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...“and that government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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Amerikon Atvyksta W.Churchillas
MILŽINIŠKOS KARO 
IŠLAIDOS

J. A. Valstybės turi mil
žiniškas karo išlaidas. Aps
kaičiuota, kad šiandie vy
riausybė kas kiekvieną se
kundą išleidžia 740 dolerių 
karo reikalams. Ateinančių 
metų pradžią ši suma pa
šoks iki 1,157 dolerių, o 
paskiau už pusmečio iki 1,- 
443 dol. kas sekundą. Tai 
vadinasi išlaidos. O karui 
tęsiantis jos nuolat didės.

Amerika karo mašinai 
šiandie kasdien išleidžia 
apie 64 milijonus dolerių. 
Anglija gi — apie 47 milijo
nus dolerių. Bet už pusme- 

1 čio Amerikai vargiai užteks 
vieno šimto milijonų dolerių 
kasdien. Pirmojo pasaulinio 
karo metu tokių didelių išlai 
dų neturėta.

•
IŠLAIDOS REIKALINGOS

Minėtas karo išlaidas pa
lyginus su Amerikos tiks
lais ir siekimais jos yra men 
kniekis. Keli diktatoriai ir 
imperialistai yra pavergę Eu 
ropos ir Azijos kraštus. 
Juos būtinai reikia sutriuš
kinti, kad jie negautų pro
gos atsisukti ir prieš Ame
riką. Tai viena. Antra — 
reikia juos būtinai nugalėti 
ir iš jų vergovės išlaisvinti 
Europos ir Azijos tautas ir 
joms grąžinti jų kraštams 
nepriklausomybę ir paga
liau visam pasauliui užtik
rinti pastovią taiką ir ra
mybę.

Tokie tai J. A. Valstybių 
siekimai. Jie garbingi. Nes 
šimtai milijonų nelaimingų- 
pavergtųjų šaukiasi juos gel 
bėti ir išvaduoti iš pablūdu- 
sių diktatorių režimų. Ir 
Amerika tikrai juos išva
duos, nepaisant kaip didelių 
išlaidų reikalautų šis žygis.

•
VISI SUBRUZDO

Visi Amerikos gyventojai 
iki vieno subruzdo vyriausy
bę remti jos šiuose kilniuo
se žygiuose. Vieni vyksta ko 
vų laukan, kiti skubiai ga
mina karo reikmenis. Visi 
didina vyriausybei reikalin- 

.gus karo fondus. Teikia pas 
kolas pirkdami vadinamuo
sius taupos saugumo (apsi
gynimo) valstybinius ženk
lus ir bonus.

Toks vieningas gyventojų 
subruzdimas džiugina vyriau 
sybę, kuri šiuo karu 3iekia 
pasauliui taikos ir palaimos.

MIRĖ MEKSIKOS * 
ARKIVYSKUPAS 

Nelemtasis ir žiaurusis ka 
ras šiandie užtemdo daug 
svarbiųjų įvykių pasauly ir 
dažnai jie nepastebiami ir 
užmirštami. •

Antai, Meksikoj mirė to 
krašto vienas drąsus Bažny
čios kovotojų su raudonuoju 
tos šalies režimu. Tai arki
vyskupas Leopoldo Ruiz y 
Flores. Bedieviškoji Meksi
kos valdžia velionį tris kar
tus buvo ištrėmusi iš tėvy
nės. Velionis ilgoką laiką 
gveno ir Chicagoje. Popie
žius Pijus XI velionį atžymė 
jo. Buvo paskyręs apaštališ
ku delegatu Meksikai.

KOVOSE NAUDOJAMA SUNKIEJI 
JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ TANKAI
Japonai pasiuntė 80 transportinių laivų, 
invazija Filipinuose nepavyko

Washingtonas, gruodžio 22 d. — Oficialiai praneša
ma, jog Anglijos ministeris pirmininkas Winston Churchill 
atvyksta į Jungtines Valstybes pasitarimams su Prezi
dentu Rooseveltu.

Ministerį pirmininką Anglijoje stotin palydėjo lordas 
Beaverbrookas ir kiti aukštieji Anglijos žmonės ir Jungti
nių Valstybių atstovai.

Washingtonas, gruodžio 22 
d. — Karo departamento ap
skaičiavimu šiuo metu savo 
atakose Luzon saloje, Filipi
nuose, japonai panaudoja 
tarp 80,000 ir 100,000 ka
riuomenės, kitaip tariant 
tarp šešių ir aštuonių divizi 
JU-

Komunikatas praneša apie 
smarkias kovas prie Linga- 
yen įlankos, 150 mylių į 
šiaurę nuo Manilos, kur ja
ponai bando išlaipinti savo 
kariuomenę.

80 kariuomenės laivų
Karo komunikatas skelbia, 

jog Filipinuose “vyksta 
smarkios kovos įlankoje, 
150 mylių į šiaurę nuo Mani 
los, kur japonai bando išlai- 
pint kariuomenę. Lydimi 
stiprios laivyno ir aviacijos 
pajėgos pasirodė prie vakari 
nio Luzon salos pakraščio 
apie 80 kariuomenės laivų ir 
netrukus mažesnieji laivai, 
po 150 kareivių kiekvienam, 
įplaukė Lingayen įlankon, 
bandydami išlipti Agoo apy
linkėje. Kai kuriems pavyko 
išlipti į krantą.

“Apskaičiuojama, jog ja
ponų pajėgas sudaro tarp 
80,000 ir 100,000 kareivių, 
tarp šešių ir aštuonių divizi 
ju-

“Bandomąją invaziją pasi 
tiko aršiu pasipriesinimL. 
amerikiečių ir filipinų ka
riuomenė.

“Kovos vyksta netoli Ln- 
vao, Mindanao saloje.

“Kitose dalyse prasidėjo

Katalikų Bažnyčiai Meksi 
koje laikai palaipsniui gerė
ja. Tačiau velionį arkivysku 
pą, einantį 76 m. amžiaus, 
Dievas pašaukė pas save. Ne 
teko jam sulaukti visiško 
Bažnyčios išlaisvinimo toje 
šalyje.

•
NACIAI YRA BAIMĖJE

Amerikai įstojus karan, 
naciai pagaliau nukabina no
sį ir pripažįsta, kad dabar 
Vokietijos “priešas savo 
skaičiumi ir karo medžiaga 
yra gausingesnis ir viršes
nis“. Šį pareiškimą nacių 
propagandos ministras pas
kelbė per radiją.

Aiškėja, kad tarp nacių 
vadų jau reiškiasi baimė. Ir 
tas pagrįsta tikrove. Seniau 
jie ko panašaus nebuvo pra
sitarę. Dabar jie palengva 
bando vokiečių tautą supa
žindinti su tikruoju dalykų 
stoviu.

Pranešta, kad Hitleris jau 
serga. Susirgs jie visi, kai 
Amerika įsismagins.

Submarinų atakos

sargybų veiksmai.
“Iš kitų vietų nieko naujo 

nėra pranešti“.
Naudojami tankai

Manila, gruodžio 22 d. — 
Išleistasis oficialus komuni
katas skelbia, jog vienoje ( 
“vietoje japonų destrojeriai! 
ir transporto laivai atmušti Į 
mūsų sunkiųjų pabūklų ir I 
kariuomenės išlaipinimas su 
laikytas”.

Tolimųjų Rytų karo vado
vybė praneša, jog vakari
niam Luzon salos pajūryj, 
apie 100 mylių į šiaurvaka
rius nuo Filipinų, sostinės 
aršiose kovose naudojama ir 
tankai.

Amerikiečiai jau senai ti
kėjosi japonų įpvazijos tose 
vietose ir buvo pasirengę 
juos sutikti.

Karo vadovybės atstovas 
pareiškė, jog esą gandų, kad 
Lingayen įlankoje nuskan
dinta japonų transportiniai 
laivai, bet šie gandai esą 
nepatvirtinti.
Bombardavo Manilą

Kovoms bevykstant prie 
Lingayen įlankos, japonų 
bombanešiai šiandie du kar
tus atakavo Manilą.

Tačiau japonų orlaiviai 
skrido peraukštai ir daugu
mas numestųjų bombų patai 
kė į jūrą. Todėl nuostolio la
bai maža.

Kariniai sluogsniai parei
škia, jog japonai naudoja 
bombas tris kartus didesnes 
už tas, kurias jie panaudojo 
pirmose atakose.

("DniujM" Arine trlephoto)
Žemėlapyje vaizduojama vietos, kur priešo submari- 
atakavo Amerikos lai vus. Krovinių laivas apšau

dyta ir paliktas skęstąs prie Cape Mendocino ir krovinių 
laivas Agwiworld apšaudy-tas prie Cyprus Point.

nai

Lietuva su sąjungininkėmis 
demokratijomis - Žadeikis

SPĖLIOJAMA APIE NAUJUOSIUS 
VOKIETIJOS ŽYGIUS EUROPOJE
Hitleris galįs ruoštis invazijai Anglijon, 
Turkijon ar Gibraltaran ir Afrikon

Bernas, gruodžio 22 d. — 
Šiuo metu feldmaršalas gen. 
von Brauchitsch, kuris vado 
vavo Vokietijos kariuome
nei pergalėse Prancūzijoj, 
Balkanuose ir Rusijoj, šiuo 
metu pašalintas iš užima
mos vielos ir jo vietoje at
sistojo pats Hitleris.

Rusai užėmė 
svarbų miestą

Lietuvoje siaučia 
dėmėtoji šiltinė

Stockholmas, gruodžio 22 
d. — Jau anksčiau buvo pra 
nešta, kad Lietuvoje šiuo 
metu siaučia dėmėtosios šil
tinės epidemija. Paskutiniuo 
ju laiku pranešama, jog šil
tinės epidemija Lietuvoje ne 
tik nesumažėjusi, bet dar la 
biau plečiasi. Taip pat pra
nešama, jog epidemija pa
siekusi ir Berlyną.

Švedijos laikraščio Tidnin 
gen korespondentas Berlyne 
praneša, jog paskutiniuoju 
laiku gauta žinių, kad kaž
kokia epidemija pasirodžiu
si Brandenburgo provincijo
je pačioje Vokietijoje.

Kaune Vokietijos general- 
komisaras uždraudė visą su 
sisiekimą su tam tikromis 
Lietuvoje, kad tuo būdu bū
tų išvengta dėmėtosios šilti
nės išsiplėtimo. Kuriose vie
tose šiltinė labiausiai siaučia 
neskelbiama.

Prezidento pasitari
mai su diplomatais

Washingtonas, gruodžio 22 
d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas konferavo su 
Rusijos, Kinijos ir Olandijos 
atstovais Washingtone. šio
se konferencijose buvę ap
tarta pirmieji žingsniai su
bendrintam veikimui prieš 
ašies valstybes.

Kiek anksčiau Prezidentas 
Rooseveltas pasirašė įstaty
mą, pagal kurį karo tarny
bai bus šaukiami vyrai tarp 
20 ir 44 metų amžiaus imti
nai, o suregistruota bus vi
si vyrai tarp 18 ir 65 metų.

Manoma, jog netrukus 
bus nutraukta ėmimas ka
riuomenėn savanorių ir visa 
Amerikos kariuomenė iš 
6,000,000 ar daugiau vyrų 
bus sudaryta iš registracijos 
būdu paimtųjų kariuomenėn 
vyrų.

Kinai stipriai
spaudžia japonus

New Yorkas, gruodžio 22 
d. — Anglijos radio šiandie 
paskelbė, jog Kinijos ka
riuomenė, norėdama paleng 
vinti anglams Hongkongo, 
be atydžio žygiuoja pirmyn 
ir šiuo metu bėra tik per 
septynias mylias nuo Kow- 
loono.

Washingtonas, gruodžio 22 
d. — Lietuvos ministeris 
Jungtinėms Valstybėms, 
pulk. Povilas Žadeikis šian
die pareiškė, jog Lietuva 
“besąlyginiai prisideda prie 
bendros kooperacijos su są
jungininkėmis demokrati
jomis“.

Nuo šiandie iki šiol gal 
ir buvęs neaiškus laisvų lie
tuviui nusistatymas, jau ne 
tik mums, bet ir plačiajai vi
suomenei paaiškėjo.
Hongkongas dar 
laikosi prieš 
japonus

Londonas, gruodžio 22 d. 
— Kolonijų biuras šiandie 
paskelbė, jog nežiūrint japo
nų atakų stiprumo ir pervir 
šiauš Hongkongo gynėjai vis 
dar tebesilaiko.

