulinio masto strategija”, atsarga. Šiandie situacija ne
šią šiaurinę salą, kur yra jog anglai sunaikinę alie
bet jis taip pat pareiškė, jog pasikeitė”.
Manila miestas, o anais lai jaus gamyklas, šaltinius ir GALI PAKEISTI ANGLŲ KARO VADOVY Anglija nesikreipusi į Rusi Apie Amerikos submarinu
kais — svarbus prekybos kitą mašineriją ir pasitrau
ją paskelbti*Japonijai karą. veikimą anksčiau ne buvc
centras. Paskiau salas ban kė dar prieš japonų atvyki BĘ TOLIMUOSE RYTTUOSE.
Kiek vėliau privačiam 200 pranešta. .
dė savintis britai, olandai ir mą.
parlamento narių posėdyj Maniloj ramu
Londonas, gruodžio 17 d.
kiti, kurie jūromis vedė pre
Jungtinių Valstybių Amba
kybą. Pagaliau po visų tų
New Yorkas, gruodžio 17 d. — Šiandie Londone kalba New Yorkas gruodžio 17 sadorius John G. Winant
Japonijos orlaivių nepasijog netrukus gali būti d. — Iš Singapūro praneši
nepavykimų 1763 metais su Hongkongg
— Anglų radio šiandie pra ma,
rodymas
virš Manilos aiški
trumpai pabrėžė, jog imama
tartimi Manila ir salos pri
nešė, jog anglų artilerija pakeista anglų karo vadovy ma, jog japonai, kurie atako si žygių užtikrinti sąjungi namas tuo, jog Amerikos
pažintos Ispanijai.
Hongkonge išsprogdino tris bė Tolimuose Rytuose sąry- se ant Hawaii panaudojo ninkių bendradarbiavimą.
aviacija perėmusi pirmeny
bombarduoja
Ilgainiui ispanų valdžia
japonų pakraščių baterijas šyj su nepasisekimais Mala dviejų asmenų valdomus seb
bę
virš Filipinų.
salų gyventojams pasirodė be perstojo
ir susisiekimas tarp Hong jų pusiasalyje.
marinus,
šiuo
metu
Mala

Maniloje
japonų orlaiviai
per kita. 1869 metais pasi
kongo ir Manilos atnaujin Spauda vienbalsiai reika juose vartoja vieno asmens Prašo nerašyti
nepasirodė ir net nebuvo pa
reiškė sukilimai prieš Ispa
tas. Japonų pranešimai, jog lauja “naujo kraujo”, kad valdomus tankus.
skelbta
priešo aviacijos pa
ankstesniuosius
Hongkongas, gruodžio 17 jų kariuomenė išlaipinta atitaisyti
nus vadovaujant
Emilio
vojaus
signalas
per keturias
Washingtonas. — Karo de
Aguinaldo. Iš pradžių buvo d. — Japonijos artilerija ir Hongkonge yra “absoliučiai pralaimėjimus.
partamentas kasdien gauna dešimt keturias valandas.
Bendroji nuomonė Londo
numalšinti, bet kiek palan aviacija tebebombarduoja be neteisingi”.
Bendrai atrodo, jog Filipi
milžiniškas krūvas laiškų,
ne susidariusi, kai Singapū Rusai atsiėmę
kus ir vėl užsiliepsnojo. Ki poilsio anglus Hongkonge,
nų
apsauga pilnai susitvar
kurie niekuo nesiriša su kra
rą sėkmingai apginti yra
lus Amerikos karui su Is kur Kanados, Anglijos ir
što apsauga. Departamen kiusi ir nesą pavojaus, kad
reikalinga aviacijos viršeny šimtus kaimų
panija sukilimai plačiau bu Indijos kariuomenė stengia
tas aišku neįstengia atsaky japonai iš užimtųjų vietų
bė ir to esą galima pasiekti
si atsilaikyti prieš japonų Japonai kovoja
vo įsigalėję.
galėtų toliau žygiuoti.
ti į visus šiuos laiškus.
tik skubiai pristačius naujų
sukoncentruotas atakas ir
Karo departamento parei
Maskva, gruodžio 17 d. —
kovos orlaivių.
laukia, kad netrukus pasiro tikrai fanatiškai
škimu
mes kreipiamės į vi Anglai nuskandino
Pranešama,
jog
visame
fron
PRIJUNGTA AMERIKOS
dys kiniečiai, kurie, sako
suomenę
šiuo metu smul
te,
nuo
Leningrado
iki
Juo

1898 metais gegužės 1 d. ma, kas kartas daro didesnį
Londonas,
gruodžio
17
4.
Libijoj suimta
dųjų jūrų, raudonoji armi kiais reikalais nerašyti ir italų submring
J. A. Valstybių karo laivy spaudimą į japonų užnugarį.
— Anglų pranešimai skel
netelefonuoti departamen
ja tebeveda kontratakas.
no dalinys,
vadovaujant
šiandie
išleistas
komu

bia,
jog
japonai
kovoja
tik800
anglų,
Roma
Kai
kuriose
vietose,
pasak
tui.
kom. George Dewey Maninikatas
pareiškia,
jog
H
mg
’
rai
fanatiškai,
nežiūrėdami
Tuo pačiu laiku praneša . Londonas, gruodžio 17 d.
rusų vokiečiai pabėgę net
los įlankoje sunaikino is
nė nebandydami kovoti ir ma, jog susisiekimas su Fi — Anglijos admiralitetas
panų karo laivus. Tais pa kongas praleidęs naktį ra britų artilerijos ir atsišauRoma,
gruodžio
17
d.
—
jog vykstąs iš Li
čiais metais gruodžio 10 d. miai ir šiandie situacija dymo ir tuo pačiu anglai pa Italijos karo vadovybė šian rusai užėmę šimtus kaimų lipinais ir Hawaii salomis paskelbė,
bijos
Romon
italų submariužgrūstas prašymais persių
Filipinų salos prijungtos J. esanti nepasikeitus. Gyven reiškia, jog dabar vykstan die pranešė, jog Libijos ko ir miestų.
nas
nuskandintas
Vidurže
A. Valstybėsna. 1899 pra- tojų moralė saloje esanti la čios Malajų pusiasalyj ko vose esą suimta 800 anglų Pietvakarinėj fronto dalyj, sti asmenius laiškus ar tele mio jūroje. Submarinu vy
vos galinčios išspręsti Mala
'džią iškilo Amerikos Karas bai aukšta.
kareivių, keletas tuzinų gin rusų pranešimais, vakar at gramas civiliam ir kariniam kęs vienas Italijos genero
jų
likimą.
su salų gyventojais. 1901
klų, virš šimto tankų ir šar siimta iš vokiečių 70 kaimų. personalui tose vietose. Ka las ir devyniolika karininkų.
Tuo pačiu pranešama, jog ro departamentas apgailės
metais amerikiečiai paėmė septynios yra didėlesnės,
Aviacijos ministerijos in vuotų automobilių.
pareiškė,
rusai
atimą iš vokiečių dide tauja, kad šiuo metu šių jogAdmiralitetas
nelaisvėn filipiniečių vadą daugiau kaip po 1,000 ketv. formacijų biuras paskelbė,
išgelbėta
53
asmenys,
Pasak komunikato, svar lį grobį karo reikmenų.
prašymų nėra galima išpil
E. Aguinaldą. Paskiau ėmė mailių turinčios. iVsų salų jog Malajų pusiasalyj kovo
kurių tarpe buvo ir Italijos
biausios
kovos
vykstančios
Prie Kalinino sumuštų še dyti.
dar kiek laiko numalšinti apėmis yra 114,400 ketvr. se japonai vartoja vokiečių
generolas Guido Lami. Auto
Gazala apylinkėje ir prie šių vokiečių divizijų liku
moros gentės (mahometo mailių. Sulyg 1940 metų orlaivius.
ritetingi sluogsniai pareiš
Sollum ir Bardijos italai ge čiai sakoma skubiai traukia
nus ) Mindanao saloje.
cenzo turi 16,0003,303 gy
Įspėja
japonus
kia, jog gen. Guido Lami bu
Kiek anksčiau buvo pra rai laikosi.
si į vakarus.
ventojus.
vo Romoje vyriausias inži
nešta, jog japonai gamina
•
Anglų radio pranešė, jog apie submarinus
nierius
karo štabe.
orlaivius panašius vokiečių
ANGLIŠKA KALBA
susisiekimas tarp Maskvos
orlaiviams, bet iki šiol ne Anglai atakavo
J. A. Valstybėms valdant BRITŲ MOTERYS
Tokijo, gruodžio 17 d. —
ir Leningrado vėl esąs atida
salas įvesta Amerikoniška
Apie 750,000 britų mote buvo žinoma, kad jie nau
Leit. Comm. Tominaga, pa JaJponai užėmę
rytas.
tvarka. 1913 metais įvesta rų, kurios iki šio karo ne dotų orlaivius gamintus Vo nacių bazes
sak oficialaus japonų radio
angliška oficiali kalba. Abel dirbo jokio darbo, šiandie kietijoje.
šiandie pareiškęs, jog prie Portugalijos salą
nas stovis salose pagerėjo. dirba municijos fabrikuose,
Japonijos veikia gal
būt
Bendrai iš paskutiniųjų
Londonas, gruodžio 17 d.
Nežiūrint to, gyventojai ver pranešė Anglijos vyriausy- japonų žygių atrodo, jog jie
20
Jungtinių
Valstybių
subLondonas, gruodžio 17 d.
žėsi laisvėn ir nepriklauso bė. Vienas milijonas moterų dės didžiausias pastangas, — Pereitą naktį anglų bom
marinų.
— Užsienio reikalų ministe
mybėm nes Amerika iš pra dirba šiuose fabrikuose, o kad užimtų anglų svarbiau banešiai atakavo Vokietijos
Tominaga
pareiškęs,
jog
rijos pareigūnas šiandie pa
laivyno bazę Wilhelmshave•SUV
rJ POR
džių tai buvo žadėjusi. 1934 kitas milijonas jų bus rei sią bazę Singapūre.
šie
submarinai
galį
imtis
reiškė, jog anglų vyriausy
r*ep /
ne, numetė bombų Bremene
metais J. A. Valstybių kon kalingas ateinančiais me
partizanų
kovos
taktikos
bė susisiekusi su Portugalija
ir kituose miestuose.
gresas pravedė aktą, kuriuo tais. Iki pusės milijono mo
prieš japonų laivus.
dėl pranešimų, būk japonai
nustatyta 1945 metais sa terų bus pašaukta tarnybon
Kairo, gruodžio 17 d. —
Aviacijos ministerijos pra
Paaiškindamas ankstes užėmę Portugalijos salą Maloma pripažinti visišką ne gelbėti kariuomenei.
Pranešimai iš fronto skel nešimu, Wilhelmshavene su
nius įspėjimus apie priešo cao prie Kinijos pajūrio, ne
priklausomybę. Salos turi
Britų salose įregistruota bia, jog esą galima, kad pra kelti dokuose dideli gaisrai.
submarinus ir aviacija, jis toli Hongkongo. Tuo pačiu
legislatūrą ir filipinieti pre iki trys milijonai moterų. dėtieji žygiai prie Halegh
Atakos taip pat praves
įspėjęs jūrninkus, jog šie jis davė suprasti, jog šiems
zidentą.
Iš jau apie vienas milijonas EI Olebam, Libijoje, gali at tos Ostend,
Dunkirk ir
submarinus ir aviaciją, jis pranešimams pasitvirtinus
Christm&s
Visą salyną sudaro 7,083 apklausinėta, kokiai tarny kirsti vokiečių svarbiausi Brest uostuose ir pasėta mi
galį nuplaukti apie 5,500 Portugalija galinti būti įvel
salos ir Balaitės. Iš jų tik bai jos tinka.
pasitraukimą.
nų Vokietijos vandenyse.
mylių.
ta į karą.