Tuo tarpu Japonijos žinių 
agentūra paskelbė, kad Hon 
gkongo paėmimas esąs be
veik baigtas, nors kiti ašies 
šaltiniai skelbia, kai anglai 
kolonijoje tebesilaiką.

Londono šaltiniai nesitiki, 
kad Hongkongas būtų išgel
bėtas, bet jie didžiuojasi ap 
suptųjų drąsa ir didvyrišku
mu.

Washingtonas, gruodžio 22 
d. — šiandie paskelbta, jog 
Jungtinių Valstybių laivy
nas nuskandino ar sužalojo 
14 vokiečių ir keletą japonų 
submarinų.

Maskva, — gruodžio 22 d.
— Rusai skelbia apie savo 
kariuomenės laimėjimus, ku 
rių tarpe yra užėpiimas svar 
baus geležinkelių mazgo Plav 
ske, tarp Tūlos ir Orelio.

Taip pat rusų oficialiai 
skelbiama, jog užimtas Krap 
vino miestelis, į pietryčius 
nuo Tūlos.

Komunistų laikraštis Pra- 
vda rašo, jog Tūlos apylin
kėje vokiečiai palieką skai
čių kaimų ir į vieną dieną 
rusai atsiėmę 35 miestus.

Užsienio korespondentai, 
apsilankę Klin-Volokolams- 
ko fronte, skelbia, jog pake
lėse pilna vokiečių lavonų ir 
reikmenų.

Leningrado fronte, pasak 
rusų, raudonarmiečiai kovo
dami pietuose nuo Tikhvino, 
užėmę Bogoč ir Gruzino mie 
stelius. Vėlesnieji rusų pra
nešimai skelbia, jog Lenin
grado vokiečiai traukiasi be 
tvarkiai.

Anglų kariuomenė 
pasiekė Tripolitanig

Kairo, gruodžio 22 d. — 
Anglų kariuomenės priešakį 
niai daliniai šiuo metu neti
kėtai užklupo ašies kariuo
menę 150 mylių Tripolitani- 
jos gilumoje. Tiksli šios ata 
kos vieta nepaskelbta, bet 
pranešama, jog ji sunaikinu
si ištisę garnizoną.

Kitas anglų komunikatas 
pareiškia, jog svarbioji ang
lų kariuomenės dalis yra tik 
per dvidešimt penkias my
lias nuo Bengazi.

Malajuose anglai 
tvirtai ginasi

Singapūras, gruodžio 22 d.
— Šiandie pranešama, jog 
Malajų pusiasalyje anglai su 
darę naujas gynimosi lini
jas, apie 300 mylių į šiaurę 
nuo Singapūro, kur jie pada 
rę didelių nuostolių Japoni
jos kariuomenei, bandančiai 
prasiveržti į pietus.

Vėlesnieji pranešimai skel 
bia, jog anglai galėję šiuo 
metu susilaukti Malajuose 
karinės paramos.

Stebėtojai šiame Hitlerio 
žingsnyje įžiūri tris galimy
bes: (1) jog vokiečių pra^ąi- 
mėjimai Rusijoje ištikrųjų 
yra tokie dideli, kad Hitle
ris prarado pasitikėjimą sa
vo karo vadovybe, (2) jog 
susidarė rimtas nesutarimas 
tarp nacių partijos ir ka
riuomenės vadų dėl strategi 
jos ir (3) jog visas šis ma
nevras yra tik paprasta na
cių klasta, kad atitrauktų 
pasaulio dėmesį nuo tikrųjų 
Vokietijos žygių, pavyzdžiui 
pasiruošimo invazijai Angli
jon, Turkijon ar atakoms 
ant Gibraltaro pro Prancūzi 
ją ir Ispaniją.

Invazija galima
Kai, kurie Londono sluog

sniai sutinka, jog invazija 
Anglijon esanti galima, nors 
kiti sluogsniai tvirtina, kad 
Hitleris rimtai ruošiasi žy
giui į Gibraltarą, kad tuo 
išgelbėtų situaciją Libijoje 
ir pridengtų pasitraukimą 
Rusijoje.

Šiuos paskutiniuosius spė 
liojimus lyg ir patvirtina 
pranešimai, jog iš Rusijos 
fronto atšaukia bent 500 or 
laivių ir stiprinama aviacija 
Sicilijoje.

Naujos submarinų 
atakos prie Kalifor
nijos pakraščių

Santa Barbara, Cal., gruo
džio 22 d. — Šiandie praneš
ta, jog Per ^i mylias nuo 
Point Arguello, netoli Bar
baros, submarinas bandė su 
torpeduoti krovinių laivą 
S. S. Story.

Pranešimas skelbia, jog 
submarinas paleidęs į laivą 
vieną torpedą, kuri nepatai
kiusi. Po to submarinas sku 
biai pasinėręs.

Washingtonas, gruodžio 22 
d. — Laivynas šiandie pas
kelbė, jog pereitos savaitės 
ia baigoj e vienas submarinas 
atakavęs ir nuskandinęs g d r 
laivį Lahaina, tarp Hawaii 
ir San Francisco. Išgelbėta 
trisdešimt keleivių ir keturi 
įgulos nariai.

Neabejotinai japonų sub
marinas apšaudė torpedo
mis garlaivį Samoa netoli 
Kalifornijos pajūrio pereitą 
šeštadienį. Tačiau nors sub
marinas buvo arti, bet į lai
vą nepataikė ir nepadaryta 
jokių nuostolių ir nėra gyvy 
bes aukų.

Washingtonas, gruodžio 22 
d. — Sekr. Hull šiandie pri
ėmė adm. Home, kuris ką 
tik grįžo iš Martiniko, kur 
jis tarės su Prancūzijos au
kštuoju komisionierium. Pa 
reiškiama, jog Martinikas
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Amerikos lietuvių gyvenimas * ir veikimas
įspūdingos jubiliejaus 
iškilmės

Plymouth, Pa. — Š. m. 
gruodžio 21-mą Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos. 
Plymouthe, ilgamečio klebo
no kunigo Antano Sinkevi
čiaus 25 metų kunigystės 
jubiliejus paminėtas įspū
dingomis iškilmėmis.

10:30 ryte, gražioje pro
cesijoje, dalyvaujant mer
gaitėms, berniukams ir Mi
šių tarnautojams, vargo
nams grojant ir chorui gie
dant, iš klebonijos į bažny
čią įžengė solenizantas at
našauti padėkos auką Dic 
vui už suteiktas malones 
per 25 metus kunigavime 
ir 17 metų klebonavimo šio
je parapijoje. Klebonas at
rodė labai susijaudinęs.

Sukaktuvių proga reikš
mingą pamokslą pasakė ku
nigas Juozas K. Miliauskas, 
Wilkes-Barre, Švč. Trejybės 
parapijos klebonas.

Pradedant 6 vai. vakare 
visi keliai vedantieji į ban- 
kieto salę jau buvo užimti 
einančiųjų. Bankietą rengė 
bendrai parapijos nariai.

Atėjus vakarienės laikui 
(7 vai.) didžiulėje auditori
joje jau nebuvo vietos, rei
kėjo dėti stalus scenoje, kad 
sutalpinus susirinkusius.

Ateina vakaro garbės sve
čias lydimas brolių kunigų.

Susijungė
Elizabeth, N. J. — Lie

tuvių Laisvės svetainėje į- 
vyko iškilminga susipažini
mo dviejų draugijų vakarie
nė. Surengė Šv. Petro ir Po
vilo draugija. Kadangi šv. 
Mykolo draugija buvo daug 
silpnesnė narių skaičiumi, 
susivienijo į vieną feu Šv. 
Petro ir Povilo draugija. Dėl 
draugiškos pažinties, minė
tų draugijų nariams buvo 
surengta vakarienė su įvai
ria programa ir šokiais. Pub 
likos buvo gana daug, visi 
stalai buvo užimti. Rengėjų 
komiteto pirmininkas, R. 
Džiovelis paaiškino vakaro 
tikslą ir pakvietė dvasios 
vadą kun. S. Stonį sukalbė
ti maldą. Baigiant valgyti 
prasidėjo programa. Kalbas 
ir linkėjimus pasakė vietos 
klebonas kun. J. Simonaitis, 
adv. J. Petrikas, kun. S. Sto
nis, prof. J. Žilevičius, dr. 
A. Degutis, D. Dilkus, S. 
Karalius, J. Narušis, Kapi
tonas J. želinskas, V. Sen
kus, J. J. Liudvinaitis iš 
Linden, N. J., P. Dreseris, 
draugijos pirm., K. Berno
tą, draugijos prot. rašt., R. 
Džiovelis. Solo dainavo Bu- 
niūtė, piano akomp. J. Žile
vičius. Vakaro vedėjas buvo 
draugijos ižd. J. Budria.

Čia reikia pažymėti, kad
Šv. Petro ir Povilo draugija 
puikiai gyvuoja. Narių tun 
apie 300 daugiausia jaunų

KADETAI BAIGIA MOKYKLĄ

("Draugas” Acme telephoto,

Karo Laivyno Akademijos, Annapolis, 520 kadetų 1942 m. klasė džiū
gauja, nes vienu pusmečiu jiems sutrumpintas kursas ir apleidžia mo
kyklą gavę diplomas.

neles Šv. bažnyčioj varg. J. I kai ir lietuviškai. Pačios

Įėjus į salę, choras ir pub-1 vyrų, turto turi apie $12,- 
lika užtraukė “Ilgiausių me- 000.00. Sergantis narys gau
tų.”

Kun. Jonui Valūnui sukal- 
oėjus maldą, prasidėjo la
bai skaniai pagaminta va
karienė.

Pavakarieniavus, prasidė
jo. programa, kurią atidarė 
parapijos asistentas kun. 
Jurgis Andriuška, pristaty
damas vakaro vedėju kun. 
Joną Kundrecką. Kalbėjo 
kun. Jonas Savulis, kun. C. 
Miurray, prelatas J. Miliaus
kas ir kun. Jurgis Andriuš- 
ka ir daug kitų.

Galutinai vakaro vedėjas 
kun. J. Kundreckas pakvie
tė jubiliatą kun. kleb. A. J. 
Sinkevičių, kuris nuoširdžiai 
dėkojo visiems — iškilmių 
rengėjams, broliams kuni
gams ir publikai.

Klebonas Susilaukė daug 
sveikinimų iŠ kitų kolonijų 
ir gavo dovanų.

Ilgas rengimasis prie šio 
reikšmingo sukaktuvių pa
minėjimo nenuėjo veltui. 
Paminėjimas praėjo gražiai, 
nuosekliai ir pasiliks daly
vių atmintyje ilgiems lai
kams.

Ilgiausių metų brangiam 
dvasios vadui!

na ligoj pašalpos $7.00 į sa
vaitę, o pomirtinės gauna 
$200.00. Garbė draugijai ir 
jos nariams, o daugiausia 
draugijos pirmininkui K. 
Bernotai, kuris taip gabiai 
tvarko draugijos reikalus ir 
mokėjo prieiti prie jaunų 
vyrų. Visi Elizabetho lietu-1 
viai profesijonalai priguli 
šv. Petro ir Povilo draugi
jai. J. J. Liudvinaitis

Gražus giedojimas 
Kalėdų naktį

Brighton Park. — Kalėdų 
naktį choras pasiruošęs pa
giedoti gražių giesmių, kad 
tuo pridavus grožio Kristaus 
Gimimo šventei.

Nekalto Prasidėjimo Pa-

Kudirkai vadovaujant, nuo 
11:30 prasidės šventosios 
Nakties valanda. Choras gie
dos:

1. “Tylioj naktyj” — F. 
Gruber.

2. Gloria — J. Naujalio.
3. Adeste Fidelis — J. 

Reading.
4. Šventas, šventas — J. 

Kudirkos.
5. Piemenėliams vargdie

nėliams — J. Naujalio.
6. Džiaugsminga naujiena 

— J. Naujalio.
7. Broliai piemenėliai — 

A. Pociaus.
Mušant 12 vai. iškilmin

gos šv. Mišios. Per Mišias 
šv. choras giedos “Missa in 
F” — A. H. Rosewig. Per 
Offertorium “Hodie Chris- 
tus Natus ėst” — I. Kor- 
man. Užbaigoj “Sveikas Jė
zau” - J. Naujalio.

Solistai: Ona Feduris, Flo
rencija Poškaitė ir Juozas 
Gudas. Koresp.

maldos atspaustos juodomis 
raidėmis, o paaiškinimai — 
raudonomis. Šis naujas lei

Naujas gražus 
leidinėlis

Tik ką neseniai išėjo iš 
spaudos “Liturginės Mišios”' 
— tai Mišių Maldos lotyniš-

Jūs csflf maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų įstaigos

GRANO OPENING
k įatutaHf. 10tk

Sovv.nln ... Muile
Our N.w Hom 
Comr MII.
w.uk.., Hortk 

and D.a.n 
Arvasaa

WHOLESALE
LIQU0R
IŠTAIGA

[Svcžtojame 
po visa 
Chicago

REMKITK 
SENĄ

LIETUVIŲ
W. KANTER. Bav dHAUOĄ

MUTUAL LIQUOR C0. 
4707 8. Halsted 8t
Tai. ROILKVARD 0014

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

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

’^EFENSE
t

BUY
UNITTD
STATES
sAVINCS
(iONDS
.0STAMPS

PR A DĖKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdraustą A6rų Sąskaitą. Ne
santi 2% (dabartine ratu). Pulkus Inveat- 
mentas pavieniams, entatea, (rust fondams, 
partnershlps Ir korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm 15-tos neto nuoftimf) nuo 1-mos 
mėnesio. Įstokite J mūsų 194 2 Chrlstmas 
Savings Club dabar prasidedant).

Pirkite Defenae Ron<la Čionai

FAIBF1ELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIAT1ON
Dabartinis Adrcnas; 2729 W. Cermak Rd., 

Chicago, RlinrMs
NAUJAS ADRESAS po Kausto 10 <1., 1942 m.:
Kampas MUvvauker, North Ir Darom Avė., Chicago. DUnols 

Įsteigta 1901. Turtas virk )2,000,000

• paruošiant tekstą. Leidinė
lio kalbą- patikrino vienas 
iš Lietuvos atvykęs kuni
gas. Knygelių galima gauti 
pas Šv. Kazimiero seseris 
(2601 W. Marąuette Road, 
Chicago, III.) ir kitu adre
su: St. Alphonsus Church, 
Saratoga St. at Park Avė., 
Baltimore, Md. Knygelė 32 
pusi., su gražiu viršeliu.

dinys pasirodė dėka tam 
skirtos vieno kunigo aukos 
ir dėka rūpestingo pasidar
bavimo seserų kazimieriečių,

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

Padėk misijonieriams
Ar žinai, kad misijų tiks- 

tikslo, kaip remti misijų a- 
, paštalavimo darbą, 
j Visi, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečiami prisidėti prie taip 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertes 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

Kai suardom gyvenimą 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

HALSTED ST.

POULTRY HOUSE
3426 So. Halsted St.

Laikau viską, tik ką 
atvežtą nuo farmų 
— šviežių kiaušinių, 
vištų, žąsų ir kala
kutų. Pieno ir svies
to ir t. t.

Phone: Yards 5746 
CARL WUTZEN

Savininkas

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8)33 SO. HALSTED ST. 

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mo* 1U S-tos 

▼ai. vak.
Tel. CALomet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL State 7372

Tel. PROspect 3526

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, HL

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

Tl*. viena pora aklu visam g» 
renlmul. Saugokit Ja* leisdami 
tMtaamlnootl jas modemUklauaU 
’aatoda, karia regtjlmo mokai*.

gali apteikti.
83 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinta, kurio patettas 
visą aklu įtempimą.

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

OprOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa, II-tos
Telefonas CANAL OMS — OU£a«» 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. Iki S.10 p. m 

Tred. Ir Seto: 9:90 n. m. Iki 
7:99 p. m.

DR. P. ATKOČIŪNAS
TUW’!rTflTAH

1448 So. 49th Court, 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; CIOero 4279______

BS. F. G. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGBON 
2158 West Cermak Rd. 

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

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

Res.: Tel.: HEMlock 8150

fai. YARds 9944

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
aru 47tk Strset

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais7-9.Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 

šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-ft. 
Šventadieniais 11-12

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
tas. 6958 Bo. Talman Ava 

‘ton. TaL GROvehilI 0617 
lffloe taL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-9 vik. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. 
2423 W. Marąuette Road

(IR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGB0B

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
NedAliomis pagal ratartį

Office tel VARda 4787 
Namą teL PROipect 1930
TeL YARdi 5991.
Res.: KENirood 5107 '

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B OHIRUROAB 

vai nno 1—8; ano 8:90—
756 West 85th Street

TelcfotaMi HEMlock &84S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki >! Vak. 7 Iki t 

Nedaliomis pagal nutarti

Tel. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas Ir Rezidencija
2155 Weet Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nno 7 11d 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. TOestora Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 8 po plot kasdien

Ofise TsLi

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1808 Weat Sfitt Street
LIGONIUB PRIIMA i 
Kasdien ne 2:09 iki 8:00 *aL 

Tračlad. Ir Bekmaū. tik susltartna.

iet. O AK ai 0189

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

vs1andoe: 1—3 popiet ir 7—8 v ♦ 
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfomla Avė. 
Telefonas REPnbUc 7868

Ofiso tel.: VIRglnia 0086 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL CANaI 0957
Rm. tel.: PROipect 665

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

RMldenetJa: 8800 So. ArtoeJan Ar 
▼1LANDO8: U v. ryto iki I pope 

I Iki ■ vaL vakar*

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. telefonu SEEley 0434.

TaL Cicero 1494

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutarti.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS i 
Nno 1—4 Ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutarti 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonu VIRglnia 9491

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

(2-troe luboe)
TsL MIDtray 9880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. vak

Sokmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
gydytojas ir chirurgas

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARds 0094 

Rea. TeL KENwood 4800
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki ll vai. dienų

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524 
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND RURGEON 

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

2408 Weat 63rd Street

w.uk


Antradienis, gruod. 23, 1941 DRAUGAS

AMERIKA UŽPULTA

T

Amerikos šalis — laisvės, 
sapnų ir svajonių. Amerika 
— globėja pabėgėlių, užta
rėja nuskriaustųjų, gelbėja 
vargšų ir pasotintoj a alks
tančiųjų. Visame pasaulyje 
nėra kitos tokios šalies, kaip 
Amerika! Iš visų pasaulio 
kraštų per šimtmečius nu
skriaustieji vyko į šią šalį 
ieškodami prieglaudos, lai
mės bei žmoniškos laisvės. 
Čia atvykę, jie visi rado tą, 
ko niekur kitur nėra. Juk ir 
mes lietuviai slaptomis iš
sprukę iš Rusijos jungo bei 
kankynių, bėgome per stip
riai saugojamą sieną nepai
sydami jokių pavojų ir plau
kėme į šią garbingą šalį.

Čia atvykę radome tokį 
gyvenimą, apie kokį paverg
toj tėvynėj tik sapnuoti te
galėjome. Amerikoj gyvena 
visokių tautų bei įvairių 
spalvų žmonės ir kaipo šios 
šalies piliečiai, jie visi turi 
lygias teises, visiems yra 
atdaros durys į mokslą, į 
pažangą ir kultūrą; visiems 
yra atdaros durys į darbą, 
į pramonę, į politiką; kiek
vienas gali garbinti savo 
Sutvėrėją taip kaip jis no
ri ; rašto ir žodžio laisvė 
pilna. Ne vienas ateivis ir 
darbo žmogus per savo ga
bumą bei apsukrumą tapo 
milionierium, ne vienas a- 
teivis per savo darbštumą 
bei pasiryžimą pasiekė aukš
tą laipsnį moksle, politikoje, 
žemdirbystėje, pramonėje, 
sporte ir kultūroje bei tur
tuose. Taigi, jeigu ateiviai 
galėjo pagerinti savo gyve
nimą, tai ką jau bekalbėti 
apie jųjų gentkartes. Vis tai 
dėl to, kad Amerikoj yra pil

na to žodžio prasmėje — 
laisvė, kurios niekur kitur 
nerasi!

Amerika visų nuskriaus
tųjų motina priglaudė po 
savo gailestingu sparnu ir 
mus, lietuvius. Mes čia at
vykę radome šiltą ir malo
nų prieglobstį ir po jos lais
va ir garbinga vėliava su
kūrėme naują tėvynę, čia 
mes turime savo lietuviškas 
draugijas, organizacijas, mo 
kyklas, bažnyčias ligonines 
bei visokias biznio ir kul
tūros įstaigas. Dar reikia 
priminti, kad naujoji tėvynė 
begalo daug prisidėjo prie 
išlaisvinimo mūsų tėvynės 
Lietuvos po pasaulinio ka
ro ir galima sakyti, kad 
naujai tėvynei po Amerikos 
vėliava vėl prisieis svarbią 
rolę sulošti belaisvinant Lie
tuvą iš naujos vergijos.

Kaip mes, lietuviai, esame 
laimingi gyvendami po Ame
rikos garbinga vėliava. Taip 
pat jaučiasi ir kitų tautų 
čia apsigyvenę žmonės, nes 
Amerikos Jungt. Valstybės 
visus vienodai priima, visus 
vienodai globoja ir visiems 
užtikrina pilną laisvę, kuri 
šviečia visam pasauliui ir 
rodo žmonijai laimingą gy
venimą. Bet pasaulyje ran
dasi keistų žmonių, kurie 
nekenčia laisvės. Jie nori. 
kad žmonija vergautų, o dik
tatoriai viešpatautų. Tokie 
kraugeriai diktatoriai už
viešpatavo Europoj ir Azi
joje. Užkariavę ir pavergę 
beveik visas Europos tau
tas, pasikėsino pavergti vi
są Aziją ir visos Amerikos 
tautas ir išnaikinti laisvę ir 
pačią demokratiją. Štai,

("Draugas” Acme tulephoto)

Maj. gen. Herbert A 
Dargue, pirmosios oro jė
gos komandierius, Mit- 
chell Field, matyt, bus žu
vęs kartu su kitais pen
kiais aukštesnės rangos 
armijos karininkais lėktu
vo nelaimėje. Gruodžio 12 
d. jie visi skrido išilgai 
šalį ir dingo.

LAIŠKAS MORRIS B. SACHS VISIEMS 
SAVO LIETUVIAMS PIRKĖJAMS!

PUIKŪS BIZNIO PRINCIPAI!

Brangūs Kostumieriai:
Kiekvienos įstaigos pasi

sekimas ir gyvavimas tik ta
da yra tikras, jei ji susilau
kia visuomenės paramos, jei 
jos štabas parodo glaudų 
bendradarbiavimą.

Man šiandien malonu pa
reikšti. jog MORRIS B. 
SACHS krautuvė iki šiol 
susilaukė labai malonios ir 
nuoširdžios lietuviškosios vi
suomenės paramos. Dažnai 

, krautuvė būdavo taip perpil
dyta. jog mes gal net neįs- 
tengėm visų taip aptarnauti 
kaip norėjom. Už tai šiandie 
aš tegaliu išreikšti tik gilų 
apgailestavimą ir atsiprašy
mą. uiii ii

Negaliu praeiti nepastebė
jęs ir savo štabo glaudaus 
bendradarbiavimo, be kurio 
nebūtų buvę taip tinkamai 
patarnauti mūsų visiems 
pirkėjams. Todėl ir savo ir 
savo maloniąjam štabui — 
visiems tarnautojams reiš
kiu giliausią padėkos žodį.

Jaučiu tikrą reikalą pa
reikšti Povilui B. šaltimie- 
rui ir jo artistų štabui tarti 
didelį lietuvišką ačiū, nes tik 
jo pastangomis aš taip suar
tėjau su lietuviškąja visuo
mene, kuri suteikė man to
kia žymią paramą. Tariu di
delį ačiū ir visiems kitiems 
kostumieriams, kurie taip 
gausiai atsilankė į MORRIS 
B. SACHS krautuvę ir įsigy- 
jo sau įvairiausių rūbų; nuo
širdžiausiai dėkoju visiems 
ir reiškiu vilties, kad ir atei
tyje mūsų taip malonūs san
tykiai nenutrūks.