Sudarys vienus
karo planus
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Ketvirtad., gruod. 18, 1941

Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE I Jono pasikalbėjimas su Raulu
KUR EINI
kad būtum apkrikštytas
gienė, p-lės A. Sutkaltis, A
Kaulas* Pirmiau aiškinai, Kada mažiukas yra krikšti
Kalėdų senelis pas
Lieber ir A. Piekiel.
kad žmogui reikia krikšto jamas, jis pats neturi noro,
Be
įvairių
kitų
reikalų
maironiečius
ir gerų darbų, kad ga’etų bet jo tėvai ir krikšto tėvai
klubo narės pasižadėjo rem įeiti į dangų, o aš būdamas turi norą, o kunigas sutei
Gruodžio 11 dieną Sv. Ka ti ir šv. Pranciškaus vienuo
kia krikštą.
zimiero parapijos salėj įvy lyną, lietuvių tautą bei sa mažiukas atvažiavau į Ame
Iš kraujo krikštas reiš
ko “Maironio” choro mėne vo bažnyčią. Per 16 metų riką ir nieko nemokėjo už kia, kad ir be krikšto žmo
sinis susirinkimas, kuriame jos dirbo nenuilstamai gra mane.
Jonas: Tiesa, Rauali, at gus suaugęs, turi norą ap
dalyvavo kun. Vasiliauskas, žų darbą, ypač ateidamos
sikrikštyti, bet nebėra lai
Homestead lietuvių parapi seselėms į talką, kada tik važiavai į tolimą kraštą, ko, jis turi mirti kaip kan
buvai prie savo motinos, ar
jos klebonas, ir svečias kun. buvo reikalas.
kiny s už tikėjimą.
Karužiškis, kuris yra apsi Jų nuopelnas, kad seselės ba ant motinos rankų, neHI.
stojęs šv. Kazimiero para šiandien džiaugiasi puikia užemei ekstra vietos, dėlto
Noro krikštas yra tada
pijoj.
biblioteka, nes knygos sūdė galėjai veltui atvažiuoti. kuomet suaugęs žmogus,
Panašiai yra ir su mažais
Po susirinmmo buvo ben tos klubo parūpintose spin
vaikais, kurie ką tiktai po rengiasi prie krikšto, bet
dra “Christmas party.” Ka tose.
šv. krikšto miršta. Jie nė nelaimei pasitaikius, jis tu
lėdų senelis apdovanojo vi Š. m. gruodžio 7 d. akade
ra nieko blogo padarę, ne- ri mirti staigia mirtimi ir
sus įvairiausiomis dovano mijos kafeterijoje klūbas
nebeturi laiko priimti van
užrustino Dievo savo dar
iškilmingai minėjo dvide
mis.
dens krikšto arba nekrikš
bais, todėl jie ir be gerų
šimts penkerių metų gyva
tytas žmogus jau yra mir
darbų gali nueiti į dangų.
Kaip paprastai, ir šįmet vimo jubiliejų. Trūko tik
ties patale, norėtų tapti ka
Kaulas:
Esi
aiškinęs,
kad
taliku, bet negali suspėti ir
šv. Kazimiero parapija ren vienos narės, Vaišnorienės.
be
šv.
krikšto
nei
vienas
miršta, tas taip pat gali eiti
gia puikią vakarienę paly Sunki liga neleido jai daly
negali
įeiti
į
dangų,
o
kas
gi
į dangų, nes jis turėjo no
dint senus ir sutinkant Nau vauti šioj iškilmėj. Bet drau
pasidarė
su
Nekaltais
Vai

rą.
Tad nekalti vaikeliai
jus Metus. Kitais metais va gės jos neužmiršo.
keliais,
kurių
šventę
apkurie mirė už Jėzų Kristų,
karienė turėdavo pasiseki Kiekviena narė atsivedė
vaikščiojame
trečią
dieną
visi yra danguje priėmę
mą. Manoma, kad ir šiais ir savo vyrą. Buvo ir sve
po
Kalėdų.
Jie
buvo
žydu

čių:
Pivaronas
iš
Chicago
švento krikšto vainiką.
metais turės pasisekimą.
kai, nekrikštyti, ir jie visi
J. V. S.
ir
kun.
J.
V.
Skripkus
ii
Rengimo komisija išrinkta
nuėjo
į
dangų,
net
dar
juos
iš darbščių asmenų su A. M. Woshneriūtės.
Socializmas, eidamas prie
Kafeterija buvo sidabru ir šventais vadiname.
Marčiulaičiu priešaky.
II.
dabartinės visuomenės san
Išlaidoms padengti visi gėlėmis papuošta. Sveikini
Jonas:
Tiesa,
nekalti
ber

tvarkos pakirtimo, visuo
namų savininkai ir parkpi- mų irgi buvo daug. Motinė
neliai
buvo
be
šv.
krikšto,
met pradeda nuo knisimos!
ionai sudeda po dolerį. Tam lė M. Dovydą sveikindama
bet
kiekvienas
iš
jų
mirė
už
Kristaus Bažnyčios pama
tikslui yra skirti vyrai, ku jubiliates dėkojo už paramą
Jėzų
Kristų,
kiekvienas
iš
tuose. — Gintautas.
rie atskiromis kolonijomis ir pasidarbavimą. Kun. J
jų
praliejo
savo
kraują
(net
V. Skripkus ir palinkėjo
aplankys panapijonus.
klūbui ilgiausių metų ir sėk Erodas nemielaširdingai su
kapojo juos už Jėzų Kris
Kuomet Amerika buvo uį- mingos darbuotės toliau tų). Todėl jie visi buvo ap CONRAD
Fotografas
pulta, daug lietuvių išgir taipgi kad visos užsipelnytų
krikštyti
savo
nekaltu
krau

Studija |t-*agt* pir
do “Uncle Sam’s” balsą. Su amžiną vainiką Kristaus Ka
mos rūfilos su moju.
darnlkkomta
užlai
prasdami esamąjį pavojų, ralystėje. Puota baigta mal
domis Ir Hollywood
Krikštas
yra
trejopas:
SvMaomls.
Darbas
stoja savanoriais į įvairias da.
Garantuotas.
1.
Iš
vandens,
2.
Iš
krau

kariuomenės dalis. Daug mo Lai gyvuoja idealios mo
420 W. 63rd Street
tinų su skaudančia širdimi terėlės. Tedirba Dievui, tau jo, ir 3. noro.
Iš vandens krikštas reiš TaL: Biznio - ENGletroed 6883
išleidžia savo sūnų į karą... tai ir savo bažnyčiai.
J.
V.
Skripkus
'
kia,
kad turi turėti norą,
Mm.: » ENGlewend 6849
su viltimi, kad dar grįž...
Praeitą sekmadienį balsų
dauguma sudarė sekantį šv.
Kazimiero parapijos jubilie
jaus komitetą: Adomas Marčiulaitis, Jonas Gailys, An
tanas Sikorskis, Stasys Si
monavičius, Adomas Jaškūnas, Jonas Antanaitis, Jr.,
Aleksas Zemulevičius ir Si
monas Aleliūnas.

Piršlelio Klubo
sidabrinis jubiliejus
Prieš dvidešimts penke
rius metus trys moterėlės:
lietuvė, lenkė ir airė susita
rė suorganizuoti ratelį ir1
pavadinti jį “Pirštelio Klu
bu” (Thimble Club). Joms
pritarė kitos, ir šiandien klū
bas turi dvylika narių: N.
Gray, T. Lebonienė, F. Wosh
nėr, B. Stavinskienė, A. Marčiulaitienė, C. Marčulaitis,
B. Pivaronienė, I. Puskuni-

Liaten to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Feeturlng t Progrkm of

TUGOSLAV FOLK MUSJC
Et.ry Saturd »y, 1 ta 2 P. M.
STATION WHIP
1820 Mloeyelea (Top of H»o Olai)

PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

MUTUAL FEDERAL
SAV1NGS

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

and Loan Association of Chicago

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akiniu
a t sako minga! ui
prieinamą kainą.

JOS F. SUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591

LIETUVIAI

ADVOKATAI

Whilney E. Tarutis
ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

3133 SO. HALSTED 8T.
(Liet.vly Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki

l-tos

vai. vak.
Tel. CALumet 6877
134 NO. LA SALLE ST.,
Room 2014
TeL State 7872

Tel. PROspect 3826

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
6158 So. Talman Avė.
Chicago, HL

Rezidencija REPUBUC 5047
pagal sutartį

CHAS. P. K AL
ADVOKATAS
Kasdien vai. 10 iki 8
Treč. ir Penk. 10 iki 6

Dr.V.A.ŠIMKUS

DANTI8TA8

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

madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9..
Šventadieniais 11-12

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
Telefonas-

CIGero 4276

PHYSICIAN AND SURGEON

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetona, Jr.
Kampas lS-toe
telefono* CANAL OMS —0ą|M»
OFISO VALANDOS
Kasdien »:«o o. «a. Iki ».£• P. m.

(Prie kampo Lake St.)
Teiepbotie: — KUOLU) SOS.

Treč. Ir

•:«o a. m. ui

»:»• P. m.

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips

2158 West Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso toL OANal 2346
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Falrfleld Avė.
Rm.: TeL: HEMlock 8160

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30*7vakarais

M.

Ofisas ir Rezidencija

ANTRAS OFISAS

2017 8. Weetem Avė.
TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po plot kasdien

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue
arti 47tk Btreet
, vaL: ano 9 voL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Ofisu TaLi

DR.RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OPTOMRTRISTAl

1801 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir

YARDS 3088

d

DAKTARAI
Telefonas: YARds 3146

DR. P. ATKOČIŪNAS

Dh. F. C. WINSKUNAS

Tik vieno pora akla visom gyvenlmuL Saugokit Jae, Į edami
įSeluamnraott ]aa modomlSktausto
metodą, kuria regėjimo mokslo*
gali *utelktl.
,<•
SI MOTAI PATYRIMO
■Sv’jtamala^.

137 No. Marion Street
Oak P&rk, Illinois

Darom l-mus
Morglčius Lengvom
Sąlygom

K. D

Telefonas PROSPECT 1012

TeL YARDS 1373

DfiL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

Būkite malonūs
SAVO AKIMSl

VALANDOS: ,

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

šinėti, žinotų kur laiškus
siųsti.
Naujas adresas:
Petras M. Burokas, 369
Ordinance Company A via
tion (Pursuit), Moultrie,
Georgia.
Petro M. Buroko darbai
ypač kazimieriečių tarpe
yra žinomi, šv. Vardo drau
gijoje jis buvo valdyboje.

4712 So. Ashland Avė. 6322 S. Western Avė.

AKIS MTIRINfiJA
AKINIUS PRITAIKINA

PAS

31/2% Dividendas

Žinomas Antanas Tri tū
las ,219 Wharton St., jau
trečia savaitė kaip ligoni Snvlrl 90 melų praktikavimo akiu
taisyme Ir gydyme
'
nėj. Jaunose dienose turė
GERAI PRITAIKINTI AKINIAI
jo biznį, duonkepiu buvo. pataisys kreivos akla truroporegyvtr
tollregyrtp;
Išėjus iš biznio, dirba ga- irpalengvins
akly įtempimu, prašalint
skaudėjimu, svaigimą Ir akly
zaunėj iki senatvės pensi galvos
karių.
AUSI, TOBULIAUSI
jos. Norintieji ligonį ap MODERNIŠKI
EGZAMINAVIMO BŪDAI
lankyti, turi pasimatyti su SpeclalS atyda atkreipiama i valku
namiškiais, žmona, kuri akla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
įteiks lankytojui liudijimą, 10-tOs iki VALANDOS:
8-toa valandos kasdien
Sekmadieniais pagal sutarti.
— kortą, su kuria lengvai

DR. SELMA SODEIKA,
o. n.

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę.-

Taupytojoms
Mokame

bus galima įeiti į ligoninę.
Antanas Tribulas yra Šv.
Kazimiero parapijos parapijonas. Linkime greit pa
Philadelph'a, Pa. — 1911 sveikti.
m. ruduo tikrai istorinis.
Visi sako, kad už tekį gra Dėdės Šamo
žų rudenį lieka tik Dievui pašauktas
dėkoti.
Tokiam laike su Žinomas veikėjas, ypač
taupyta netpažai kuro. Jau kazimieriečių tarpe, jaunuo
gruodžio 13 d., o dar mažai lis Petras M. Burokas, 319
teko deginti kuro.
Minė Sear St., pašauktas Dėdės
tos dienos isvakarėj, atves- Šamo, savo šalies ginti. Jis
sus orui, pasnigo, bet snie prisiuntė laišką ir prašo
gas tuoj pranyko.
Visa paskelbti jo naują buvei
rudenį saulėtos, gražios nę - adersą, kad draugai,
dienas, išskyrus kelioliką pažįstami, norėdami susira
dienų su maža permaina.
Ypatingai laukų darbinin
DR. VAITUSH, OPT.
kai patenkinti šių metų ru
LIETUVI8
deniu.
AKIU GYDYTOJAS
SPECIALISTAS
Suncgalėjo Antanas
Tribulas

Istorinis ruduo;
nešaltas ir sausas

Telefofnas; HEMloek BMP

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

1853 Weet S5th Street
LIGONIUS PRIIMA t
Kasdien sne 2M iki 848 <sL
Trefilad. Ir Bakmad. tik aualtariua

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki lt Vak. 7 Iki *
NedCltomiR pagal sutarti

Turtas virš $1,100,000.00

4MfcklKUS UtįŲVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANaI 4796

2202 West Cermak Road

so <MM Bo. Talman Ate
«• Tel GROtehlU 0617
rfioe tel KEMlock 4848

TELEFONAS CANAL 8887

3R. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Q CHIRURGAS

ATSIŠAUKIMAS {BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,
IR | BENDRA VISUOMENE:
šių metų tradicinį, specialį Kalėdinį “Draugu”
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 — NEVISLIAU,
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko
lonijas tinkamesnėse vietose.
“DRAUGO” ADM.
J

rst OANal 6188

I

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cetpiak Rd.
Valandos: 1—9 popiet ir 7—8 a
REZIDENCIJA:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

1913 So. Halsted St

Ofisas viri Boehm’s Drug stora
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Ret. telefonas SEEley 0434.

4729 So. Ashland Avė.
(&tros lubos)
TeL MIDiray 2880
Oklcago, m
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 raL ryto, nuo 2 iki I
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

Vai.: 8—4 ir 7—9 rak.
•v et virtad ir Nedaliomis susitarus

6631 S. Callfomia Avė.

2423 W. Marquette Road

Oflno tel.t VIRginla 0036
Rezidencijos tel.: BEVerty 8244

DR. S. R. PALUTSIS

OR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

Kamp. IStos gat ir 49th Ct

TeL YARds 0994
Be*. TeL KENwood 4800
VALANDOS
Nno 10-12 y. ryto; 2-3 ir 7-8 r. vak.
NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

(IR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AMD SURGEON

645 So. Ashland Avenue

Telefonas REPubUc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
<iuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Nedaliomis pagal sutartį.
Trečiadleniaki pagal nutartį.
Office Ui tARds 4787
Namų tel. PROspect 1930
TaL OANal 0967
Rea. tel.: PROspect
r»L YARds MSI.
Rsa: KRNaood 6107

OR. P. 2.2ALAT0RIS

DR. A J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
*•*» *al nno 1—8: ano 6:30—8:86

TO

Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
lUsiSJI: 6600 Ba Aftadaa Ar
VALANDOS: U v. ryto iki S aam•
*41cbm

DR. MAURIGE KAIIN

TaL Cicero 1484

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

I

rak

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuviu)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ano 7—9 vakar*
Taipgi pagal -utartį
Ofiso telefonas PROspect 8737
Varna telefonas VIRgtūis 14X1

GYDYTOJAS

n

CHIRURGAS

TELEFONAI:
Office: HEMlock 6524
EMERGENCY: oall MIDway 0001
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALI6US
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2461 Wert 63rd Street

M (

KALĖDOMS, AŠ RENGIUOSIU JAI
VIRTUVĖJE DARBĄ PALENGVINTI!

. šioms Kalėdoms, daugu
mas praktiškų vyrų dova
noms duos naujus gazo pe
čius ar gazo refrigeratorius
— dėlto, kad tokios dovanos
duos jų žmonoms per ilgus
metus tikro džiaugsmo.

I

Lengvais

Aplankykite savo Public Ser
vice Gas Appliance Krautu
vę — išsirinkite sau vieną iš
naujų CP Gazo Pečių arba
Ssrvel Elektroluz Gazo Refrigeratorių.
Atsilankykite
šiandien!

išmokėjimais.

Prelatui Jonui Ambotui
40 kunigystės metu
Jubiliatui

Conn., o 1912 m. paskirtas
klebonu lietuvių šv. Trejy
bės parapijos, Hartford,
Conn.

v

pagerbti ruo

Už didelius nuopelnus
Bažnyčiai jubiliatas Šv. Tė
vo paaukštintas prelatu.

šiama visa eilė bankietų.
- I i
Hartford, Conn. — Gruo
džio 21 d. sueina 40 metų
kunigystės Švč.į Trejybės
parapijos klebonui Jo Ma
lonybei prelatui Jonui Am
botui. Jubiliatas iškilmin
gas šv. Mišias laikys 11 v.,
o iškilmingus mišparus 3
vai. popiet
Vakare para
pijos mokyklos vaikai išpil
dys jam pagerbti progra
mą.

Gruodžio 28 d., 5 vai., pa
rapijos draugijos ir parapi
jiečiai jam rengia bankietą.
Bus svečių kunigų. Progra
moj dalyvaus parapijos
choras, vadovaujant Justo
Balsio, iš Conn. valstybės.
Prelatas Ambotas gimė
Lietuvoje sausio 22, 1870

Jo Malonybė prelatas
Ambotas pasižymėjo ganytojavimo darbe. Mokykla ir
katalikiškasis mokslas vi-*
suomet buvo jam artimi ir
brangūs dalykai. Taipgi
katalikiškoji spauda. Kata
likiškos organiazcijos užė
mė aukščiausią vietą ir ji
sai Hartforde
įsteigė jų
visą eilę. Dalyvauja be
veik visuose draugijų meti
niuose seimuose ir yra gar
bės narys daugelio organi
zacijų.

metais.
Amerikon atvyko džio 21, 1901, Hartforde Šv.
Lai Dievas jį laimina ir
1890 metais. Mokėsi šv. Juozapo katedroj.
laiko ilgai, ilgai, mūsų tar
Kiriliaus kolegijoje, DetVikaru buvo Šv. Marijos pe.
Koresp.
roit, Mich. ir Šv. Jono se parapijoj, Norwich, Conn.,
minarijoj, Brighton, Mass. klebonu Šv. Juozapo para Nešvariems viskas atrodo
Kunigu įšventintas gruo- j pijoj, taip pat Nonvich, nešvaru.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
I

1942 SERVEL ELECTROLUX

GAZO PEČIUS

NAUJAS

Gazo Refrigeratorius
Nėra jokių judamųjų dalių — visuomet Padirbtas pagal 22 griežtų American Gas
tykus — žema operavimo kaina. Matykit Association reikalavimų, štai yra keletą
sekančias jo ypatybes —
šio pečio ypatybių —
• Slliltnčlois lentynos
• Drėgnai ar sa:usal “cokl storage kompartraentai
• Susaldinti valgių koninartnM-ntas
• “Dew-aetlon” daržovių šėpa
• Gražus “stainless NetototeU a|xlaillnime,s
PASTABA;

Dar yra

keletą

1941

modelių.

• Automatiškas uždegimas virš-pečukains, kepyklai ir broileriui
• Žemas degimo liepsna — sutaiko vita
minus

maiste

• Zemo.s temperatūros kepykla — maži
na kepimo susitraukimą
• Be dūmų
steikus

brotleris

—

kepa

skanius

• Automatiška kontrolė kepyklai — už
tikrina vienodumą kepimuose

ŠIS SKELBIMAS DUODAMAS PUBLIC SERVICE CO. OF NORTHERN ILLINOIS

GAZO PEČIŲ PARDAVĖJŲ ir
GAZO REFRIGERATORIŲ PARDAVĖJŲ
(

1*

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
APIE KOJŲ
PRAKAITAVIMĄ

r

<
»

pilti ant kojų šalto vandens
ir greit nušluostyti. Tokiu
būdu kojų oda užsigrūdins
ir kataras rečiau kabinsis.

“Deutsche Zeitung im Osv
land” įsidėjo straipsnį apie
dabartinę žemės ūkio padėtį
Lietuvoje. Pasak laikraščio,
ūkininkams labiausia rūpįs
klausimas, kada jie vėl at
gaus nuosavybės teises į
savo žemę. Tas reikalas bū
siąs išaiškintas “artimiau
siu laiku.” Dabar ūkininkas
vėl grįžęs į savo sodybą kai
po valdytojas. Naujakuriai,
kuriuos bolševikai apdalino
žemėmis ir kurie dabar tų
teisių nustojo, būsią atly
ginami tokiu* bžda, jog jie
galėsią išmisti per šią žie
mą. Šiuo metu nesą jokių
įstaigų, kurios spręstų gin
čus tarp ūkininko, kurio že
mė buvo atiduota bolševikų
laikais naujakuriams, ir nau
jakurio, kurio gauta žemė
dabar esanti grąžinama ūkininkui. Todėl kviečiama
atsiskaityti geruoju.

dyti ''personalinį tinkamu
mą.” Be to, duodant licen
cijas būsią žiūrima, ar įmo
nė reikalinga “viešaisiais
interesais.” Bū3ią vengiama
duoti licencijas tokioms įmonėms, kurios laikomos
“negyvybingomis.” Tos bol
ševikų laikais įkurtos ama
tininkų artelės, kurios ne
bus likviduotos, turėsiančios
persiorganizuoti kooperaci
jos pagrindais. Niekas ne
turįs teisės reikalauti atly
ginimo už nuostolius, kilusius dėl bolševikinių nacio
nalizacijos įstatymų vykdy
mo. Būsią atsižvelgta į bol
ševikų deportuv/ųjų krautu
vininkų, amatiiinkų b'i jmonininkų interesus. Jų nuo
savybė būsianti apsaugota
tam atvejui, kad, jeigu jie
grįžtų galėtų vėl verstis sa
vo senąja profedi,a.
Reprivatizuotų įmonių sa
vininkams būsią teikiami
kreditai.
Apie namų, žemės ir kito
kio bolševikų nusavi įtoio
turto grąžinimą straipsnyje
nieko neužsiminta.

Normalus
prakaitavimas
2) Muilą kojų mazgojimui
žmogų gelbsti, nes kūną at- reikia vartoti tik degutinį
vėdina iki normalios tempe (Tar soap) ir tik vieną sykį
Kai kojos perdaug pra
ratūros ir išmeta iš kūno į savaitę.
kaituoja, kai kojų tarppiršlauk toksinus (nuodus). Bet
čiai perdaug šlapiuoja, tai
3) Paskui aptepti tarp-, Ūkininkai, dirbdami ru
kai kojos perdaug šlapiuoja
dens darbus, turėję nemažų
susidaro sekanti nemalonu
ir šunta, tai jau yra nenor pirščius ir padus su “Tr. rūpesčių. Taip, pa v., ne visi
mai:
Ferri Chloridi”, kasdieną
malu ir nesveika.
1. Žiemos metu šlapiuoper penkias dienas. Pada ūkininkai galėję nusipirkti
Nei vienas save gerbian
jančios kojos greičiau nušą
ryti pertrauką keliom die mineralinių trąšų, nes kiek
tis ir kitus godoj antis žmo
lą.
nom. Jei kojos dar šlapiuo vienas vagonas buvęs rei
gus nenori smirdėti, žmo
kalingas karo transporto
2. Kojinės greičiau nuo gus pats savo kūno dvoki ja,, galima pakartoti tepimą
Per Kauno radiją buvo
reikalams.
prakaito sutręšta bei susi mą neužuodžia, nes jo uoslė su tais pačiais vaistais.
perskaitytas vokiečių karo
dėvi.
prie nuolatinio kvapo pri 4) Į čeverykus galima į- Vokietijos
komisariato komendanto Lietuvai įsaky
3. Tarppirščiai dažnai iš pranta. Bet pašalinis asmuo berti kasdien truputį boro- “Ostlande” karo administra mas, kad visas pasilikęs bol
šunta, suskirsta ir užsiro- kito žmogaus dvokėsį greit talkozo miltelių (Borated cijos patarėjas Funken pa ševikų turtas esąs karo gro
žyja.
pajaučia. Apsimoka į šį Talcum Powder), nes borak- skelbė “Deutsche Zeitung bis, kuri3 turįs būti atiduo
• 4. Kojos sušvinksta ir ne klausimą kreipti dėmesį. Ne sas sustabdo smirdančių |im Ostland” straipsnį apie tas komendantūrai. Todėl įmaloniu kvapu atsiduoda.
malonu kvapu dvelkiančio mikrobų augimą.
jau anksčiau praneštąjį ko sakoma iki lapkričio 22 d.
5. Kieno kojos šlapiuoja, žmogaus visi vengia. Šva 5) Kasdieną pakeisti ko misaro įsakymą dėl privati pristatyti vokiečių įstaigoms
tie dažniau slogomis suser riam žmogui geriau sekasi jines.
nės nuosavybės pripažinimo visus nuo bolševikų užsili
ga ir šiaip įvairios plaučių gyventi, nes visuomenė šva Pasigydyti šlapiuojančias detalinėje prekyboje, ama- kusius ginklus, drabužius,
ligos prie jų dažniau kabi rų žmogų /labiau mėgsta;
kojas nėra sunku, tad ver uose ir smulkioje pramo pakinktus, vežimus, balnus
nasi.
be to, ir jo sveikata yra ge ta gydytis.
nėje. Autorius išveda, kad ir t.t. Pas ką būsią rasti
6. Reumatizmas greičiau resnė.
šiuo metu esančios rengia- tokie daiktai po nurodyto
įsimeta tiems, kurių kojos
mos vykdomosios taisyklėm, termino, tas būsiąs nubaus
Garsusis gydytojas (hyd- Daktaro atsakymai į
šlapiuoja.
kurios artimiausiu laiku bū tas.
roterapas) kunigas Kneip- klausimus
siančios paskelbtos. Įsaky
7. Darbininkas greičiau pas savo ligoniams patar
Atsakymas M. 2. — Ne mo vykdymas eisiąs skubos
Spaudos žiniomis, ligšiol
pavargsta, ypač jei darbe davo braidžioti po rasą. Ir
daugiausia turi stovėti ant ištikrųjų, kurie pildė jo pa-1 tiktai tiems, kurie turėjo keliu, ypač atsižvelgiant j Lietuvos švietimo valdybos
kojų, jei jo kojos šlapiuoja. tarimus, tie rečiau slogo trachomą, bet ir šiaip se amatus kaimuose, nes ten žinioje buvusį suaugusiųjų
Jei tik truputį kojos pra mis sirgo ir jų kojos persto niems pasitaiko, kad blaks reikią atkurti žemės ūkic švietimo institutą perėmė
kaituoja, tai yra normalu jo šlapiuoti. Amerikos lietu tienų plaukai riečiasi į vidų reikalams amatininkų profe profesinių sąjungų ccntralinis biuras. Institute dėstomi
ir net reikalinga kūno tem vių gyvenimo sąlygos yra ir braižo akį. Raustyti blaks siją.
Toliau autorius praneša, ne tik bendrieji dalykai bet
peratūros reguliavimui. Je' tokios, kad nėra galimybės tienų plaukus nepatartina,
žmogus visiškai neprakai po rasą braidžioti. Už tai nes tai gali pakenkti aaims, kad prekybos, amatų ar pra ir profesiniai. Tokiu būdu
tuotų, tai būtų labai blogai , tiems kurių kojos labai pra be to, išrautas plaukas vėl monės įmonei atidaryti bū suaugusieji turį galimumo
jis tuomet negalėtų ilgai gy kaituoja, patarčiau gydytis kreivai ataugs. Geriausias sianti įvesta leidimų (liccn toliau šviestis.
būdas tai pašalinti blakstie cijų) sistema. Pirmojo eilė
venti, nes jo gyslose krau sekančiai:
“Deutscho Zeitung im Ost
1) Kas vakarą mazgoti nų kreivuosius plaukus su Jfe licencijos būsiančios duo
jas sustingtų nuo didelic
karščio ir nuo nuolat susi kojas drungname vandenyje elektrolyzu. Tamsta kreip damos buvusiems savinin land” praneša, kad į Šiau
kams. Bet ir jie turėsią įro lius atvykę 144 lietuviai ka
darančių jo kūne toksinų. (ne karštame) ir paskui ui- kis pas akių specialistą.

rininkai ir kareiviai, kurie
buvę paleisti iš vokiečių ka
ro nelaisvės. Jie buvę pri
versti tarnauti raudonojoje
armijoje. Mūšiuose ties Mins
ku jie patekę į vokiečių ka
ro nelaisvę, o dabar, vokie
čių kariuomenės vadovybės
vėl grąžinti į Laisvę. Šiau
liuose juos globoja Lietuvos
Raudonasis Kryžius.
“Deutsche Zeitung im Ost
land” rašo, kad Vilniaus ka
lėjimo kieme buvo paskelb
tas bausmės dovanojimas
keliems bolševikų šalinin
kams. Jie neseniai buvę su
imti, kai buvę ieškoma bol
ševikų agitatorių. Tardymo
metu paaiškėję, kad tai bu
vę bolševikų suklaidinti žmc
nės, todėl Vilniaus mieste
komisaras, taikydamas vi
suotinę amnestiją, juos vė?
paleidęs į laisvę.