Todėl, tikėdamasis ir atei
tyje susilaukti tokio lietuvių 
nuoširdumo ir santykių pa
laikymo, pasilieku —

gruodžio 7 d., šių metų, Ja
ponija, susitarus su Euro
pos diktatoriais, iš pasalų, 
kaip banditai, užpuolė Am. 
J. Valstybių teritoriją, išžu
dė daug Amerikos piliečių, 
kareivių ir pridarė daug blė- 
dies. Tai barbarų, banditų 
žygis! Taigi, be didelių iš
vedžiojimų Amerika užpul
ta. Amerikos laisvė ir pati 
demokratija užpulta! Mums 
visiems ir mūsų brangiai A- 
merikai gręsia rimtas pavo
jus! Nėra laiko žodžiams 
bei išvedžiojimams, reikia 
skubios, vieningos akcijos 
bei pasišventimo. Malonu 
mums čia gyventi, nesunku 
bus pasišvęsti, kariauti, jei
gu reikės ir mirti už šią ša
lį, už brangią šios šalies lais 
vę. Lai mūsų darbai drąsina 
mūsų galingą kariuomenę, 
o mūsų doleriai aprūpina 
juos ginklais ir visoms ka
ro reikmenimis. Vieningai 
dirbdami, be abejo pergalė 
sime priešą ir laimėsime ką
rą Dr. J. P. Poška,

Pasaulinio karo veteranas

Jūsų,
MORRIS B. SACHS

SIS-TAS APIE MILŽINIŠKĄ SAULINE SISTEMĄ 
Saulinėje sistemoje yra net 50,000 planetų

Profesorius A. O. Leusch- čiaus, galima sayti, kad 
nėr, viršininkas Berkeley tik vieną iš kiekvienos pen

kių, turi tokį orbitą, kuria 
patikrina kokį nors judėji-

astornominio departamen
to prie Californijos univer
siteto, specialiai pagaminta- 
me straipsnyje “Science* ] 
Service,” rašo, jog apie 
50,000 planetų galima per di 
džiausius teleskopus maty-, 
ti. Iš jų daugiau kaip 
5,000, buvo rastos nuo pra
džios šimtmečio.

Su paprastomis devynio
mis mes visi susipažinę.
Merkuras, Venus, žemė,-
Marsas, Jupiteris, Saturnas, 
Uranas, Neptūnas ir Pluto 
— pavadintos pagal jų to
lumo nuo saulės.

Mažesnės planetos guli 
tarpe Marso ir Jupiterio. 
Jos buvo rastos todėl, jog 
tolumas kitų planetų nuo 
saulės vedė astronomus ti
kėti, kad ten buvo dar kito3 
didelės planetos. Organi
zuotas ieškojimas nebuvo 
sėkmingas, bet sausio 1 d., 
1801 m., italas Piazzi, patė- 
mijo svetimą kūną, dabar 
pavadintą Ceres, pi imą iš 
milžiniškos šeimynos mažų 
planetų.

1931 rasta net 391 plane
tos. Nuo 1910 rasta virš 
3,000. Iš šito didelio skai-

mą ateityje, sako profeso
rius Leuschner. Tokios 
planetos šiandien turi nu
merius, vietoje vardų, nes 
vardai tų planetų apsuko vi 
sų galvas.

Mažos planetos, ir kome
tos, gal būt, yra kokie griu

vėsiai didesnio kūno, kuris 
buvo saulės vaikas anksty
boj saulinės sistemos eve- 
liucijoj. PLIS.

Paukštį pažinsi iš jo 
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos.

KALĖDOMS NAUJĄ
RADIO

PIRKITE KALĖDOMS NAUJĄ., GRAŽŲ RADIO, kuris gerai pagauna visas sto
tis ir duoda tobulą garsą. Pas Budriką jūs rasite visokių radio, kokie tik jumaj 
patinka. Didelis pasirinkimas nuo pigiausių iki brangiausių, iš visų žymiausiųl| 
išdirbysčių.
ZENITH GERĄ RADIO pirksite už.................................................. $ į g j-

Lengvi išmokėjimai, gera nuolaida už jūsų seną radio ir dar graži dovanėlė 
jums pas Budriką užtikrinta.

Gelling Up Nighls 
MakesManyFeelOld

I TOU f 
i 6*ttn 
• 1 
imatlc

fMl older than you are or auffer 
tint Up Nlfhta. Baekache. Nerroua- 
[ Paine, Dlzelnesa. 8«ollen Anklea, 

Rheumatlc Paine, Burnlng, granty or fre- 
auent paaaagea? lf eo, remember that you r 
Kldneyg are Titai to your Health and that 
theee eymptoma may 6e due to non-organls

Snd non-eretemle Kldney and Blndder trou- 
lea—In auch caaea CY8TTX (a phyalclan'a

preacrlptlon l uaually ilTea prompt and )or 
nue rellef by helplnc the Kldneyg fluah out 
polaonoua egeeaa aclda and vaatea. You have 
—to caln and nothlnc to loee In 

itea. An Iron-clad (uarantee 
'rapped around each package aaaurea a re- 

fund oi your money on return ot emptjr 
package unleaa fully aatlsfled Don't tako 
ehanoaa on any Kldney medlclne that ls 
not gaaranteed. Don't drlay. Oet Cyatos 

— (Stee-teil from your
drugglat todav. Only 
eite. The kuarantea 
proteeta you.

everythlnc l 
trylng «!yei 
wrappe<J are

Cystex
fItil lldeevi

ųUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

’HEST COLDS
Mothor—Olva Your CHILD 
This Šamo Expart Carai

/.t the flrst algn of the Dionne Quln- 
tuplete catching cold—their cheata and 
t-roate are rubbed with Children’a 
Mild Muaterole— a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’a colda and reaulting cougha.

The Quinta have alwaya had the 
l-.eat of care, ao mother—you may be 
aaaured of uaina Juat about the BEST 
produet made when you uae Muaterole. 
MORE than an ordinary “aalve”— 
yvarming, aoothlng Muaterole helpa 
break up local congeation. Alao made 
in Regular and Katra Strength. for 
thoae preferring a atronger produet.

Arti Los Angeles prie
plaukos apsaugos srityje fe- 
deraliniai agentai suėmė vo
kietį “baroną” Ernst Fro- 
lich de Meyer, 27 m. amž. 
Jis buvo U. S. kariuomenės 
karininko uniformoje.

ATSILANKYKITE Į

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO 
SPECIALIS STORAS

Spring Grove, 6 m. Kentucky brand 
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand 

Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 

visokios rūšies alaus.

S5Ž

uus
PUSĖN)

ši yra vienintėlė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti į mano 
krautuvę ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (žilius), savininkas.

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti VLsokiam Ore

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

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

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais 
%================^’

I*

Budrike gražus kalendorius, 12 puslapių, visiems pirkėjams duodamas dykai.

X

ONLY ZCNITH HAS THIS! \
RADIORGAN MASTBR CONTROL on all four: 
American and foreign broadeasts, FM and records.

M

The Konwood (12H689) • ... for 
perfection in Home entertainment 
this rodio-phonograph hasevery- 
thing—plays up to 12 retords, 
receives American and foreign 
broadeasts plūs HM. Modern 
"Phono-Glidc eabinet tn walnut 
finish. Hadiorgar, automatu tun- 
ing and 14-in. High FidcĮity 
speaker. 12 tnbes ajoon qk 
including rectifier.

Budriko krautuvėje galite gauti gražių lietuviškų ir amerikoniškų kalėdinių at
viručių.

Budriko auksinių daiktų krautuvė perkelta į naują vietą, į baltąjį namą, 3241 
S. Halsted St., kur yra didelė elektrikinė iškaba.

BUDRIU FURNITURE-RADIO
3241 So. Halsted SI. ir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3409 So. Halsted St.
Krautuvės adaros kiekvieną vakarą iki vėlumos, o sekmadieniais iki 5 vai. vak.
Žymūs lietuvių radio programai, Budriko pastangomis leidžiami: iš WCFL _
1000 kil. stoties, Sekmadienio vakare 5:30 vai. P. M., ir iš WHFC_  1450 kil.

£ Ketvirtadieniais 7 vai. P. M.
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agentais, tarnaujančiais Maskvai ir, dėl to, kaipo to
kių, žingsniai turi būti sekami.

Jungtinės Valstybės turi savo santvarką. Toji san
tvarka yra demokratiška Ji garantuoja gyventojams 
laisvę. Europoje išaugusios diktatūros ir dabar Japo
nijos militarizmas yra užsimoję visuose kontinentuose 
savo santvarką primesti ir žmonių laisvę pasmaugti. 
Kaip gerai žinom, ir Amerikai šiandien tenka ginklu 
rankoj gintis nuo diktatorių, kad apsaugoti demokrati
nę santvarką. (“Draugas” 1916 m. gruo

džio 23 d.)Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 7bc. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Aišku, kad ne tik nacizmas, bet ir komunizmas griež
čiausiu būdu prieštarauja šio krašto santvarkai. Jis 
Amerikai ne tik svetimas, bet kenksmingas ir pavo
jingas. Tą gerai supranta Amerikos žmonių atstovai — 
atstovų buto nariai ir dėl to jie pravedė viršui sumi
nėtą įstatymą. Tai padarydami, jie turėjo galvoj seną 
amerikonišką posakį — Safety first!

Antradienis, gruod. 23, 1041 — - --
*■ I

*

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

utetuv<,j katalikų dlenrafičlo "Dreugo" rfimSjaais Ir skaitytojam* 
slunCla sveikinimus Ir geriausius UnkSjlmusl

Jūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodama* 
apie įvairius katalikams įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tl» 
sac. .Zna Ir saugo Jas nuo am&nojo išganymo prieSų.

xj*ogortopal topadaugeja jOot. katalikiško dienraščio skaitytojų skal
ausi

4, 4MLETO GIOVANNI CIOOGHANI. 
kaodloea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

Skaudi Lietuvos padėtis
Didieji Lietuvos vargai prasidėjo nuo 1939 metų ru

dens, kai Sovietų Rusija, su Hitlerio pritarimu, apgy
vendino Lietuvoje savo kariuomenės pulkus. Lietuvio 
ir širdis ir protas jau tada nujautė besiartinančią aud
rą ir savo tėvynei pavojų. Taip, juk, ir buvo. Garnizo
nų įsteigimą 1940 m. birželio 15 d. pasekė ginkluota 
sovietų okupacija, kuri taip pat buvo padaryta su Hit
lerio pritarimu. Ir, berods, nėra reikalo čia minėti tai, 
kokia nelaimė tada užkrito ant Lietuvos ir jos žmonių.

Neužteko ir tos nelaimės. 1941 m. birželio 21 d. Lie
tuva virsta karo • lauku.

Kare žūsta tūkstančiai lietuvių, prasideda miestų ir 
kaimų išgriovimas ir, pagaliau, kraštą sužnybia nauja, 
taip pat žiauri ir baisi vokiečių okupacija.

Ir čia nelaimės dar nesibaigia. Okupaciją ir karą, 
kaip dažniausia atsitinka, seka baisios li^os, epidemi
jos.

Štai gruodžio 21 d. šiurpi žinia atėjo iš Lietuvos per 
Švediją, kad dėmėtinė šiltinė (spotted typhus) plinta 
visame krašte ir skina okupacijos suvargintų žmonių 
gyvybes. Vokiečių generalinis komisarijatas Kaune vi
sai nutraukęs visokį susisiekimą su kai kuriais rajo
nais, kad sulaikyti epidemijos plitimą.

Ne iš gero...
Nacių vadai Vokietijoje savo kalbų toną jau pakeitė. 

Karo frontuose nebesiseka. Kariuomenė traukiasi at
gal su dideliais nuostoliais. Nacių lyderiai šaukiasi į 
Vokietijos visuomenę pagalbos. Ar tai čia ne atmaina? 
Aišku. Seniau jie tik įsakymus davinėjo, o dabar.... 
jau prašo!.... z

Ne iš gero šis tono pakeitimas. Ir atmainos vyriau
sioje karo vadovybėje padarytos ne iš gero. Jai iš
reikšta nepasitikėjimas ir vyriausiuoju karo vadu pa
siskelbė esąs patsai Hitleris. Žinant, kad Hitleris nė
ra išėjęs karo mokslų, tasai pakeitimas padarytas tik
rai nevykusiai. Padėties tai jokiu būdu nepataisys. Pa
bloginti tikrai galės. *

Kai vežimas įklimsta balon ir kai pakinkytasis ark
lys jo nebeišvelka, paprastai, jo vieton užkinkomas ge
resnis. stipresnis. Bet čia padaryta kitaip — į nacių 
klimstantį vežimą pakinkytas blogesnis.

Dėl registravimo svetimų agentų
Sąryšy su atstovų buto priimtu bilium registruoti 

svetimų valstybių agentus ir jų tarpe komunistų par
tijos narius, “N-nos” daro tokią pastabą:

“Jeigu atstovų buto priimtam biliui pritars ir se
natas, tai bilius pataps įstatymu. Tuomet visi “mū
siškiai" Bimbos, Andruliai, Mizaros, Prūseikos ir jų 
draugai, kurie šiandien apsimeta karštais Amerikos 
“patriotais”, turės būt įtraukti j teisingumo departa
mento sąrašus, kaipo agentai, tarnaujantieji svetimos 
šalies diktatūrai. Kurie bandys savo “komunizmą” 
paslėpti, tiems gręs bąusmė: 5 metų kalėjimas ir 
$10,000 pabauda.