“Deutsche Zeitung im Ost
land” rašo, kad Kauno met
rikacijos įstaigoje kasdien
vidutiniškai užregistruoja
ma 15 gimimų, 10 mirimų
ir apie 400 vedybų per mė
nesį. Kauno metrikacijos įstaigoje esą visi Kauno baž
nyčių metrikų archyvai, pra
dedant nuo 1835 metų.
Iš Kauno gaunama žinių,
kad žemės ūkio reikalų ta
rėju, vieton atsistatydinusio
prof. B. Vitkaus, Vokietijos
generalinis komisaras pasky
rė agronomą Petronį.

ŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS
—

rengiamas —

LIETUVIŲ SPORTININKŲ
ORGANIZACIJOS
Programe Dalyvaujant

Laikraščių žiniomis, iš
Kauno viešų bibliotekų iš
imtos visos komunistinio tu
rinio ir žydų parašytos kny
gos. Jos sudėtos į atskirą
vietą ir galėsiančios būti
naudojamos moksliniams ty
rinėjimams.
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"MUSIC
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RŪSS
MORGAN
AND HIS

ORCHESTRA
Our Big Chane*!
The chest X-ray of drafteeB
Is the greatest opportunlty this
country has
ever had to flnd
persona wlth
unknown, untreated tuberculosls who
keep the Whlte
Plague on the
march In thls
country as the
chlef klller of youth. The recrulta
rejected because of tuberculosts
raust be taken care of. The tuberculosls assoclatlons face a
tremendous Increase in their
work. Thls chance to make great
gains against the dtseaae calls
for the blggest Chriatmaa Seal
Sale Amerlcana havo ever supported.

IR PERSON
L
— (vyks —

Sekm., gniod. 28,1941
CICERO STADIUM
(19th Ir 52n<l Avė., Cicero, III.
Programas prasidės
o po programo

5 ,val. vakare,
bus ftokl&l.
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krašto žmonių gyvenimo.
Tikrai reikšmingą kalbą šia proga pasakė San Antonio, Texas, arkivyskupas Robert E. Lucey. Tarp ki
tų dalykų jisai pasakė,
kad mūsų žmonėms dažnai turi būti primenamos pa
reigos ne tik kaipo Jungtinių Amerikos Valstybių
piliečių, bet ir kaipo viso pasaulio žmonijos nariams.
Kitoje kalbos vietoje arki v. Lucey aako„ kad laisvė
nėra padalinamas dalykas. Nėra padalinama nė tarp
tautinė taika. ,
J
Jei leidžiame bet kurio pasaulio krašto žmonėms
išplėšti laisvę, mūsų pačių laisvė yra išstatoma į pa.vojų. Jei nebus taikos bent kiek didesniame tautų
skaičiuje, nė pas mus nebus taikos. Mūsų kraštas pri
klauso prie visų kitų tautų šeimos ir mūsų žmonės
priklauso visai žmonių rasei.
Šis pareiškimas yra teisingas. Jis pilniausia sutampa
su dabartinės Jungtinių Valstybių vyriausybės nusi
statymu. Kai kituose kontinentuose siaučia kruvinieji
diktatoriai ir trempia savo purvinomis kojomis žmo
nių ir ištisų tautų laisvę, Amerika jokiu būdu nega
lėjo į tai ramiai žiūrėti, negalėjo nestiprinti savo kraš
to saugumo ir negalėjo pasilikti izoliacijoj. Pats gy
venimas įrodė, kad būtume susidūrę su tikrai rimtais
pavojais, jei būtų pasirinktas kitas kelias. Nepaiso
mas to, kas darosi kitur, būt privedęs prie didelės ka
tastrofos. Japonija, turėdama nacizmo ir fašizmo pa
ramą, būtų užpuolusi Ameriką visai nepasiruošusią su
tikti piktą ir baisų priešą.

f

Kodėl lietuviai turi būti išimtimi

| talka Am. Raudonajam Kryžiui

Beveik visos diktatorių pavergtosios valstybės turi
vyriausybes užsienyje. Dauguma jų veikia Anglijoj ir
dalyvauja visokiausiuose tarptautiniuose nasitarimuose.
Vyriausybių užsieny, kaip esame nurodę, neturi Bal
tijos valstybės — Lietuva, Latvija ir Estija. Kodėl to
kia išimtis? Nejaugi jų būvis yra kitoks, negu, saky
sim, Lenkijos, Čekoslovakijos, Belgijos, Olandijos :r
kitų ? Aišku, kad toks., pat/ bet nekitoks.
Tiesa, savo laiku buvo mėginama sudaryti Vyriau
sias Komitetas iš esančių Lietuvos diplomatų ir ištrū
kusių iš Lietuvos ministrų Europoje. Bet, karui pra
plotus, tam susidarė nenugalimos kliūtys. Nutrūko vi
sos susisiekimo priemonės., Bet kokia politinė veikla
nebuvo galima. Daugiau veiklumo ir iniciatyvos, tiesa,
galėjo parodyti Anglijoj gyveną Lietuvos diplomatai.
Bet, gaila, ten kaip ir nieko nebuvo nuveikta, kas būtų
galėję privesti prie įsteigimo Lietuvos vyriausybės už
sienyje.
Visai natūralu, kad dabar visų pasaulio lietuvių akys
yra atkreiptos į Ameriką ir čia gyvenančius lietuvius,
o ypač į vadinamus Lietuvos vyriausybės likučius ir
žymesnius pabėgėlius, kurie prieš karą Lietuvoje dir
bo ar tai visuomeninį, ar spaudos, ar šiaip kultūrinį
darbą.
Juo labiau dabar kitų kraštų lietuviai ir Lietuvos
žmonės laukia daugiau iniciatyvos iš Amerikoje gyve
nančių, nes Europoje gyvenimo ir veikimo sąlygos yra
dar labiau pasunkėjusios. Bet, užtat, ir vilčių turi dau
giau, nes žino, kad įstojusi į karą Amerika pusiaukelyje nesustos, bet tol kariaus, kol nebus visai sutriuš
kinti visi demokratijos ir mažesniųjų tautų priešai.
Reikia manyti, kad Lietuvos žmonių lūkesčiai nebus
užvilti. Laikantis priežodžio — geriau vėliau negu nie
kad, manome, bus imtasi žygių sudaryti Vyriausiąją
Lietuvių Tarybą, kuri privestų prie įsteigimo vyriau
sybės užsieny ir išgautų jai santarvininkų pripažinimą.
Jei ligšiol ir buvo tam šiokių tokių kliūčių, dabar,
kaip mums išrodo, jos jau yra sumažėjusios. Daugiau
išsikalbėjome, išsiaiškinome. Pirma kai kurios mūsų
visuomenės grupės nerodė palankumo. Dabar jau, be
rods, visų yra vienodas nusistatymas sudaryti vyriausįjį organą, kurs vadovautų Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei atstatyti, kuriam visi galėtume pasitikėti
ir kuris duotų progos šio krašto lietuviams daugiau
paramos šiai akcijai suteikti.
Jei latviai ir estai ligšiol dar nėra sudarę savo vy
riausybių užsieny, labiau yra pateisinama. Viena, jie
seka mūsų žygius, laukia iš mūsų pavyzdžių, o kita —
jų mažiau čia tėra ir, palyginti mažai inteligentų su
spėjo išbėgti iš Latvijos ir Estijos, kai jos buvo oku
puojamos.
šiuo atžvilgiu lietuviams kliūčių nėra. Mes čia gausingesni ir intelektualinių jėgų daugiau turime. Tad,
lietuviai pirmieji turi šį darbą pradėti, o latv’ai ir es
tai, neabejojame, paseks.

Nereikia, berods, rašyti apie tai, ką veikia garbin
gasis Amerikos Raudonasis Kryžius. Jis garbingai’ tar
nauja ir Amerikai ir visam pasauliui taikos metu, bet
karo metu jo darbas pasidaro jokiu būdu neįkainuo
jamas.
Šiuo metu kariauja beveik visas pasaulis. Kariauja
ir Jungtinės Valstybės. Kokį vaidmenį čia vaidins Rau
donasis Kryžius, aiškinti nereikia. Mums tik rūpi pa
raginti, kad Amerikos lietuviai visu kuo eitų į. talką
Amerikos Raudonajam Kryžiui. Kurie dar nesame na
riais, prisirašykime; kurie dar neaukojome, aukokim;
kurios lietuvaitės dar neprisidėjo prie ARK mezgimo,
siuvimo, nerimo etc. ratelių, tuoj teprisideda; jei ku
rios lietuvaitės jaučiasi galinčios aktyviai darbuotis
Amerikos Raudonajam Kryžiui, testoja į jį slaugėmis.
Remti Amerikos Raudonąjį Kryžių yra ir krikščioniš
ka ir patriotiška. Jo pagalba gal ne vienam ir mūsų
pačių artimųjų gyvybe bus išgelbėta ir skausmai su
mažinti.

Ar veda minėti vasario 16 d.
Esame gavę paklausimų, ar 1942 m. rengti Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo (vasario mėn, 16 d.)
šventę, ar ne?
Mes į tai visiems vienu žodžiu atsakome — taip.
1918 m. vasario 16 d. yra labai svarbi ir reikšmin
ga mūsų tautos istorijoj. Tiesa, dabar Lietuva yra
žiaurių priešų pavergta. Bet, neužmirškime, kad Ame
rika ir jos santarvininkai kariauja už demokratiją ir
tautų apsisprendimą. 1918 m. vasario 36 dienos dekla
racijoj lietuvių tauta apsisprendė, pasisakydama stei
gianti laisvą, demokratišką ir nepriklausomą valstybę.
Per 23 metus suvirš gyvendama laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu įrodė sugebėjimą pati tvarkyti visus sa
vo reikalus.
Dėl to, minėkime, ir tai minėkime iškilmingai, įspū
dingai ir vieningai Vasario šešioliktąją ir parodykime
pasauliui, kad griežčiausia stovime už visus Lietuvos
Nepriklausomybės Paskelbimo Akte užbrėžtus dėsnius.

Perdaug apžiosi - paspringsi
Visi pranešimai sako, kad Hitleriui Sovietų Rusijoj
nebesiseka. Jo kariuomenė visu frontu stumiama at
gal. Ar jis ten beatsigriebs, tuo tarpu sunku pasakyti.
Gal Hitleris suplanavo kitur savo jėgas nukreipti? Kas
žino... Bet jei jis trauksis atgal iš Rusijos fronto, tai
bus aiškus, kaip teisingai pastebi Chicago Tribūne, pri
sipažinimas prie pralaimėjimo.
Rytų fronte karo eiga pasikeitė, nes anglai pasida
rė aktyvesni. Be to, Amerika įstojo į karą ir vokie
čiai, kol dar gali, turi skubintis su pagalba Japonijai.
Tad, jau pats Hitleris dabar gali suprasti, kad per di
delis apetitas neina į sveikatą. Perdaug apžiosi — parspringsi.

Minint 150 metų “Bill of Rights” sukaktį, buvo pa
sakyta gražiausių kalbų, kuriose giliai vertinta šie
konstitucijos priedai ir džiaugtasi, kad iki pat šiol jie

rieks neabejoja, kad jauni vyrai Amerikos kariuo
menėj puikiai atliks savo pareigas. Svarbu, be abejonės, kad visi piliečiai ir visi šio krašto gyventojai tą
padarytų. Neturėtų šiandien būti nė vieno Amerikoje
žmogaus, kuris nepaaukotų Amerikos Raudonajam Kry-

nebuvo tuščias žodis, bet visą laiką taikomas gris šio

žiui ir nenusipirktu Jungt. Valst Apsigynimo Bonij.