Rusai sulaikė vokiečius... 
Dobrudžioje rusai sulaikė 
vokiečių armiją. Balabnicoj 
ir Bachkoi rusai užėmė ke
letą kalnų. Visame Karpatų 
fronte rusai laimėjo mūšius.

Anglijoj arkliena pigesnė.
Vokietijoj arkliena mėsa 
pardavinėjama po 39 centus, 
kuomet Anglijoj galima ją 
pirkti už 14 centų svarui.

Žydai rūpiriasi savaisiais. 
Amerikos žydai jau sudėjo 
tris milijonus dolerių nuo 
karo nukentėjusiems žydams 
šelpti.

•
Bankrutavo 800 laikraš

čių.... Pabrangus popierai, 
nuo praeitų metų Amerikoj 
bankrutavo 800 laikraščių.

•
Svarsto Wilsono taikos 

pasiūlymą... Kariaujančios 
valstybės svarsto preziden
to Woodrow Wilson pasiųs
tą joms taikos pasiūlymą.

•
Nužudė katalikų patriar

chą... Mardine turkai pikta
dariai nužudė katalikų pat
riarchą iš Antiochijos J. 
Rahmani.

•
Nauji reikalavimai grai

kams,... Graikijos vyriausy
bė svarsto naujai gautus 
santarvininkų reikalavimus. 
Manoma, kad jie prie jų pri
sitaikins.

1 —________ _

Aštrūs liežuviai skaudžiau 
duria negu kardai.

Iš aptrūnijusių lapų
Lietuvos Konstitucijoj 

yra pasakyta (paragrafas 
53), kad Respublikos Prezi
dentas yra vyriausias Res
publikos ginkluotų jėgų vir
šininkas ir kad karo metu 
skiria vyriausiąjį kariuome
nės vadą.

Ieškoma Lietuvos prezi
dento, kad apgarsintų karą 
Japonijai, Vokietijai. Itali
jai, kaip kad padariusios 
Lenkiją, Čekoslovakija ir k.

“Kovos” No. 36 ir 37 
(1916 m.) apgarsinta, kad 
Lietuvių Socialistų Sąjun
ga Amerikoje narių turi; 
pilnų 2,511, suspenduotų 
511, tame skaičiuje 299 mo
terys. Sąjunga turi 49 
kuopas. Visas jos pinigi
nis turtas siekia $14,000.00. 
Sąjunga leidžia savaitinį or
ganą “Kova” ir mėnesinį 
“Naujoji Gadynė.”

Toj pačioj gazietoj taip 
pat buvo rašyta, kad neuž
ilgo visi Amerikoj lietuviai 
bus LSS. nariai, ba sako jų 
mitingus lanko “parapijo
nai ir kunigų gaspadinės.”

Paeiškoma tos sąjungos, 
tų narių, tų kuopų, tų laik
raščių gi ypatingai tų $14,- 
000,00. Kur visa tai dingo?

Praeitam pasauliniam ka 
re vienas vokietis gavo laiš
ką nuo savo sūnaus iš rrisų 
nelaisvės:

“Brangsu tėveli! Aš gy
venu Rusijoj, puikioje sto
vykloje, dėl kareivių belais

vių. Savo kambaryje tu
riu net vonią. Lovą mano 
labai patogi. Apvdlkalu3 
maino kas savaitę. Valgyt 
duoda gerai, ir užtektiani. 
Esu užganėditnas.”

Laiško gale gi padėtas 
sekantis pranešimas:

“B. Genrich’ą vakar su
šaudė” už neužsiganėdini 
mą.” (“Draugas” 19.6 m ).

“Roseland, III. Lapkr, 1, 
1916 m., renkant aukas nu
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams kai kurie socialis
tai kratė pinigus iš dėžu
čių ir pylėsi kišenesna. Jei 
kitų negalėjo iškratyti, tai 
peiliu ar šakutėmis krapštė. 
Aš savo akimis tai mačiau 
ir pasirašiau savo vardą.

Adolphas K ano versk i s 
(“Draugas” 1916).

Prašau Nesijuokti
Motina, atvedusi savo 

vhiką į mokyklą, giriasi 
mokytojai:

— Tamsta neįsivaizduoji, 
koks mano sūnelis protin
gas! Pamatysite, kai jis 
pradės mokytis.

— Gal būt, gal būt! Iš 
išvaizdos, mat, sunku pa
žinti ir negalima spręsti 
apie gabumus.

— Norite įsitikinti? Pra
mik, kiek bus du kart du? 
— klausia motina.

— Penki! — atsako vai
kas.

— Matot, ar aš nesakiau! 
Tik vienu apsiriko . . .

rk

Reikia tik įsivaizduoti, kaip sunkioj ir skaudžioj pa
dėtyje yra Lietuvos žmonės. Kai plinta bet kokia ligos 
epidemija, reikia greitos pagalbos, reikia gydytojų, 
slaugių, ligoninių, medikamentų, tinkamo maisto, dra
bužių. Bet mes gerai vaizduojamės, kad šiandien tų 
visų dalykų Lietuvos žmonėms trūksta. Daug gydytojų 
pirmieji okupantai buvo ištrėmę. Dabar vokiečiai savo 
kariuomenei sunaudoja ligonines; verčia gydytojus ir 
slauges tarnauti kariuomenei; medikamentai suvarto
jami tih kariuomenei; maistas ir šilti drabužiai, kaip 
jau keletą kartų buvo pranešta, rekvizuojami okupan
tų karo tikslams, kariuomenei. Kai patiems okupan
tams ima nebesisekti, jie puola desperacijon ir, supran
tama, okupuotų kraštų žmonių padėtis medžiaginiu 
atžvilgiu pasidaro tiesiog tragiška.

Skaudžiausia, kad mes, žinodami tuos didžiuosius 
Lietuvos žmonių vargus ir nelaimes, tuo tarpu jiems 
negalime pagelbėti, nes yra nutrauktas visokis susi
siekimas.

Tad liūdnos, liūdnos bus Šv. Kalėdos Lietuvos žmo
nėms... Svetimas vergijos jungas savaime yra kartus. 
Bet kai prie to prisideda ligos ir visokie trūkumai, 
būklė pasidaro nebepakenčiama.

Jungsimės mintimis Kalėdų šventėse su savo bro
liais ir sesutėmis Lietuvoje, prašydami Aukščiausio, 
kad Jis savo malone palengvintų jų skausmus ir kad 
greičiausiai suklupdytų Šiandieninius žmonijos Krau
gerius, kurie čiulpia žmonių ašaras ir kraują.

“Pagal atstovų buto priimtą įstatymo sumanymą, 
komunistų partija ir vokiškų nacių organizacijos tu
rės paduoti teisingumo departamentui vardus ir ad
resus visų savo viršininkų, direktorių ir narių.

“Gerai, kad J. V. kongresas susiprato pastatyti 
tuos sąmokslininkus po valdžios priežiūra. Jie yra 
pavojingi gaivalai, nes jie visą laiką rausiasi po de
mokratijos pamatais.”

Skundikai
“V-bė” rašo:

"Bolševikiški gaivalai Amerikoje jau neranda kito 
kovos būdo prieš sąmoningus lietuvius ir gerus Ame
rikos piliečius, kaip skusti juos Jungtinių Amerikos 
Valstybių saugumo organams, kaip nacius. Reikia 
stebėtis, kad lietuviški bolševikai Amerikoje dabar 
teigia, jog kas nėra bolševikas, tas yra pronacis. Na
ciais jie pravardžiuoja tautininkus, katalikus ir so
cialistus. Negana to, jie skundžia lietuvių įstaigas ir 
visokiais būdais nori jas diskredituoti ir sunaikinti.

“Prieš tokius šlykščius bolševikų darbus Amerikos 
lietuviai turėtų rasti kokią nors kovos priemonę. A- 
merikos lietuviai komunistai ne tik per savo spaudą, 
bet savo prakalbose ir visur kitur kiršina vieną A- 
merikos piliečių grupę prieš kitą. Rodos tas įstaty
mų nėra leistina.”

Safety first...
Jungtinių Amerikos Valstybių kongresas pravedė į- 

statymą, sulyg kurio visi komunistų ir nacių partijos 
nariai Amerikoje turės registruotis teisingumo departa
mente. Komunistų partija turės patiekti departamen
tui ne tik savo tarnautojų vardus, bet visų narių są
rašą. Komunistai yra priskaitomi svetimu valstybių

* Malonūs• i t ■ * i • i * t *
mūsų skaitytojai

** V p;, ii< • * • m . e* - _. . _ . » *i <»
Kalėdų šventėms gaus

kelis kartus didesnį dienraščio “Draugo” numerį, ku
ris bus įvairus, turiningas ir paįvairintas daugybe skel
bimų ir sveikinimų. Prašome pasakyti apie šį numerį 
visiems tiems, kurie mūsų dienraščio neprenumeruoja.
Ryt dienos “Draugo” laidą teuusiperka' visi.
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Antradienis gruod. 23, 1041 DRAUGAS n
A. Rachmanova

^Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys,

Spalių 29 d.
J Mes turime vėl naują smūgį: tėvą išsiunčia į kitą 

miestą ir dar šį vakarą jis turi išvažiuoti. Kokiam lai
kui — niekas nežinome. Mums visiems su tėvu keltis 
negali būti nė kalbos, nes ten butą rasti būtų dar sun
kiau nė čia.

Lapkričio 4 d.
— Nieko sau, linksmos žinios, mūsų fakultetas eis 

po velnių! — taip sakydamas įsiveržė profesorius Erens- 
tas, mūsų fakulteto dekanas. Kaip visados, taip ir šian
dien, jis buvo kaip valkata apsitaisęs: neapsakomai nu
dėvėta eilute, gėlėtu šaliku ant kaklo vietoj apykalklės, 
tik ant kojų turėjo naujutelaičius tubo pušnis. Man pa
tylom Kalia Upenskaja tvirtinusi, jam nupirkusios juos

Laikas visiems žinoti apie teikimą pirmosios pagalbos
Kas reikia daryti sunkiuose ir lengvuose sužeidimuose ir kituose 
nelaiminguose atsitikimuose

Beveik 100,000 žmonių kas Paguldyk ligonį. Paguldyt 
met netenka gyvybės nuo reikia galva žemiau kad 
visokių nelaimingų atsitiki-1 smegenys gautų tiek krau- 
mų. Kiti du milionai kenčia jo, kiek tik galima. Neda 
įvairiais sužeidimais. Kiek- ryk nieko, kas padidintų bė 
vienas, žmogus privalo žino girną kraujo. Saugok nuo

THIS YEAR s
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ti, kaip teikti pirmąją pa
galbą.
Sulaikymas kraujobėgio

link jį dedasi. Tada nereik 
jo šiuo ar tuo varginti.
Kaip nešti sužeistą žmogų

Suteikęs pirmąją pagalbą 
sužeistam žmogui, kuo grei
čiausia reikia pargabenti į 
namus arba į ligoninę.

Žmogus teikiąs pirmąją 
pagalbą sužeistam turi su
prasti, kad jis atliko tik pu
sę pareigų. Nelaimingi atsi
tikimai dažniausia apsireiš

The present that i* ap- 
preciated by the one who 
receivef it and every one 
in America—the preaent 
that bringa joy and safety 
whiie proteeting againat

jm i s i

> s

DEFENSE Bonds* Stamps

nepadidintų pkaudėjimų. Ne- uždėk jo sveikąją ranką sau

staigių sujudinimų. Kuomet 
kartą kraujas jau apsistoja 
bėgęs, ligonis turi būti ra 
mus, kadangi mažiausias su- 

Kokios nebūtų žaizdos, iš judinimas gali duoti progos
jų veik visuomet nubėga vėl kraujui išsiveržti. Žiū- 
daugiau ar mažiau kraujo. į rėk, kad ligonis gautų gana 
Kai kuFioš žaizdos esti su-: šviežio oro, apklostyk jį šil- kia vietose, iš kurių būti 
rištos su pavojingu kraujo- tai ir apstatyk šonus karš- nai reikia ligonį išnešti.
bėgiu. Pasirodymas kraujo
bėgio sukelia tulus simpto
mus: apsilpsta, pasidaro šal

tomis bonkomis, jei jų ran
dasi.

klausytojos, negalėdamos pakęsti, kaip jis vaikščiojęs u Qda yeida’ nublank8ta, pirm°j1 pagalba išgąsčio
veik basas.