Mūsų pareigos

1

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 18 d.)

Dailus svečias iš laisvųjų
Rusija atmeta taiką... Ru Po svietą pasidairius
padangių:
sijos Durna, išklausiusi už
“
Jei
pasiekti tų brangių
sienių reikalų ministro pra
Labai dažnai atsitinka, “Tolimų laisvų šalių
nešimą, griežtai atmetė vo
kad atvykęs į kurią koloni “Jūs ištroškę, išsiilgę — tai
kiečių pasiūlymą pradėti
ją išsitriksinęs balšavikų
galiu
taikos derybas.
kalbėtojas prakalbų pakyri “Aš patarti jums čionai,
apie balšavikišką “rojų,”
Nė žodžio apie Lietuvą... kaip ten kitokia saulė švie “Palinkėdamas vien gero;
M. Pokrovski, Rusijos už čia, kokia ten laisvė gyvuo “Sekite paskui mane!”
sienių ministras, kalbėda ja ir kaip gera ten darbi
Ir atnešus vištoms pietus
mas apie taikos sąlygas, mi ninkams, daugeliui nesusi
nėjo Lenkiją, bet nė žodelio pratusių žmonių taip galvas Iš bulvių
neužsiminė apie Lietuvą, tar apsuka, kad jie pradeda tie Žievių
Penkius kiaušinius palietus
tum bijodamas to vardo.
siog kliedėti.
Rado
Šiandie padėsiu jums ant Gaspadinė
Purtosi taikos... Rusijos
Ant mėšlyno.
vyriausybė gavusi taikos savo delno J. Martinaičio
Pasirodė visai netekę žado
sąlygas, purtosi. Kalbėdami gromatą, kaip, panašiai balNuo gražių
apie tas sąlygas, rusai ne šavikams, buvo atsitikę ir
Be galų
mini Lietuvos vardą, bet tik vištoms, kaip pasiklausė Laisvo aro plepalų
šnekų apie rojų, kurio jos
rašo apie vieną Lenkiją.
nematė, nei savo kailiu ne Jos nedaturėjo
•
patyrė, o tik išgirdo iš at Ir . . . paliejo
Lenkijos “karalius”... Len skridusio oratoriaus Aro.
kijos karalium paskirtas ku
Buvo taip:
nigaikštis Karolis Steponas,
Spicpirvirvio Dumkos
kuris mokąs lenkiškai. Jo Vieną kartą nusileido iš pa
Sausio 2 d., 1941 metais,
dangės mėlynių
žmona esanti lenkė kuni
balšavikų “.” ouvo įsitiki
gaikštytė Lubomirska. Vie Pas nešėjas kiaušinių
nusi, kad visi, kurie prezi
na “karaliaus” duktė ište Laisvas aras ir prabilo:
kėjusi už lietuvio didiko Rad ’ — Duodu’ jums dienas dento RooseveltO ' klauso,
yra “avinais.”
gražias,
zvilos.
Lapkr. 4 d., 1941, ji pa
Po mėšlynus besirausiant
skelbė įsitikinusi, kad Ta
vaisingiausia!
Tūkstančiai vokiečių pran
rybų (Teroro) valdžia Lie
cūzų nelaisvėn... Prie Hou- Ir sudrumstęs mėšlo tylą
tuvoje buvo “žmonių dau
dremont ir Beon-Vaux įvy Jis užklausė
gumos
” valdžia.
ko smarkūs mūšiai, kurie Išsigandusias vištas:
Kaip ‘gilus” “V.” įsitiki—Kaip gyvuojat juoduose
vokiečiams padarė daug
nimai?
nuostolių. Nelaisvėn paimta Jūs mėšlynų purvuose?
keliolika tūkstančių vokie Gal nubodo vergija?
Ramusis Okeanas vai li
Ir šitas
čių.
ko neramus neramus!
Purvais dvokiančias vietas
Vilnius “perka” maistą...
Iš Vilniaus miesto gyvento
jų' vokiečiai surinko $500,000
už atgabentą iš Vokietijos
maistą.

Ir šalis
Gal apleistumet suvis? . . .
Ir tarytum žarija
Jos paspringusios tylėjo,
Kol kalbėjo

Rusijos molio motiejus,
matyti, įgyjo stalinines
(plieno) kojas, nes Fricai
jau bėga, teisindamiesi,
“Generolas šaltis” vejasi.

Hitlerio "naujoji tvarka" Europoje...

Ketvirtad., gruod. 18, 1941

DRAUGAS

=r=^
A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

KAIP BOTŲ, JEI ANT MOŠŲ MIESTO KRISTŲ BOMBOS...
I

- Tamsu, nors durk į akį. - Vargas vagims ir pypkoriams. - Iš lovos
ir į.... pogrindį, į rūsį. - Su šakėmis numėtyk degančias bomb«
as... - Prožektorių šviesos, lėktuvu kautynės ore. - Skiepuose su
kurti anekdotai apie Hitlerį.

davo ir snausdavo kamba
ryje. Jei priešo lėktuvas
pradeda birbti arčiau galvų,
tai tie — arčiau dūrų, kad
būtų lengviau išbėgti. O ki
ti ir visai iš lovos nebekeldavo, bet tie rizikuodavo . ..
pusplikiai išbėgti, jei kris
tų bomba.
Bet, kas čia
tokio — vistiek gatvės aptemdytos — ar kas matys?!

— Viena bomba pataikė
ten, kur laiptai, pramušė
skiepo lubas, sudaužė kana
lizaciją, užgriovė išėjimą.
Sutrose prigėrė daugybė.
— Ir skiepe kitoj vietoj
kelis užmušė.
— Bomba pataikė į gara
žą, sudegino automobilį.
. — Namo gatvėkario lininija suardyta, turėjau va
žiuoti aplink.
— Ties stotimi namų Jan
gai išdaužyti nuo sprogu
sios bombos. Pora bom
bų į žemes įsmigusios ir
nežinia kada dar jos sprogs.
— Bombą, kuri aną dieną
įsmigusi vidurin gatvės, jau
išsprogdino. Apkrovė šiau
dais, akmenimis, vistiek
langai išbyrėjo.“

(Tęsinys,
C jau toliau ir čia, tuoj pasisukus, bus mūsų namai!
Man vaizdavos, kad prieš frontines duris išbėgs geroji
Rašo K. J. Prauskis
Maša manęs pasitikti, maloniai, linksmai šypsodamasi.
Gatvėje tada
Norėjau per prieškambarį tuoj bėgti į prausiamąjį kam
nesirodyk
Lėktuvus
apšaudo
barį ir išsimaudyti. Numetus skudurus, apsitaisyt šva
Klaikus sirenų balsas jau vyksta judėjimas “strytka
Kai lėktuvai puolimo aliar
riais baltiniais, sėstis prie garuojančio stalo ir gardžiuo neviename Amerikos mies- riais,” automobiliais, vaikš- patrankos
mas — į gatvę neišeisi. Jei
tis kvepiančia arbata ir pyragu.
te perspėjo apie besiarti- to pėstieji
Mašinos vaSu'indus rus:n neužilgo ne bomba, tai skeveldros
Stovėjau prieš savo namus. Stebėtina, palyginus su nančius priešo lėktuvus. žiuoja labai atsargiai, o pasigirsdavo anglų lėktuvo
nedraudžiama
„ tuojau ,r traWji. nuo priešlėtuvinių patrank;
kitais namais nebuvo taip aplaužyti. Langai neišdau Ačiū Dievui, bombos dar pėstiesiems
gali užgauti. Kartą lėktu
žyti, ir tuoj pamačiau mūsų užlaidas ir langines gėles; negriauna mūsų namų, bet naudotis mažomis kišeninė- maa pricSlžktuvlnių
vų aliarmas mus užklupo
štai neužauga palmė, mamos mėgstamiausia gėlė. Kas mums kyla baisus klausi mis lemputėmis.
kų. Jei šaudo smarkiau, tai svetimoj miesto daly. Nu
mas — o kaip būtų, jei jos Sirenos praneša — artėja ženklas, kad anglai skrenda
nors turėjo jomis rūpintis.
sibodo rūsy sėdėti. Eisime,
priešo lėktuvai
Durys buvo labai apgadintos; matyt, gyventojai ko imtų kristi?
arčiau, nes tų patrankų bu sakau, namo. Išlindome iš
Šitą teko jau man pergy
jomis spirdami jas atsidarydavo. Dar kabojo prie na
Naktiniai lėktuvų puoli vo nusėta po miestą ko ne rūsio — gatvėje tyku, nė i Anglai apšviesdavo
mų varinė iškaba parašu: “Dr. Rachmanovas,” bet nuo venti ir kai kurias dabarti mai ne tiek nugązdino, kiek ant kiekvienų didesnių na gyvos dvasios.
Bet tuoj Berlyną
nio karo “paslaptis“ galė privargina: atguli, sušyli mų.
rūdžių jau pažaliavusi.
prisisatė porą vokiečių žan
Kaltos užtenka visam va
čiau
atskleisti:
Ilgai stovėjau prie durų, nežinodama, ką daryti. Ga
guolyje, tik kada sustaugs
Gana klaiku klausyti kaip darų. Kad suriks:
karui. P nakčia — vėl tat
sirena. Šoki iš lovos, apsi atūžia svetimas bombone — Kur jūs! Atgal į rūsį!
lop nusprendžiau laimės pamėginti, eiti per uždangutę, Aptemdytuose
pats — į rūsį. Jei mėnesie
rengi ir — į pogrindį, į skie šis — lauki ir galvoji: mes
nes nežinia, kas prie&iis gyveno!
traukinuose
Nudūlinom.
na — pakildavo vokiečių
pąMan pasibeldus, pasiordė Maša! Aš ją tuojau paži
ant
tų
namų
kur
gyveni,
ar
šiurpios naujienos
naikintuvai, ir virš mūsų
Pradėjus vokiečiams grum
Vokietijoje viskas griež dar aplenks tuo kartu?
nau, bet ji žiūrėjo akis išplėtus, tik man pasveikinus, ji tis su parncūzais, turėjau
Ant rytojaus, po bombar galvų būdavo oro kautynės,
tai
sutvarkyta
—
prie
kiek

mane pažino:
vykti į Italiją ieško! kores
Blykčioja poržektorių
davimų — visi į savo dar kurių mes nematydavome.
— Panele Aliute! — suriko ji ir įsivedė mane į vir pondento vienam Lietuvos vienų buto durų — stovi
šviesos
bus. Snausdami, o važiuo Jei tamsu — atskridę ang
tuvę. Ji buvo apsivilkusi motinos juodo aksomo sukne laikraščiui. Važiuoju per kibiras vandens pirmajai
lų tombanešiai ant mažų
Pasakysiu, kad nusibosta ja į darbą. Už tat vakare
ugniai
užgesinti.
Yra
ir
le ir užsidėjusi mano plačiabrylę vasarinę skrybėlę.
Vokietiją. Traukinių susi
būna prie stalo daug nau- i Pa™S»«Hų paleisdavo !aVirtuvėje buvo jauku ir šilta. Ant šaukšdėčio spin siekimas nereguliarus, nes paruošta smėlio, kurs beria sėdėti tame drėgname, šal
(Nukelta į 6 pusi.)
Žmonės jienų:
mas ant padegamųjų bom tame pogrindyje.
dėjo indai, ir tuoj palyginau 3u mūsų turimaisiais va pirmenybė
atiduodama
gone.
Mėsai malti mašinėlė, kavos malūnėlis, įrankis tiems traukiniams, kurie bų — su vandeniu jų neuž laukia, kada bus “entwarPastogėse nėra nung” — ženklas, kad iš ru
putoms mušti; viskas savo vietoje ir žibėjo kaip veidro veža kariuomenę ar kariš gesinsi.
dis. Iš kampo išlindo katė ir glaudėsi prie mano kojų, kus transportus. Juo mūsų nei škurlių, nei kitos leng sių galima lįsti į lovas. Ta
ATSILANKYKITE Į
da
paprastai
dar
išbėgdavo

vai
degamos
medžiagos,
o
lyg mane pažinusi.
traukinys riedėjo arčiau
— Panele Aliute, jūs vėl sugrįžote! Dievulėliau, fronto linijų, tuo atsargu apipilta smėliu, kad pade me į gatvę, pažiūrėti, kaip
W. Z. LIQUOR STORE
blykčioja
prožektorių
švie

gamoji
bomba,
pramušusi
kaip jūs išbadėjusi! Veik negalima pažinti! . . . Koks mas didesnis.
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)
Vagonuose
sos,
parinkti
nukritusių
stogą
ir
nukritusi
ant
lubų
menkas jūsų apsiaustas, aš turiu tuojau . . .
žibėjo mažos mėlynos lem
2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
skeveldrų.
neuždegtų.
putės,
o
jei
kur
šviesa
bu