Mus ta žinia parbloškė, ir apipylėme profesorių klau
simais. Mums kiek aprimus, profesorus paaiškino:

— Mūsų mielas draugas Jefimovas išvažiavo į Mask
vą ir čia nori liaudies švietimo komitetui įrodyti, jog 
reikalinga uždaryti mūsų fakultetą. Jis sakąs, esą pa- .
:anka vieno medicinos fakulteto, kiti nereikalingi, šalia ^ai P™ auso nuo °’ alP 

laudiea švietimo instituto. d “8 " kalp greital krau’
Išvados tokios: Jefimovas tikisi, taip pasidarbavęs, ^aS nU

gauti liaudies švietimo instituto direktoriaus vietą, pas-1 Gyslinį kraujobėgį galima, jų žaizdas, kokios jos 
kui jam pasiseksią gauti ir docentūrą universitete. Par- Pažinti iš tyro raudono krau ten nebįjtų 
tija taip pat pageidauja, kad prs mus būtų pedagogikos! j°^^ns bėga labai^ greitai., išgąsčio apimtą ligonį pa

guldyk galva žemiau viso

akių lėlės pasidaro įtemp
tos, jaučiama silpnumas, ne
reguliarus kvėpavimas, silp
nas pulsas, apkvaitimas ip 
netekimas sąmonės. Simpto-

atsitikinraose

Asmuo, su nulūžusiu kau
lu veik visuomet pabalst.a 
ir kartais apalpsta. Tas pats 
su žaizdomis nuo užsinuo- 
dijimo ir t.t. Tą vadiname 
“chirurgiškų išgąsčiu.”

Neleiskite ligoniams ma-

katedra padalyta. Bet jis net nėra išlaikęs baigiamųjų eg- Striktuotą kraujobėgį ga- 
zaminų. Aš žinau, kad kai kurie mūsų profesoriai, ap e ^ma Pažinti iš tamsiai mėls- 
esančius nekalbu — jam egzaminus įvertindavo “gerai,” j v0 kraujo.
bet pas mane jis bandė tris kartus ir vis nuvirto. Ne Jeigu žaizdos gilios, arba
dėl to, kad jis yra kiaulė, bet kad jis yra išsigimėlis idio- tokios kurios apima didelę
tas, ir tikras silpnaprotis. Jis niekados neišlaikys bran- vietą paviršiaus, tuojau rei-
dos atestato egzaminų! Dabar jis įtūžęs ir iš neapy-i kia šaukti gydytoją. Tuo
kantos nori sunaikinti mūsų fakultetą. Jis mano, — jo 
pasaulėžvalga visai logiška, — kad negali būti garesnio 
fakulteto, kuriame jis būsiąs docentu!

— Bet ar nebūtų sveikiau į savo tarpą įsileisti, kad 
ir netinkamą, nei duoti visai išdraskyti fakultetą? — pa- 
sakė savo nuomonę profesorius Vinogradovas.

— Klaidinga, visai klaidinga! — atsakė profesorius 
Erenstas. — Pirmiausia, mes negalime pasakyti, įsileis- 
kime į savo tarpą, nes jau mes turime du tikrus 
komunistus: Chlebnikovą ir Grosdovą. Bet, šie, taip sa
kant, yra tik politinei propagandai komandiruoti. Gali
ma sakyti, jie veik nepriklauso profesorių šeimai, jie tam 
tikros rūšies lyg ir lektoriai. Bet Jefimovas nori tapti 
tikruoju docentu, be to dar jis gali dėstyti vieną vakarų 
Europos kalbą.

Bet dar prašau. Tegu Jefimovas paklius į mūsų mo
komąjį personalą: bet koki tada bus jo pirmutiniai pla
nai? Pirmiausia jis pasistengs intriguoti profesorius ir 
vieną nuo kito atitolins, paskui jis pakvies daugiau žmo
nių savo pažiūrų iš liaudies instituto, o to viso išvada: 
greitu laiku bus uždarytas mūsų fakultetas

Jefimovas su savo draugais nors paliktų fakulteto 
vardą, bet be mūsų jis, kaip mokslo židinys, neegzistuotų. 
Jau jo šalininkai veda aršią agitaciją prieš mus tarp stu
dentų. Aš turiu tikrų žinių, jog jis viename susirinki- 
ifie kalbėjęs prieš profesorių Denisovą, kad savo semina
ruose reikalaująs vokiečių mokslo žinių. Jis- tvirtinęs, 
esą seniai praėję tie laikai, kada buvo galima remtis vo
kiečių psichologais, šiandien jie atgyvenę, ne3 ne mate
rialistinės pasauližiūros. Dar galima būtų remtis kai

tarpu perrėžk, arba atsek 
drabužius kad žaizda būtų

kūno. Apdengk šiltai ir ap
statyk karštomis bonkomis 
po uždangalu. Pašauk gydy

Jeigu ligonis turi sąmonę, 
duok jam aromatinių žmo
nijos spiritų, karštos stip
rios arbatos arba karštosmatyti. Atraitok drabužius, , T . , . . ., , T . kavos. Jeigu apalpsta, taikad iie nesiektų žaizdos. Lai- • » , ,. ,. .J * užpilk truputi aromatinių a-
monijos spiritų ant skepe
taitės, ar švaraus skudurė
lio ir laikyk po nose

TrĮnk rankas ir kojas 
spaudžiant į kūną. Spau 
džiant laikyk uždengusias. 
Atviros žaizdos

kymas prieš orą atviros 
žaizdos yra daug geriau, ne
gu pridengimas jos kuo to
kiu, kas nėra švarus. Jeigu 
po ranka randasi koks kom
presas, uždėk ant žaizdos 
tuojau ir gražiai aprišk. Tas 
apsaugos nuo užkrėtimo ir 
prie to sulaikys kraujobėgį, 
koks jis nebūtų. Tokia me
todą sulaikys kraują iš de
vyniasdešimta devynių nuo
šimčių visų žaizdų.

Jei žaizdos menkos, kaip 
nudrėskimai, daug geriau y- 
ra leisti kraujui nubėgti, ne
gu jį sustabdyti. Tokias 
žaizdas nereikia čiulpti, bet 
suspaudžiant iš abiejų ša
lių reikia leisti kraujui nu
bėgti. Niekuomet nešluostyk 
nuo žaizdos kraują, išsky
rus, jei turi chirurgiškai

1 švaraus audeklo. Šios yra!
vienatinės rūšies žaizdos,

Kol gydytojas atvyks, šva 
riai laikyk sužeidimą. Dėk 
ant sužeidimo tik sausą, ste
rilizuotą kompresą arba ban 
dažo kompresą. Geriau vi
sai neaprišti sužeidimo, vie
toj vartoti bile kokį banda
žą arba skudurą, nors ir 
atrodo švarus. Tik taip ga
lima išvengti pavojų nuo 
kraujo užnuodijimo.

prie kurių galima vartoti 
vandenį nuplovimui kraujo. 
Pavojus užsikrėtimo šių 
menkų žaizdų yra labai men 
kas: sukrekėjus medžiaga y- 
ra kur kas pavojingesnė, ne-

kuriais amerikiečiais, bet daugiausia turime atsižvelgti į 
rusų mokslininkus.

Paskui dar tvirtinęs, jog profesoriai perdaug reika
laują vakarų Europos kalbų, tuo sunkindami proletarams 
studentams pakliūti į universitetą . . .

žiūrėkite, mano ponai, jei mes įsileisime i savo tar
pą šį Jefimovą, tai patys apgailėsime savo likimą. Aišku, j 8U vanduo. 
nuo savo likimo nepabėgsime: anksčiau ar vėliau mes tu- labai didelis kraujo
rėsime pasitraukti. Dabar vienintėlis mūsų uždavinys
ginti savo teises ir tvirtai stovėt prie rusų mokslo vėlia
vos ir dėl jos kovoti. Otmrai, Karlovičiau, Jūs vėliau 
vakarų Europoje turėsite įrodyti, jog mes drąsiai ir gar
bingai kovojome . . .

Kalbėdamas jis ruzinosi ir kasėsi už kaklo Jis pats 
nepajuto, nes buvo labai įsikarščiavęs, nežinojo ką darąs.
Galop jis ištraukė gyvį. Visi pažiūrėjo į jį persigandę.
Bet jis kalbėjo ramiai toliau, visai nepastebėdamas, kokį 
iššaukęs susijaudinimą; kalbėdamas gyvį sutrynė tarp 
pirštų. Kokioje būklėje turi gyventi žmogus, priėjęs prie 
tokių dalykų! Dabar ir profesoriai diena iš dienos turi 
vis sunkiau kovoti dėl duonos kąsnio, dėl kurio su įvai
riomis kortelėmis ėdamas laikas, bestovint ilgose eilėse.
Daugumas tflūsį profesorių įpuolė į didžiausią skurdą,

bėgis, braukyk pirštais, ar 
kuo kitu, ant gyslų tarpe 
bėgančios vietos ir širdies. 
Tas sulaikys kraują, lygiai 
kaip sulaikytum vandenį iš 
guminės dūdos suspaudžiant 
tą dūdą. Formacija sukrekė- 
jimo yra natūralūs būdas 
kraujui sulaikyti.

Jeigu galima prašalinti 
medinius gabalėlius, stiklą 
arba drabužius nuo sužeidi
mo be palytėjimo žaizdos, 
tai patartina prašalinti. Ap- 
rišant žaizdą reikia taip lai
kyti bandažą, kad ta dalis, 
kuri dengia sužeidimą, nie
kad nebuvo rankų čiupinė
ta.

Matome, kokią svarbią ro
lę lošia švara. Virš visko, 
reikia ligonį švariai laikyti 
ir, antra, pašaukti gydyto
ją. Kol jis atvyks, stengkis 
užlaikyti ligonį šiltai. Jei li
gonis gali nuryti, tai duok 
jam arbatos arba kavos kū
no veiklumui sužadinti.

Sužeistas žmogus tampa 
mažiau arba daugiau be są
monės ir ne kiek nesiinte- 
resuoja niekuomi, kas ap-

Tam tikslui beveik visuo
se atsitikimuose reik varto
ti neštuvus. Jie jau taip ži
nomi ir paprasti kad nėra 
reikalo apie tai rašyti

Neštuvas susideda iš dvie
jų ilgų lazdų su tarp jų į- 
t.aisyta audekline lovele, o 
skersinės dvi lazdelės laiko 
jas vieną prie kitos, ištemp- 
damos audeklą. Pirmutinės 
dvi lazdos yra ant tiek il
gos, kad nešėjai gali už ga
lų paėmę labai lengvai ii 
parankiai nešti. Reikalui e- 
sant, neštuvą galima leng 
vai padaryti.

Lengviausi iš jų žiponi 
niai neštuvai. Rankovės ži 
pono įverčiama į vidų, tuo 
met patiesiama ant žemės 
ir per rankoves veriama laz
delės. Ir kuomet tas atlikta, 
tada žiponą reikia užsegio
ti ir užsegtąją pusę atsuk 
ti žemyn.

Tokiu pat būdu galima 
vartoti ir kitus daiktus, kaip 
divoną ir maišus. Tokiems 
reikia galuose po biskutį į- 
plėšti, kad būtų galima per
verti lazdeles paliekant už
tektiną ilgumą rankenoms.

Visuomet prieš vartosiant 
reikia išbandyti tvirtumą 
neštuvų, kad • apsisaugoti 
uuo nelaimingų atsitikimų 
laike pernešimo.

Nepaisant kas vartojama 
neštuvo tikslui — durys, 
langai, uždangai, lentos, lo
vų rėmai, suoleliai, kopėčios, 
audeklas, pintinės, didžiau
sias dėmesys reikia kreipti 
įguldant ligonį į juos, kad 
jis nepasijudintų ir tuomi

šėjai turi dirbti atsargiai 
ir vienodai sutartyje.

Visuomet reikia nešti li
gonį galva į priekį. Išsky
rus kada nešama prieš kal
ną.

Jeigu ligonis gali vartoti 
kojas, atsistok prie jo šono,

ant peties, aplink kaklą; su
imk jo ranką su savo ir ap
kabink jį savo likusia ran
ka per liemenį, kad galėtum 
jįx prilaikyti. Viens nešėjas, 
gali, jei neatbūtinai reikia, 
prigelbėti dviems mažiau su
žeistoms ypatoms. FLIS.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

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

j?