Ji pašoko ir pradėjo suktis:
SPECIALIS STORAS
Kiti miegodavo ir
vo stiprenė, tai langai turė Nei plyšelio šviesai
— Eikite, tuojau pastatysiu virdulį.
bomboms krintant
Spring Grove, 6 m. Kentucky brand
Stalas padengtas ta pačia staltiese, dar močiutės pa jo būti gerai uždangstyti, prasiskverbti
Old Waterfali, 5 m. Kentucky brand
likimo Maša vis į mane Mikčiojo, ir mačiau, kad jai kad judančio traukinio ne
Blogiausią kai būdavo iš
Namo gyventojai iš anks
Tikro Lietuviško Krupniko
įžvelgtų priešo lėktuvas ir to paskirstyti pareigoms: lendi, iš rūsio, šiltai apsiatrodžiau verta pasigailėjimo.
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir
— Kaip laikosi ponia? Ir kaip gyvuoja ponas? — neapmėtytų bombomis.
yra keletas gaisrininkų, ku klostai, jau pradedi apie pir
...
ir
miestuose
x
visokios rūšies alaus.
pradėjo klausinėti. “Ponas” ir “ponia” nelengva jai bu
rie paskelbus lėktuvo aliar mą valandą nakties užmig.
Sustojome keletui valan mą užsideda geležinius šal ti, kai vėl . . . aliarmas, vėl
vo pasakyti.
61 yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė Weit Side
— Pas mus, vadinas, buvo kalbama, Lydija Nikola- dų viename mieste. Išslin mus, pasiruošdarai gesinti, lįsk į rūsį. Daugelis taip
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti j mano
krautuvę- ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.
jevna ir Leonas Michailovičius mirė šiltine grįždami, — kau pasidairyti. Visur tam jei ugnis pasirodytų. Yra apsiprato su bombomis ir
WALTER S. ZYLCH (žilius), savininkas.
su,
nors
durk
į
akį.
Langai
pasakojo raikydama duoną.
sanitarai, vis iš tų pačių, ir lėktuvais, kad nebelįsdavo •*
— Taip, motina grįžtant sirgo dėmėtąją šiltine, dar visų namų stropiai uždang neštuvai paruošti sužeistie apsaugos rūsį, tik apsirengstyti, jokių reklaminių švie siems ar nualpusiems. Po
ir dabar ne visiškai pasveikusi, — atsakiau.
— Na, kur jūs dabar gyvenate? — klausė toliau, sta sų nepamatysi. Krautuvių rą paskirtų vien tikrinti,
tydama virdulį ant stalo. Aš pažiūrėjau į ją nustebusi, — parduotuvių visi langai kad visi langai būtų gerai
užkloti. Automobiliai — be uždangstyti.
bet ji nekreipė dėmesio ir toliau ruošė arbatą.
Palikusi ko
— Pamatysite, kaip aš jus pavaišinsiu. Cukraus šviesų, tik priešakyje žiba kį plyšelį, tai kad surėks
dvi mažos, kaip vilko aku iš kiemo, tuoj šokti sutvar
taip pat turiu nuo savo nuomininkų.
tės. Gatvių šviesos ar už kyti. Vienas ar du vyrai
— Kokių nuomininkų?
KALĖDINES KORTELES
— Aš išnuomojau visą mano butą, sau tepasilikdama gesintos, ar apdangstytos, užsilipa ant stogo ar į pas
kad vos vos žiba truputėlį togę. Jų uždavinys — su
virtuvę!
,
šviesdamoe apačion, bet iš šakėmis numesti padegamą
Aš vis negalėjau susigriebti, keistai skambėjo žodis
viršaus, iš lėktuvų — jų ne ją bombą, jei užkristų. Pa
“mano.” Man nesuspėjus jos paklausti, ji pati paaiškino:
pamatysi.
vojingas, tai darbas, nes jei
— Žinote, kaip jūs išvažiavote, įsikraustė komisaras,
nukris sprogstamoji bomba,
jis čia ilgokai gyveno. Jis man išaiškino, kad aš pas Jei pavojus, nedek
tai tokiam pirma kitų bus
jus ilgai tarnavau, ir man namai priklausą.
nė pypkės
— amen.
Ji pasakoja, į mane nekreipdama dėmesio, aš bu
— Tai gyvenimas vavau taip parblokšta, jog nė žodžio ištarti negalėjau.
Lėktuvai bombarduoja,
■ gims! — pagalvosite kas.
— Taigi, aš butą išnuomojau: pono kabinete apsi Ne, išleisti labai griežti o gyvetnojai... snaudžia
gyveno vienas daktaras, dar ir dabar gyvena; jūsų kamPaskelbus pavojaus Ženk
,
....
, įstatymai.
Už mažas vabaryje dvi gailestingosios seserys, ponų miegamajame gygtee plžSlmug Išlėktu- lą visi namo gyventojai
koperatyvo tarnautojas su žmona, šis man naudingiau vinio aptemdymo metu, bau lenda į pogrindžio rūsį. Su
sius, nes jis man parneša produktų . . . Valgojame gyve džiama net mirtimi:
paltais, su antklodėmis ap
na du studentai. Į salioną įleidau šokėją, tikėjausi ji maNiekas neturi teisės sisiautę, apsiraišioję, kad
ne išlaikysianti. Tiesa, ji nusivedė mane porų kartų į1 mudo^'’"į "į^ “įį‘ nesušaltų. Pogrindy stalai,
teatrą, bet kas vakaras ji parsivesdavo savo draugus ir mes.
suolai.
Susėda žmonės.
taip triukšmaudavo, kad aš ją tuoj išmečiau. Dabar įsi- J
Kaikurie skaito, mūsų na
leidau dailininką, jam patinka, nes kambarys didelis ir į Ir pypkoriams vargas. mo studentė graikė vis taip
Girdėjau, kad kartą atskri
šviesus!
naktimis mokydavosi. Vy
dus anglų lėktuvams kaž
— Maša, bet kur mes gyvensime? — klausiau.
rai grodavo kortomis, kiti
vyras, eidamas gatve,
— Kaip jūs sau manote, panele? — šoko ji perpy koks
. .. ,
4. i šnekučiuodavos, ar parėmę
Už tai
,
x x
,
kusi. — Taip jokiu būdu negalima! Mano komisaras užsidegė papirosą. keliasde
^av* ant
8nausdav0tūkstantį kartų man išaiškino: “Jei grįžtų tavo buržujai, turėjo sumokėti
Sunkiau būdavo vaikams
ir jei tu jiems nors mažiausią daiktelį grąžintumei, tu šimts markių:
Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortele
— Ką, tu gali priešui ko ir tuos gi motinos turėda
matysi, kas tau bus! — Tikrai, pati matote, nieko aš
kius ženklus duoti, kad ap vo neštis į rūsį. Juos bū
už tiktai $1.00.
jums negaliu padėti!
temdyta, visur turi būti davo suguldo į tokią minkš
Aš pakilau:
tesnę kanapą. Vaikai ver
tamsu!
— Ačiū tau, Maša, aš nenoriu arbatos! Norėčiau
kia, bet ką darysi.
"DRAUGAS"
Atsargiai . . .
pažiūrėti, kas gyvena mūsų bute.
Mūsų namuose gyveno ir
Tai padarė jai įspūdžio, ji šoko man ranką bučiuoti
Nuostabu, kad susidūri vienuolės, ir tos turėdavę
Chicago, Illinois
2334 S. Oakley Avė.
mų, nelaimių mažai, nors lįsti į pogrindį, ir jos snaus
ir tarė:
{Bus daugiau).
nakčia mieste tamsu, ir davo sykiu su visais.

Antrą Syki Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas

DRAUGAS

fl

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Mirė buvęs
policijos šefas

Ketvirtad., gruod. 18, 1941

CLASSIFIED

CHICAGOS PRAMONĖSE BUS ĮVESTAS
7 DIENU SAVAITĖS DARBAS

concerted effort to defeat
a common enemy. While
our nation has entered this
war unwillingly, we do so
with full confidence of ultimate victory because our
cause is a just one.
“With my deep gratitude
to the members of The Ame
rican Lithuanian Roman Cat
holic Federation for their
loyal cooperation and with
a joyous Christmas, I re
main
Sincerely yours
Edward J. Kelly, Mayor.”

Laimėsime, nes mūšy
pusėj teisybė
Chicagos majoro laiškas
Federacijos sekretoriui
Praėjusią savaitę ALRK
Federacijos generalinis sek
retorius išsiuntinėjo Fede
racijos pareiškimą Preziden
t ui Roose veltui, Valstybės
Sekretoriui C. Hull, guber
natoriui ir Chicagos miesto
majorui. Prieš pora dienų
majoras Edward J. Kelly į
pareiškimą atsakė tokiu
laišku:

“Dear Mr. Simutis:
Thank you most sincerely
for your letter of December
12. I want to comend The
American Lithuanian Rom
an Catholic Federation for
its patriotic action in pledging, through the medium of
the Lithuanian Catholic
press, the national support
of you people to our beloved
President, in defense of our
country and our democratic
way of life.

Mercy ligoninėje, ChicaChicagos ir
apylinkių menų gamyba būtų vykdo
goj, praeitą savaitę mirė pramonės baigia ruoštis ma dienomis ir naktimis.
buvęs policijos viršininkas 1 įvesti septynių dienų savai- Į Bus dirbama kasdien.
John H. Alcock, 70 m. am- I tės darbą. Iki šioliai kaž Tas reikalinga šalies apsau
žiaus.
kuriose pramonėse buvo gai. Šiandien visų yra vie
Velionis Alcock buvo ži- 1 dirbama
tik
penkios nas pasiryžimas visomis
nomas “geležinės kumšt ies’ 1 dienos, arba pušeštos die priemonėmis remti vyriau
policininkas. 1935 metais nos. Dabar gi į darbą bus sybę, kad nugalėti priešą,
jis išėjo iš tarnybos, o prieš įimti pilni šeštadieniai ir kurs ilgus metus kėsinosi
tai dukart buvo policijos sekmadieniai. Tas vykdo Ameriką užpulti ir savo ne
viršininku. Pranešta, kad jį ma šalies vyriausybės rei lemtąjį žygį pradėjo vyk
į kapus nuvarė širdies Ii kalaujant, kad karinių reik dyti.
ga. Ir tik keletą dienų si r
go.
Policijos
departamente Pašalintas iš
vt
velionis ištarnavo 41 me policijos tarnybos
tus. Jo viršininkavimo lai
VINCENTAS
kais daug piktadarybių iš Civilinės tarnybos komi
Iš priešmetinio
STANEVIČE
aiškinta, ko pirmiau nebuvo sijos nuosprendžiu iš Chica
Gyveno 1334 S. 48th Ct.. Ci
gos policijos departamento
susirinkimo
kaip reikiant atsiekiama.
cero, III., tel. Cicero 6758.
Mirė Gruod. 17, 1941, 3:30
pašalintas
Įeit.
Ilarvey
O
’
Velionis dukart buvo ve
vai. ryte. sulaukęs pusės amž.
Draugijos Palaimintos Lie
Lietuvoje. Kilo iš Šiau
dęs. Jo pirmoji mirusi Donnell. Jis eidamas Des- Gimė
lių apskr., Radviliškio parap.,
tuvos priešmetinis susirin
Karčiamų kaimo.
žmona, kuri mirė 1921 m., plaines nuovados kapitono
Amerikoje išgyveno 35 m.
kimas, .įvykęs gruodžio 10
Paliko dideliame nuliūdime
buvo Rockfordo vyskupo E. pareigas įsakė savo polici moterj
Oną (po tėvais Navic
d., pavedė draugijos vado
kaitė), dvi dukteris: Sophle ir
Hobano sesuo Teresė. Mir jai areštuoti vieną pilietį,
Oną, brolj Juozapą ir daug
vybę, sekantiems metams
kitų giminių, draugų ir pa
damas paliko našlę (antrą kurs jam pranešė, kad Desžįstamų.
tiems patiems draugijos va
Velionis priklausė prie šv.
ją žmoną), vieną sūnų ir plainės distrikte kai kurie
Antano, Cicero Lietuvių Karei
dams, t. y. paliko tą pačią
tavernai
naktimis
yra
atvi

vių, Chicagos Lietuvių ir Tei
dvi ištekėjusias dutkeris.
sybės Mylėtojų dr-jų.
valdybą 1942 m., tik iždo
ri.
Piliečiai
turi
teisę
nu

Kūnas pašarvotas koplyčio
Už
velionio
sielą
gedulo
je. 6126 W. Roosevelt Road.
globėjui B. Jakaičiui atsisa
rodyt
policijai
apie
tokį
da

laidotuvės Jvyks penktadieni,
Gruod. 19, iš koplyčios 8:00
kius, toms pareigoms išrink pamaldos įvyko Dievo Moti lykų stovį.
vai. ryto bus atlydėtas j Šv.
nos
Sopulingosios
bažnyčio
tas V. Rėkus.
Antano parap., bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
je.
Palaidotas
Mount
Car

Nutarta prisidėti prie Šv.
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
Jurgio parapijos leidžiamos inei kapuose.
Mirė gatvėkario

“The people of the world
determined to remain free
now fight side by side in a jubiliejinės knygos. Priim
tas raportas iš praeito drau
gijos baliaus, kuris pusėti
Kaip būtu, jei ant mūšy nai gerai pavyko. Sekančia
sus-me bus tartasi apie
miesto krislu bombos... me
sekančių metų draugijos pa
(Tęsinys iš 5 pusi.)
rengimą — balių. Nutarta
c ai šviesiai degančias rake dar šiais metais nupirkti
tas, kurios nušviestdavo Defense bonų už šimtą dol.
Sekančiais metais pirksim
miestą kaip dieną.
Žmonės gi sėdėdavo rū daugiau.
Mirimų bei naujų susirgt
šyse, lošdavo kortomis, šne
kėdavo, dūsaudavo ar kur mų praeitą mėnesį nebuvo
davo anekdotus. štai vie- užrekorduota.
’as jų:
Baigiant šiuos metus ten
— Aliarmas, žmonės ren- ka pastebėti, jog kaip drau
L .. į rūsį. Keli apdaires- gijos nariuose taip ir vai
n atbėga pirmieji ir tėmi- dyboje vyrauja tikras lietu
ją ką kiekvienas atėjęs da viškas broliškas patriotišku
ro.
mas su pilna ištikimybe A— Labas vakaras, — sa merikos kraštui.
B. J. J.
ko vienas naujai ateidamas.
— O, tas matyt dar ne
buvo atsigulęs, jam dar — Parduos geležies
vakaras.
laužu
— Labas rytas, — sako
Chicagos miestas turi su
įėjęs kitas.
— Šitas matyt yra nu- krauto iki 20 tonų geležies
miegojęs, aliarmas jį paža laužo, Pershing rd ir Iron
dino, jam atrodo, kad jau gt. Viešųjų darbų komisionierius O. E. Hewitt pra
a'tyn ryto.
— Heil Hitlerį — prata nešė, kad tas laužas bus
parduotas nacionalinės ap
ria įėjęs trečias.
— Šitas dar tebemiega... saugos naudai.

zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus r pažistamus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse

sužeista

Architektai
subruzdo

Washingtons
Boulevard
ligoninėje mirė Mrs. Altą
Little, 54 m. amž., 2852
Madison gt.
Jinai gatvė
kario buvo sužeista Madi
son gatvėje.