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę... 
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr. 

Taupytojams Darom 1-mus
Mokame . Morgičius Lengvom

31/2% Dividendus Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

ŠTAI, KALĖDOMS TINKAMIAUSIA 
DOVANAI

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESAI
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

Gausite J00% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir 
Jūsų Elektros Blios Sumažės Per Pusę!

Virtuvinė 

šviesa -

- $8.75, 
pilnai įrengta

tiems dar blogiau, kurie neturi žmonų ir giminaičių, ku
rios jais pasirūpintų. Profesorius Erenstas nieko neturi 
ir žinomas mokslininkas visoje Europoje, tiek prispaus
tas, draugams parodęs tokį reginį.

(Bus daugiau).

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialės Kainos Krautuvėms Ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė.................................Phone: Canal 2183
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sutikime Naujus Metus 
su legionieriais

vaikučių mokančių lietuviš
kai?

Todėl visuomet jas rem 
kime sulig mūsų išgalių, 

Šiuomi kviečiame lietuvių gerbkime ir tikrai širdingai
ibuomenę sutikti Naujus jag mylėkime.
etus su lietuviais legionie- Vienas iš sesučių bičiulių

riais Dariaus Girėno pamink J ____________ _
1 niame name, 4416 S. Vest- »v f. h L i
era Avė. Be kitokių įvaire- jlJPOnO LMUKdntO
nybių, bu3 dvi orkestras: į
viena jaunesniems, o kita 
nugusiems lieluviškai šokti, 

us kalakutienos (turkey) 
iinner” už 75c. Įžanga į 

zą bus trys pakeliai ci- 
į ievų (3 paeks of cigaret- 
tes). Am. Jungtinių Valsty
bių kariuomenėj ir laivyne 
tarnaujantiems lietuviams 
kareiviams uniformose įžan
ga dykai.

draugijos veikimo
Įsirašė naujų narių. 
Sekančių vasarų 
rengs piknikų

Simono Daukanto draugi
jos priešmetinis susirinki
mas įvyko gruodžio 7 d. Sus- 
me įsirašė du nauji nariai: 
K. Kazdailis ir Anne Bag
donas.

Iš ligonių lankytojų pra-
Visas šio vakaro pelnas Į nešimo pasirodė, kad ser- 

skiriamas praeito karo ve-' genčių narių randasi 4. Nu- 
teranams invalidams, kurie J tarta pašalpų mokėti, ku- 
randasi Edvvard Hines ligo- riems ji priklauso.

fl A C O A S

Commonvvealth Edison kompanijos 335 darbininkai 
yra karo tarnyboje. Kompanija siunčia jiems dovanų 
cigarečių. Kalėdų Seneliui į maišą tas cigaretes suarau- 
na Mąnethel Norton, 5245 West Quincy gat.

tineje.
Naujų Metų vakarą ren- 

ia Dariaus Girėno posta3, 
American Legion, gruodžio 
3- dieną, kaip 8:30 valandą
vakare.

Posto valdybos ir direkto
rių vardu, J. A. Mickeliūnas

Pramoga vietos seserų 
mokytoją naudai

Brighton Park. — Gerieji 
Nekalto Prasidėjimo para- 
pijonai! Kad pagelbėjus se
serims kazimierietėms įsigy
ti namui reikalingų daiktų 
ruošiama “bunco” pramoga

Nutarė surengti pikniką 
sekančią vasarą.

Apsvarsčius visus reika
lus, eita prie rinkimo valdy
bos, kuri beveik visa liko 
užtvirtinta senoji: pirm. V. 
Kriščiūnas, vice pirm. J. Ra- 
cevičia, nut. rašt. P. Killis, 
finansų rašt. A. Kaulakis, 
iždin. A. J. Zalatoris, kontr. 
rašt. Iz. Masaitis, iždo glo
bėjas J. Malinauskas, mar
šalka K. Valaitis, knygyno 
prižiūrėtojas A. Vilkis, ser
gančių narių lankytojas K. 
Valaitis, draugijos kvotėjas 
dr. J. P. Poška, atstovai į 
Chicagos Lietuvių Auditor-

Kalėdų pasaka
radio bangomis
Šykštuolis Skrudžas 
Šaltimiero radio valandoj

“Buvo skaistus ir šaltas 
Kalėdų vakaras, šykštuolis 
Skrudžas sėdi namuose pik
tas ir surūgęs. Jo šiandie 
nedžiugina pasaulio džiaugs 
mas. Jam tik pinigas rūpi... 
tik aukso žvilgėjimas tenu- 
šviečia jo akis.... aukso 
skambesys tepralinksmina 
jo niūriąją širdį.

Tik staiga nakties glūdu
moje pasirodo Skrudžui trys 
dvasios.... Ir.... po pasikalbė
jimo su dvasioms Skrud

dramaturgo, Lionei Barry- 
more.

Tegul nei vienas pasilieka 
neišklausęs šios Kalėdų dva
sios pasakos, Kalėdų rytą, 
(1520 k.) radio stoties 
kaip 10 valandą iŠ WHIP

žas....” Bet jūs geriau atsi- 
sukit radio Kalėdų rytą ir 
pasiklausykit šaltimiero ra
dio Kalėdų programos. Tą 
rytą, 10:00 valandą per Šal
timiero radio programą iš 
WHIP stoties (1520 k.) bus 
transliuojama Kalėdų pasa
ka — “šykštuolis Skrud-v • « •zas.

Šios apysakos dramatur
gija yra Povilo šaltimiero 
vertimas iš anglų kalbos, 
“A Christmas Carol”, žy
maus rašytojo Charles Dick- 
ens. Šia apysaka kas met 
girdima anglų kalboj iš di
desnių stočių, ir ta pačia 
role, kurią šaltimieras vai
dina yra pildoma žymaus

iiŽVAIGŽDŽIŲ NAKTIS
— rengiamu —

LIETUVIŲ SPORTININKŲ
ORGANIZACIJOS

Programa Dalyvaujant

CLASSIFIED
II

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigų agen- 
tauiant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingus. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės J raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

parapijos salėje sausio 11! killis ir L. Jucius, Rny- 
dieną 2 valandą po pietų.! gf"?..pa““ntl,a?ie ”1° 
Įžanga 35c.

Visi mėgstantieji linksmai 
ir naudingai praleisti laiką, 
malonėkite atsilankyti į tą 
pramogą. Ne tik pasilinks- temis, nes paliktas apsvars- 
minti, bet ir paremsite sese- tyti svarbus klausimas. Tai 
rų mokytojų būtinus reika-1 bus metinis susirinkimas, 
lūs. Mes visi gerai žinome, 
kad seserys mokytojos yra 
tikrai užsipelniusios visų lie- , 
tuvių paramos už uolų auk-15dli - lamingų Naujų Me-

vį komisija: J. Locaitis, K. 
Demereckis ir A. Vilkis.

Sekantin susirinkiman nu
tarta narius kviesti atviru-

Šia proga sveikinu visus 
narius ir linkiu linksmų K?

A +A

KAZIMIERAS PEPERAS
Mirė gruodžio 21 d.. 1941 m., 7:15 vai. vak., sulaukęs 58

metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskričio. Kretingos 

parapijos ir kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime; moter) Barborą (po tėvais Vaš- 

kaitė); 2 tūnus, Praną ir Povilą: 4 dukteres, vienuolę Sės. M. 
Michael (Šv. Kazimiero vienuolyne), Josephine ir žentą Matthevv 
Bertash, Salomėja ir Stefaniją: 3 anūkus, Gerald Peperą, Matthevv 
Ir Barborą Bertash: 3 švogerlus, Praną ir Joną Jurkus ir Praną 
Endzell. ių šeimas Ir kitas gimines Amerikoje: o Lietuvoje paliko 
seserį Kristiną Mtlienę Ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose: 3117 So. Union Avė., tel. Vlėtory 
2213. Laidotuvės (vyks penktadlen), gruodžio 26 d. Iš namų 
8:00 va), ryto bus atlydėtas I švento Jurgio parapijos bažnyčią,, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę::— MOTERIS. ŠONAI, DUKTERYS. ŽENTAS, AN
ŪKAI, ŠVOGERIAI IR GIMINES.

tų. Taip pat linkiu laimingų 
Naujų Metų ir “Draugui.”' -imą katalikiškai lietuviš

koje dvasioje mūsų vaiku
čių. Jei ne lietuvaitės vie
nuolės mokytojos, kuriomis 
dažnai trūksta reikalingiaci- j Kas juokias iš kitų nelai- 
sių pragyvenimui daiktų, i mes, tenelaukia pagalbos sa- 
kiek šiandien būtų mūsų vo nelaimėje.

Laidotuvių direktorius 
YARds 4908.

Antanas M. Phillips, telefonas

P. K., sekr.
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi

sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Kazimieras Peperas
tragingai žuvo

Užvakar tragingai žuvo 
Kaz. Peperas prie 44-tos ir 
Western Avė., kai automobi 
lis jį parbloškė. Velionis gy
veno Bridgeporte per ilgus 
metus ir buvo tos kolonijos 
pijonierius.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime moterį Barborą 
(po tėvais Vaškaitė), ketu
rias dukteres, du sūnus ir 
tris anūkus. Viena velionio 
duktė yra vienuolė kazimie- 
rietė — Sesuo M. Michael.

Velionio laidotuvės įvyks 
penktadienį, gruodžio 26 d., 
1941.

Pasirinkite Tobakos 
Dovanas Kalėdoms!

Ar žinote, kad dovanų 
pirkimas bus daug lengves
nis, jei nutarsite duoti to
bakos dovanas. Rasite, kad 
Chesterfield cigaretai pada
ro labai puikią dovaną, nes 
Chesterfield cigaretai vi
siems patinka. Tiems kurie 
pypkes rūko, galėsite duoti 
Granger pypkės tabaką. Tai 
yra pirmos rūšies tabakas.

Chesterfield cigaretai yra 
suvynioti puikiausias Kalė
diniais papuošalais. Galite 
pirkti kartūnus po 10 pake
lių (200 cigaretų) ar kartū
nais su keturiomis blekinė- 
mis po 50 cigaretų. šiais 
metais specialiai yra pada
rytas siuntinys su 3 bleki- 
nėmis po 50 cigaretų — tai 
yra labai vertinga ir gra
ži dovana.

Liggetts and Myers taba
ko kompanija taiposgi turi 
kitą dalykėlį, kuris bus labai 
puiki dovana, tai yra Velvet 
Smoki n g Tobacco, šį taba
ką galite duoti labiausia 
tiems, kurie mėgsta savus 
cigaretus daryti. Tai yra 
puikiausia dovana rūkyto
jams, kuri yra gana kukli 
ir tuo pačiu atveju visiems 
tinkama.

MCA PRESENTS 
THE NATIONALLY FAMOUS 

"MUSIC
IN TM«

MORGAN MANNER"

RUS S 
MORGAN

AND HIS

OHCHESTHŠ

IN PEBSON

\

J

— {vyks —

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

o po programo bus šokiai. 
Tlkletsus: 68c. Gov’t Tai 7c; Viso, 75c

Tlkletsis galite pirkti “DRAUGO” 
RAŠTINĖJE

W,a„ F. CODX FAMOUS 

WESTERN SCOUT AND INDIAN 
FIGHTCA,EARN£D HIS PlCTUR- 
ESQUE NICKNAME OF*BUFFALO- 
BILL’AS A RCSULT OF HI8 CONTRACT 
TO SUFPLV BUFFALO MEAT TO 
THE CONSTRUCTION FORCES 

BUILDINC THE FIRST

PER CENT OF 
THE TOTAI. POFULA- 
TION OF THE UNITE 0 
STATES U VES IN THE 
73,981 COMMUHITItS 
SERVKD OIRBCTLV 
BV ONE OR MORK 

RAILROAOS.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4HO.VO7 NOCTIl HEKMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

IDGILAR VVILLTAKE THE AVERAGE
AMERICAN RAILRCAD PASSENOEA S7 MILĖS 
TODAY, AS COMPARED WITM 32 MILĖS IN 1921.