Chicagoj architektai su
bruzdo tikslu gelbėti šalies
vyriausybei šio karo metu
taip, kaip tik bus reikalinga
ir pačios vyriausybės nuro
dyta.
SKAITYKITE

“DRAUGĄ’

Nuliūdę .Moteris,
Brolis ir Giminės.
B.

Dukterys,

Laidotuvų Direktorių^ Ant.
Petkus, Tel. Cicero 2109.

A. T
JIEVA RUČINSKIENE
(pn tėvais Gedrimaittė)
Gyveno Benld, III.
Mirė Gruod. 16. 1941, 7:15 v.
ryte. sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Šiau
lių apskr.,
Užvinčlo
parap.,
Žederlų kaimo.
Amerikoje Išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Joną, sūnus: Juozapą ir
marčią Marijoną, Vincentą ir
marčią Audrey, Aleksandrą ir
marčią Jennie, Joną Ir mar
čią Jozefą, dukterį Eleną, du
brolius: Pranciškų ir, Antaną
Gedrimalčius
Ir
Jų
šeimas
(Scranton, Pa.), sesers sūnų
Adomą Jurą ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje pailso dvi seseris
Ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 5704 W. Cermak Rd., Ci
cero. III. Laidotuvės Įvyks šeštadlen), Gruod. 20, Iš koply
čios 10:00 vai. ryto bus atly
dėta i šv. Antano par. bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta j šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

GAEY, END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN

:

Geriausias Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Nuliūdę Vyras, Sūnal. Mar
čios, Duktė, Broliai ir Giminės
laidotuvų Direktorius Ant.
B. Petkus. Tei. Cicero 2109.

*

Distress From MONTHLY

n

•
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FEMALE VVEAKNESS

♦OOft-OT SOUTH HERMITAUE A VENŲ K

Tel. YARDS 1741-1742

AND NEED TO BUILD UP
RED BLOOD!
TAKE HERŲ lf you hsve all or
any one of these symptoms do
you suffer headache, cramps, backache, nervoushess, veakness,
cranklness, distress of “irregularitles,” periodą of the blues, a bloated
feellng—due to functlonal monthly
dlsturbances?
Then start at once — try Lydla
Plnkham's Compound Tablets
<vith added iron). Plnkham's
’ Tablets are famous for relievlng
monthly paln and distress. Thousands of girls and vomen report

Radio Programas — 10:00 vai antradienio Ir AeAtadlento rytai,
iš Stoties WHIP (1620), su P. Saltlmleru.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius

H EI, P WANTKD — VYRAI

SO.

AGENTAS

WEST
REIKALINGAS OPERATORIUS —
"SET-UP MAN” PRIE '0-00 IR
NO. 2. B. AND S
AUTOMATIC
8CREW MAŠINOS. Šis yra nuolati
nis darbas tam, kuris bus rastas tin
kamu*. Turi turėti savo trankius. At
sišaukite ant 3-člo aukšto.

WANTED .—

2334

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Sportiški) Viršutinių Vyrama Marškinių, baltų Ir
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Plritlnių
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrama Marškinių.

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
-01 ĮVEST 33rd STREET---------- Arti Normai Avė.
,

L

—

PULLMAN’E

SO.

OAKLEY

AVĖ.

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

MERGINOS — PATYRUSIOS PRIE
"COVERING AND STAYING" MA
ŠINŲ. Nuolatinis darbas, geras už
mokestis.

APEX PAPER BOX CO.,
2318 So. \Vestern Avenne

2334

HET.P UANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANikolph 9488—9489

SO.

OAKLEY

AVĖ.

TIKRAI GERAS PIRKINYS

ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS
Vyras, kuris turi gerą susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi gerą
progą; užsidirbti ekstra pinigų agentajiiant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės )
raštinę —

AR IEŠKOTE DARBO?
Jeigu taip, —
Skaitykite “Draugo”
‘Help Wanted’ Skelbimus.

REIKALINGAS

AGENTAUTI GERA PROGA —
TOWN OP LAKE

MOTERYS

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AVĖ.

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. We8t Pullman srltyie. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę:

064 WEST LAKE STREET
HEliP

OAKLEY

šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. “Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo (eiga $3000 j me
tus. Nauji
(taisymai. 3 ga radžiui.
Namas pilnai
išmokėtas.
Randasi
geroj vietoj Ir visados yra išrenduotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant
lengvų išmokėjimu. Gera transportacija. Adresas: 3215 Flournoy St.
Dėl tolimesniu informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Ilarrison
3006.

ARCHER HETGHTS — GERA
PROGA
GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigu — štai gera proga
išmokti agentavimo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageldnuiamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Heights
apylinke.
Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal 8010,
arba kreipkitės | raštine —

2334 SO. OAKLEY AVENUE
SPECIAL

PARSIDUODA

BATŲ

ŠAPA. Storas ir 4 kam
Jei pabudo siela, jei ver TAISYMO
bariai pagyvenimui, štymu apšildo
Biznis išdirbtas per 10 metų.
žias laisvėn, nemigdyk jos mas.
Rendos nereikia mokėti, gauna už
prižiūrėiima
boilerio.
Pardavimo
prievarta, bet klausyk joY priežastis:
išeinu už dženitorių. Krei
adresu:
halso.
M. Gorkyį pkitės 5650
WEST 03nl PI.ACE
Tel. PORTSMOŲTH 7713.
“Komunizmas iš žmogaus
atima laisvę, šitą. dvasinį BUČERNE PARSIDUODA — Geroj
su 3 kėdėmis ir visais (ren
morališko atsparumo pagrin vietoj,
gimais. Biznis išdirbtas per 30 me
tu. Pardavimo priežastis — mirtis.
dą. Jis sunaikina visą jo Kreipkitės
sekančiu adresu po 5-los
vai. vakarais.
kilnumą... Kolektyvizmas as
2303 MEST CERMAK RD.
menybei nepripažįsta nei
vienos jai priklausančių na Lietuviu 'didvyriškas pa
tūralinių teisių, o padaro iš siryžimas, ištvermė, valia,
jo menką savo sistemos Lietuvai laisvę.
sraigtelį (šriubeiį),” — pa Gyventi tautai ne tik šven
sakė žymus pop. Pijus XI. čiausia pareiga, bet ir di
Tie gerbs ir mylės moti džiausia laimė.
ną, kurie bent pusę jos mei
Skurdas yra revoliucijų i!
lės supras.
nusižengimų motina.

"Musu Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS
2EMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIEN£ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Street
L J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Litnanlcs Avenne
Tel. YARds 4908

J. LIULEVICIU8
4848 S. Californla Avė.
Tel. LAFayette 3572

8. P. MAŽEIKA
8319 Litnanlca Avenne
Tel. YARds 1138-1139

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

LACHAWICZ IR HUNAI
2314 West 28rd Plaee
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — fttlti Visokiam Ore

\__________ ____ _____________

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimu,
matote “Drauge”.

2334

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

4447 SOUTH FAIRFIELD A VENŲE
Tel. LAFayette 0727

remarkable benefltsl Taken regularly-they help build up reslstance
agalnst such annoylng symptoms.
Lydla Plnkham's Compound
Tablets are also etprcially helpful
ln bulldlng up red blood and thus
aid in promotlng more strength
and energy. Follov label dlrect'.ons. VORTH TRYINGI «

Proga užsidirbti ekstra pinigu agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingus.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
arba kreipkitės J raštinę:

REIKALINGI DARBININKAI

KOPLYČIOS DYKAI I

z-YOU GIRLS WH0 SUFFER>

REIKIA AGENTO _ MORGAN
PARKE

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Telefonas: VICTORY 3486
F. SELEMONAVICH, Sav.
Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

J

DRAUGAS

Ketvirtoj., gruod. 18, IMI ~

"DRAUGO" AGENTAI SMARKIAI PLATINA
KONCERTO TIKIETUS

X Glorija Besusparis, Jo
X Sasnausko vyrų choras
nas Marčiulionis, Violeta ir po švenčių pradės repeticiVincas Spirauskai, iurnalis- jas. Pirmas choro pasirody
tas Stasys Pieža ir Herald mas bus “Draugo” koncerSamas, praėjusią savaitę pri te sausio 18 d., 1942 m. Vėsirašė prie Liet. R. K. Susi- liau suruoš atskirą koncervienymo Amerikoj 163 kuo-1 tą.
pos Brighton Parke.
X J. Grybas, senas Brigh

Išsisukinėtojai
įsiregistravo

Andai buvo suimti nuo
drafto išsisukinėtojai bro
liai, August ir John Vau
r
Sausio 18 d., Sokol salėje Prašome Į talką
Duren, 26 ir 29 m. amž. Jie
Įvyksta dienraščio “Drau
Nuoširdžiai kviečiame vi paneigė įsiregistravirr.ą. Pa
go” metinis koncertas Tam sus savo nuoširdžiausius
koncertui jau pradėjo pla prietelius Į talką, kad galė šaukti prieš U. S. komisiotinti tikietus “Draugo” re- tumėm šį koncertą pilniau nierių E. K. Walker jiedu
gularūs agentai. Su laiku siai išparduoti, kad neliktų pareiškė, kad nesiregistrašiuos tikietus platins ir kiti tuščios vietos didžioj Sokol vo ir nemano registruotis
“Draugo” prieteliai visose salėje. Tai galime pada Girdi, karinio drafto įstaty
mas esąs priešingas konsti
kolonijose.
ryti, tik reikia išvien dirb tucijai.
Komisionieriur
ti.
Tad kviečiame visus juos pasiuntė kalėjimam
Tikietus galima Įsigyti
prisidėti prie šio koncerto
pas:
Tenai išbuvę vieną savai
Vladą Šemetulskį, 1840 S. pasisekimo.
tę jie pakeitė savo pažiūra*
51st Ct, Cicero, III.
ir įsiregistravo. KomisioDovanos
Praną Gudą, 901 W. 33rd
Šiais metais “Draugo” ' nierius jų nusikaltimą pa
St, Chicago, Iii.
administratorius dilins gra naikino ir išlaievLi. iš ka
K. Šerpetis, 1710 N. Ko no žias, brangias dovanas vi lėjimo. Dabar jie turi klau
re St, Chicago, III.
siems, kurie pasižymės ti- syti savo drafto boardo nu
F. Gubistą, 4356 S. Mo- kietų išpardavime.
Bus rodymų.
zart Avė., Chicago, III.
dovaons tam, kuris daugiau
P. VarakulĮ, 1900 South šia parduos, bus ir tiems,
20,000 narių unija
Union Avė., Chicago, III.
kurie pasižymės savo pasi
S. Stonui), 6851 So. Tal- darbavimu šiam koncertui.
pasisakė ištikima
man Avė., Chicag, Iii.
Nuoširdžiai kviečiame vi
Building Service Employ
K. Aukškalnis, 1354 Har- suomenę prisidėti prie šio
es International unija, tu
rison St, Gary, Ind.
rengiamojo dienraščio
rinti 20,000 narių, įvyku
Prie šio sąrašo pridėsi* “Draugo” koncerto. Pir
siam susirinkime viešai ii
me ir kitų asmenų vardus, miausia pats įsigydami kon
iškilmingai pareiškė, kad ji,
pas kuriuos bus galima Įsi- certui tikietus. Toliau jei
unija, bus ištikima vyriau
gyti koncerto tikietus. Ti gu galima platinkime šiuos
sybei visu šio karu metu ii
kietus visuomet
galima tikietus kitų tarpe. Tuomi
gauti dienraščio raštinėje, prisidėsite prie katalikiško prisidės prie visokio civili
nio aktyvumo, surišto su
2334 So. Oakley Avė. Gali sios spaudos palaikymo.
šalies apsauga.
ma ir juos rezervuoti sau Prisidėkite prie palaikymo
šaukdami telefonu Canal “Draugo,” kuris visiems
draugiškai tarnauja.
8010 arba Canal 8011.
Legislatūros sesija

Įsigykite iš anksto. Užtikrinkite sau vielą.

PRIEŠŲ VALSTYBIŲ NEPILIEČIAI TURI
DERINTIS SU NEPAPRASTU STOVIU
Visi Chicagoj ir apylinkė
se gyvenanti nepiliečiai,
priklausą priešų valsty
bėms, kaip tai vokiečiai,
italai ir japonai, autoritetų
įspėti, kad jie be mažiau
sios atodairos bus areštuo
ti,
jei
peržengs
prezidento proklamacijos provizijas,
kuriomis
nurodyta jiems yra ne'tis
tina daryti. U. S. pro
kuroras J. A. Woll pareis
kia, kad teisingumo depar
tamentas tuojau ims nagan
kiekvieną Vokietijos, Itali
jos, arba Japonijos subjek
tą, kurs neigs šios šalie*
karo meto Išleistus nepilie
čiams patvarkymus.

nių reikmenų, amunicijos,
bombų, sprogstamosios me
džiagos, trumpųjų bangų
radijo priimtuvų, translia
vimo instrumentų, signali
nių prietaisų, kodų, kamerų
ir kitų įtartinų daiktų, kaip
tai nuotraukų, karinių braižinių, kokių nors dokumentų, rašytų neįmatomu raaalu, ir tt.

mMPirrr
ADV ŽM kO "HO raoBAI-lfY
M>wHt manu rmon
flIOYF. I.AFAYCTTF MM

X 40 vai. atlaidų užbaiga
šv. Jurgio bažnyčioj buvo
tikrai įspūdinga. Mišparus
laikė Tėvų Marijonų provin
cijolas kun. dr. K. Rėklaitis.
Pamokslą pasakė kun. Pet
rauskas. Giedojimas buvo
katedrališkas: didžiojo cho
ro papunkčiui su Altoriaus
x Pr. Katilius, LRKSA
Berniukų dr-ja prie grote gen. agentas, kuris šiuo
lių. Tai komp. A. Pociaus metu darbuojasi Chicagoje,
nuopelnas.
ateinantį pirmadienį šven
X Am. Raud. Kryžiaus tėms išvyksta namo į Willietuvių skyrius Brighton kes Barre, Pa.
Parke jau suorganizuotas.
X Kun. Ragažinskas, kurs
Tai įvyko gruodžio 15 d., dabar vieši Šv. Kryžiaus pa
Klapatausko namuose po M. rapijoje pas kleb. kun. LinS. 20 kp. skirtos komisijos kų, Čikagą rengiasi apleisti
knygoms patikrinti. Sky gruodžio 22 d. Kūčias žada
riaus pirmininkėmis išrink praleisti Pittsburghe. Pietų
tos E. Statkienė ir Paura- Amerikon išplauks iš New
zienė.
Yorko sausio 16 d. laivu
X ALRK Federacijos cen “Brazil.”

Ką Tik Baigėm Spausdinti

Priešas nepilietis negali
turėti jokių šaujamų gink
lų, įnagių, arba kokių kari-

WMK A1HDIO
(944 W«,t 35*

X Jonas ir Pranė Atroškevičiai, buvę partneriuose
su Kaminskais bučernės ir
grosernės bizny West Side
ant kampo W. 23rd St. ir S.
Oakley Avė., dabar atidarė
nuosavą tos rūšies biznį
Bridgepcrte adresu 3302 So.
Union Avė. Pasisekimo.

X Pr. Juška, 3347 So. Lituanica Avė., žymus katali
kiškų draugijų veikėjas ir
DKK narys nelauktos vieš
nios — ligos paguldytas į
lovą. Linkime iki švenčių
pasveikti.
X “The Lithuanian Situation,” pirmas Lietuvių Kul
tūrinio Instituto leidinys,
parašytas Instituto direkto
riaus prof. K. Pakšto šio
mis dienomis išėjo iš spau
dos. Leidinio viršelį puošia
meniškas J. Pilipausko dnr.
“Draugo” red. nario, virše
lis. Kaina 30c.

X—<
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I

■

te tik
ttk-
ATSARGA: Relkeleoklte
I rentų
tai
tikrų’ "Flt-RMe
Dantų
Plotvee—tiktai
minų
padaryta, — dėl gra
fine lėvalzdoe Ir ra
mune mvo pacientų

Tn.

BfBnB a A i
The Christmaa scal ot Brazil.
------- "Buy ChrlilulM Seal.-------

j

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINLNG ROOM 8BT8 — KAK
LOR KKT8 — HEIJROOM SET8
— RUOŠ — RAIDOS — RE
FRIGERAIOKH — W ASHERS —
MANGEL8 — STOVĖS.
*H NatėasuUly

ArtenTMuM IK«S,

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVt

6343 So. Western Averv
Telefonas REPUBUC 6051

PASKOLOS

J

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

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
l***0!* JQjsų Indeliai rape»globojami ir ligi $6,000 ap

Mokame

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaudžiant
Vieno Klljentol

Nei

Keistuto Savings and Loan Asaociation yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

UF
•

PATAISYMAI — I dienom pntaraervtnnM

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St

X Ateitininkų Draugovė
pastarame susirinkime svar
stė kvietimą dalyvauti va
sario 16 d. minėjime ir vien- i

v
*ORLDS LARGt s i *
‘-ofNiAl PI ATE M*1*1

Fluorescent TEETH
DENTAL PLATĖS *Q52
»

B. IANTER, SSV.

X Lietuvai Gelbėti Fon
das 1 skyr. Bridgeporte me
tinio baliaus, vasario 1 d.,
6 vai. vak., šv. Jurgio par.
salėje, pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Įžanga 50c.
Bus ir graži programa.

MOHET-BACK GĮJARAHTEĘ

ntreitojam
po m*
Cbdeaco

RKMKITB
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUO±

ton Park gyventojas ir pla
čiai žinomas namų dekorą
torius, gavo žinią nuo savo
sūnaus, tarnaujančio USA
kariuomenėj, kad Hawaii
salose, besileidžiant su pa
rašutu iš aukštumos, pate
ko į tam tikrą oro sūkurį
ir nukritęs nusilaužė koją.
Gydosi vietos ligoninėj.

MUSŲ PASITIKfiJIMO IR UTVERMSS REKORDAS

m. Kalendorių

Lietuviškg-Katalikišką Kalendorių

X E- Statkienės, Moterų
Sąjungos centro iždininkės
sūnus, j tarnaujantis U. S.
karo laivyne, išsiųstas į
Bermūdą.

drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Pinigai greitai temokami ant pareikalavimo.

LIQUOR
{STAIGA

Draugas spausdina vienintelį grynai

31
balsiai nutarė prie jo pasisekimo prisidėti tuo kiek
leis jaunos draugovės jėgos.
Tos draugovės tautinių šokių grupė padidinta dar keturiomis poromis ir šokius
atlieka nepaprastai gražiai.

TAI I DYGITE mQ-ų
I
I M I C tingai

WHOLESALE

Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus,
naujas, meniškas, ir patraukiantis. Pati kalendo
riaus popiera yra daug švelnesnė, brangesnė!
Meniškas piešinys apie paveikslus yra visiems
gerai žinomojo Jono Pilipausko nupieštos! Visų
varduvių šventės yra aiškiai pažymėtos po kiek
vienos dienos numerius. Visos Katalikų Bažnyčios
šventės, Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iš
vardintos. Tai yra populiariausias lietuviškas ka
lendorius Amerikoje. O kaina yra visiems prieina
ma — tik 25 centai. Jei per paštą norite gauti, pri
dėkite kelius centus persiuntimui.
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X Antanas ir Kazimieras
Stukai, žinomi bridgeportiečiai įsigijo gražų namą Mar
ąuette Park (7125 S. Mozart St.). Dabar rengiasi
persikelti.

Jiems uždrausta skraidy kurias vietas, arba namus, vargonininkai, taipgi atsi
ti lėktuvais be specialaus kur publika neįleidžiama. lankė kun. A. Deksnys (“Dė
generalinio prokuroro lei Taip pat uždrausti jiems bi- dė”) ir kun. J. Prunskis.
dimo ir lankyti
kitos bet le kokie šuairinkimai.

Mūsų Gražiausi

——Acto Lik* A Flosh

X Gerb. Prelato M. Krušo sveikatą patikrinęs gy
dytojas konstatavo laikino
pobūdžio nusilpnėjimą. Pre
latas dabar jaučiasi geriau
ir vėl galės bažnyčioje Mi
šias šv. laikyti.

tras paaukojo per kun. P.
Ragažinską Pietų Amerikos
lietuviams K. Baro knygos:
atidaroma
“Bolševizmo siaubas Lietu
Šiandie, gruodžio 18 d., voje” 30 egz.
Springfielde atidaroma gu
X Gruodžio 28 d., ne 21,
bernatoriaus Green sušauk
to nepaprasta Illinois legis * kaip vakar šioje vietoj buvo rašyto, įvyks Šv. Kry
latųues sęsiją. >
< . ta '
Sesija sušaukta valstybės žiaus parapijos naujos sa
ir šalies apsaugos reikalais lės atidarymas, prie kurio
šio karo metu. Reikalingi visa parapija dideliu susi
kai kokie karo meto įstaty domėjimu ruošiasi.
mai, ypač, kad apsidrausti
X Komp. A. Pociaus sve
nuo šnipų ir sabotažų, sau čiais praeitą antradienį, 40
goti plentus, vandens ke vai. atlaidų šv. Jurgio baž
lius ir padėti šalies vyriau nyčioj baigimo proga, buvo
sybei energingai vesti karą. Chicago lietuvių parapijų

Priešai nepiliečiai turi
griežtai laikytis paskelbtų
patvarkymų, sako prokūroras Woll. Už nusikaltimus
numatytos aštrios bausmės.
Pilno patvarkymų rinkinio
negalima gauti. Bet prezi
dento paskelbtos pagrindi
nės taisyklės yra šios:

ThlsKINGof Ali
Cough Mlxtures

7

Me, padarome "Penturee" gavę įspau
dai, Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois
registruotų Ir
teisėtų
Dantistų,
ku
riems mes gelddžlame patar
nauti.
_

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

3236 So. Halsted St

Chicago, I1L

Joa. M. Mozeris, Sec’y.

DCTT*LL*B?"f!*?SU KKK AV K N U K
‘ T ». HALSTED ST

Ji

BOULKVARD tO14
• a S. STATI ST

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCUTI^

TURTAS VIRŠ.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME
eCCA ATI H
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................ $u0U,UUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 8 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeitadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Į

Į Į (Vienintėlis Ir Smagiausiaa
( (T \
Vakarinis Lietuvių Programas
\
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

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

Kaina tik 25 centai

WHFC-I45O kil.

(Pridėkite krFns centn. perMiintlfnni)

6755 So. VV’estem Avenue

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

UŪN ASSOOATIONofCkleag*

Phone: GROvehilI 2242

JVBTB4 MACKmnCR,

4192 Archer Avenue
VIRginū

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pas^
seiTiTT13 Jūsų biznyje arba profesijoje.

Ketvirtad., gruod. 18, 194f

DRAUGĖ*

AM. VALST. CENZORIAUS IŠLEISTI DRAMATIŠKI VAIZDAI APIE JAPONŲ ATAKAS HAVAJŲ SALOSE
(Copyright 1941 by Acrae Telephoto. Photo by Allan Campbell, Acme Staff Photographer).

Sugautas ir į Oahu (Havajuose) atitemptas japonų dviejų vyrų vadinamas “savažudiškas”
submarinas, kurs japonų vartotas atakuojant Peari prieplauką gruodžio 7 d. Šis submarinas yra tik
41 pėdos ilgas ir jis pats savaime padaro torpedą.

Milžiniški dūmų kamuoliai kyla iš laivyno ba zės Peari prieplaukos, kai japonai ten sukėlė klas
tingas atakas, visur sėdami mirtį ir išnaikinimą. Si nuotrauka nutraukta nuo Tantalus kalno, ties
Honolulu miestu.

Šis keturių motorų milžiniškas U. S. bombonešis, vienas iš eilės keliolikos kitų, nuskridusių į
Peari prieplauką, Havajus, kaip tik tuo metu, kai ten pradėjo atakas, laimingai nusileido ir nė vie
nas iš bombonešio Įgulos nenukentėjo. Po atakų apvalymas vykdomas.

Hickam airporte, Havajuose, liepsnuoja japonų orinėmis bombomis padegti angarai ir kareivi
nės — (U. S. Army Signal Corps Photo from Acme).
»; &I7

Kareiviai A. L. Stein (kairėje) iš Richmond, Va., ir R. White iš Bangor, Me., su .50 kalibro kulkosvaidžiu apkase Oahu saloje, kai japonų lėk
tuvai staiga pasirodė stačiai ant jų galvų.

Laikinoji lavoninė įtaisyta Queens ligoninėje,
Honolulu. Į ten sugabenami žuvusiųjų lavonai. -

Japonų mažasis dviejų vyrų submarinas koks
panaudotas atakoje prieš amerikiečius Peari prie
plaukoj, Havajuose, gruodžio 7 dieną.

Ši nuotrauka rodo šiurpų angaro 11 sunaikinimą Hickam airporte. De
šinėje matosi subombarduotas U. S. lėktuvas. — (U. S. Army Signal
Corps Photo from Acme).