©MIK
'ftTaiiT

Radio Programna — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1820), su P. Šaltlmleru.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WE8T PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau- 
kitę telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę; 

2834 80. OAKLEY AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OP LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krnšte, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuviu laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
al 8010 arba krelnkltėa | raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

TIKRAI GERAS PIRKINYS 
šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. '‘Tile” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo Jelga 13000 Į me
tus. Nauji įtaisymai. 3 garadžlal. 
Namas pilnai išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj ir visados yra Išren- 
duotas. Kaina tiktai $14,500 Ir ant 
lengvų Išmokėjimu. Gera transpor- 
tacija. Adresas: 3215 Floumoy St. 
Dėl toitn^snių informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: flarrlson 
3006.

ARCHER HETGHTS — GERA 
PROGA

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

2334 SO. OAKLEY AVENUE

SPECIAL PARSIDUODA BATŲ 
TAISYMO SAP A. Storas ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Stymu apšildo
mas. Biznis išdirbtas per 10 metu. 
Rendos nereikia mokėti, gauna už 
prlžiflrėllma boilerio. Pardavimo 
priežastis: išeinu už dženitorių. Krei
pkitės adresu:

5650 WEST 63rd PLACE 
Tel. PORTSMOUTH 7713,

BARRERN E Parsituoda. Geroje 
vietoj, su 3 kėdėmis ir visais įren
gimais. Biznis išdirbtas per 30 me
tu. Pardavimo priežastis — mirtis. 
Kreipkitės sekančiu adresu po 5-tos 
vai. vakarais.

2203 VVT'.ST CERMAK RD,

REIKALINGAS BARBERIS — pir
mos klesos. Darbas penktadieniais 
ir šeštadieniais arba pagal susitari
mo. Kreipkitės sekančiu adresu:

2224 So. Lcavltt St.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS 
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

• -
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SKAITYKITE '‘DRAUGĄ

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGO8 IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 Sonth Halated Street 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVICIU8 
4848 8. Callfornlft Avė. 

TeL LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Conrt 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehill 0142

Skyrius: 710 W. 18th St
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTANAS M. PHILLIPS 

8807 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
8819 Litnanica Avenne 
TeL YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR 8ŪNAI 
2814 Weat 28rd Place 

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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REMKIME SPAUDA DALYVAUDAMI JOS 
RUOŠIAMUOSE PARENGIMUOSE

Po švenčių "Draugo" koncertas... Pasiryžkim 
dalyvauti.. Sudaryk™ grupes... Lai dainos 
mus atgaivina... »
Visi ruošiamės tinkamai, iki sausir 13 dienos. Nupir- 

iškilmingai atšvęsti ateinan- kime kitiems “Draugo” kon- 
čias didžias šventes. Sunku certo tikietą.
ir apie k, kitą mintyt ar su savo drau
užsiiminėti. Bet berdanu vie ga-s „Draugo„ mettniame
ną kitą grūdą, gal tas grū ^oncerĮe jr linksminkimės 
das kur ras šaknų, kur nors kIausydami Ramiau 
gal prigis. sįas kurios bus dai-

Po naujųjų metų, sausio nuojamos geriausių artistų. 
18 d., Sokol salėje dienraš-:-------------------
“^tT^Z 43 asmenYs Pf'ėmė
daug pastangų, laiko ir lė
šų, kad šis koncertas būtų 
kuo sėkmingiausias, kad me 
niniu atžilgiu jis bus kuo 
geriausias.
Supažindinsiu

Po naujųjų metų, po visų 
švenčių, kuomet galėsime ge
riau perskaityti savo dien
raštį, patieksime savo ger

biamiems skaitytojams apie 
koncerto dalyvius smulkme
niškas žinias, kurios, ma
nom bus visiems įdomios.
Taipgi patieksime koncerto 
programą. Esame tikri, kad 
visiems koncerto dalyviams 
patiks ir jų pasirinktos dai
nos, nes bus visų mėgia
miausios.

MAJORAS KELLY SVEIKINA "DRAUGĄ" 
SU KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

Dalyvaukim

Sutvirtinimo
sakramentų

Kas svarbiaue: . ^asidėki- 
me į šalį tikietų kainą, ne- 
praleiskime visą savo turtą 
šventes bešvęsdami. Kainos 
labai prieinamos, manau tuo 
atžvilgiu negalėsime atsisa
kyt dalyvauti. Padarykite 
dar prieš šias šventes pasi- 
ketinimą dalyvauti šiame 
pirmame naujų 1942 metų 
ruošiamam koncerte. Jau 
kolonijose, pas reguliarius 
“Draugo” agentus galima į- 
sigyti šio koncerto tikietus. 
Įsigykime dabar tikietus 
taip kad jeigu ir neturėsim 
pinigų po švenčių, bet ti
kietą į koncertą turėsime. 
Kitiems nupirkim

< • 1/ į
Jeigu dar ieškom ką do? 

vfcnot kitiems Kalėdų pro- 
gji, nupirkime jiems koncer
tų tikietą. Tuomi dar mūsų 
artimieji mūsų gerą širdį 
prisimins po Kalėdų. Daž 
nlausiai, užmirštam kas ką 
davė. Bet koncerto tikietas 
dar bus prisiminimas net

December 21, 1941
To the readers and the 

staff of “Draugas” 1 take 
real pleasure in extending 
my beartlest good wlshes 
for a Merry Christmas and 
a Happy, Victorious New 
Year.

1941 has been an event- 
fui year. lt has been a pe- 
riod of real accomplishment 
for Chicago. Great progresą 
and many improvements 
have been madc vvhich colu
bine to make our city a bet- 
ter place in vvhich to live.

The sųccesses of the past 
year are attributable large- 
ly to the ‘‘get-things-done” 
spirit vvhich typifies Chica
go citizens in the minds of

North Side. — Gruodžio our fellovv countrymen from

Edvvard J. Kelly

16 d. J. E. vyskupas W. D. 
O’Brien, D.D., atsilankė į 
Šv. Mvkolo Ark. bažnyčią 
suteikti Sutvirtinimo £ąkra- 
mentą. Atvykęs gana anks
ti turėjo progos šiek-tiek 
paviešėti ir pasikalbėti kaip 
su vietos dvasiškiais, taip 
ir su atvykusiais svečiais.

7:30 vak. prasidėjo pro
cesija iš klebonijos į bažny
čią. Procesijoj dalyvavo mi 
nistrantai, kai kurie mokyk
los vaikučiai ir kunigai.

Bažnyčioje Jo Ekscelenci- 
1 ja pasakė pamokslą, pabrėž
damas, kad kiekvienas žmo
gus turi būti kaip kareivis 
ir kovoti su savo sielos prie 
šais apgynimui savo amži
nos laimės ir laisvės sielai 
išganyti. Reiškė padėką kle
bonui ir parapijonams už 
darbuotę šioje mažoje para
pijoje, kur reik mokėti kle
bonauti, kad, kaip sakoma,] 
galima būtų galą su gaiu, 
suvesti.

coast to coast. It is this in

Nuoširdi padėka
' Pagražintas TT. Marijonų 
Chicago namo koplytėlės 
altorius

Šiais metais susibūrė tam 
tikras skaičius Tėvų Marijo
nų Bendradarbių ir iškėlė 
Tėvų Marijonų Chicagos na
mo nariams surprizą. Šios 
gerosios bendradarbės su se
selių Kazimieriečių pagalba 
naujai parengė TT. Marijo
nų Chicagos namo altorių. 
Panelės Švenčiausios, kurios 
stovyla puošia šį altorių bu
vo iškilmingiau papuošta 
jos Nekalto Prasidėjimo 
šventės proga.

Prie šio geraširdingo dar
bo prisidėjo daugelis. Pami
nėtina: Pranas ir Antanina 
Juškai, kurie suteikė lėšas 
paauksuoti cimboriumą, nu
pirko naują Panelės Švenč. 
Nekalto Prasidėjimo stovy- 

ir
tabernakulumui uždangalą. 
Prie altoriaus kitų parengi
mų, lėšas padengė Marijona 
Jaunienė, Veronika Kviet-

kienė ir kitos geraširdės mū
sų bendradarbės. Gražus ir 
nuopelningas tai darbas.

Tėvų Marijonų vardu reiš
kiu nuoširdžiausią padėką 
šioms visoms mūsų bendra
darbėms. Pilnai įvertiname 
jūsų gerą širdį. Esame tikri, 
kad Dievas jums Šimteriopai 
atlygins už jūsų gerą darbą.

Tėvai Marijonai

Brighton Park. — ARD 6 
skyrius nuoširdžiai dėkoja 
dalyvėms už skaitlingą at
silankymą į “bunoo party.” 
Nors reikia padirbėti, nema
žai patrūsti, bet džiugu, kad 
tas darbas randa pritarėjų, 
kurie supranta ir nuoširdžiai 
įvertina darbo tikslą.

are as thrilled as I am vvith 
the splendid success of Chi- 
cago’s Own Christmas Be- 
nefit. Through this effort, Tą, įrengė naują kryžių

terpretation of our traditi- j thousands of boys and girls
onal “I Will” which has put 
and kept Chicago ahead.

Those of you who have 
demonstrated this spirit so 
generously at this particular 
time of the year, have thus 
made it possible for our less 
fortunate citizens and our 
boys and girls to cnjoy the

vvill receive complete outfits 
for the ninth successive 
year. For the success of this 
vvorthy enterprise, I am 
grateful to you.

And so it is vvith a feel- 
ing of genuine pride in Chi
cago and the accomplish- 
ments of its citizens that I 
vvish you the happiest of

RRNrSoSf1<

holiday season as they other- 
vvise could not. This is typi- Į holiday seasons. 
cal of Chicago’s wonderful j Sincerely yours, 
Christmas spirit. | EDVVARD J. KELLY,

I feel sure that all of you; Mayor.

4 įtariamieji*
?u!aikvti

Po visam klebonas, kun 
J. Šaulinskas padėkojo vys
kupui ir kunigams už atvy
kiraą i šias istoriškas para-1

r:4» •• ►v-khip-' lapijoj apeigas Namiškis ! Policija

Prasidėjus sutvirtinimo a 
peigoms bernaičiai ir mer
gaitės labai tvarkiai artino
si prie grotelių. Vyskupui 
patarnavo jo asmeninis sek
retorius ir svečiai kun. A. 
Briška su savo asistentais 
kun. S. Valuckiu, J. Stanke
vičium ir kun. J. Statkum.

Bažnyčia ir altoriai buvo 
gražiai papuošti raudonomis 
gėlėmis. Vargonininkas Ku
lys ir jo vedamas choras ge
rai atliko muzikalę dalį tos 
dienos apeigoms.

Sutvirtinimo sakramentas 
suteiktas 43 asmenims.

Apeigos baigtos palaimi
nimu šv. Sakramentu.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featurin^ a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 

STATION WH1P
1520 Hloeyele. (Top of th. Di.l)

“areštavo du vy
rus ir dvi moteris, įtaria- 

| mus plėšikavimais Thorvvin 
viešbuty, 5016 VVhintrop 
avė.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

L ’ -ti' .4*- .'-

-j-r, N.W.«tt MOK ET-B ACH 8UABAHTEE
Fluorescent
DENTAL PLATĖS $Q52

te ttk- UF
Dantų •

rfEESTįi
ATSARGA: Reikalaukit© ttk- 
tai tikrų “Flt-Klte Dantų 
Plotvea—tiktai nixsų 
padarytas — dėl gra
žina iftvalzdos Ir ra
mumo savo pacientų.

PATAISYMAI — 1 dienon piitarnavimiu 
M«‘H padarome “Denturca” gavę {spau
das Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 
registruotų Ir teisėtų Dantistų. ku

riems mes gelddžt&me patar
nauti.

iDENTALlAK’flSSFe
5SS MILWAUKEE AVINUI

--------- ------- ------  •8447 S. HALSTED 87--------------

reArist moti

AAfli

1
7 LOCATIONS
Open • te 8 
Ixe.pl 0owa- 

and Tti ure. <1117.

•404 E. 47th STREET 
-------------------------- ,TREE~•342OW.2.thB 
•4431 IRVINO FK.RD. •4711 BROAbviTAY 
•202 S. STATI ST

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūftlfes su mo
derniškomis užlai
do m Ir Ir Hollywood 
Svleeomte. Darbas 
Uar&ntuotaa. B
420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGlewood 5888 

Rez.: - ENGlewood 5840 Iv:

DLNENU ROOM SKffS — PAK
LOK KETS — BEDROOM SET8 
— KLOS — KABIOS — RE- 

FRIGERA'I'ORS — VVAsIIEKS — 
MANGKLS — STOVUS.

Ali Nailonai) y Advertlaed

AL£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

Nuoširdžiai dėkojame biz
nieriams, kurie ne tik pa
tys dalyvauja, bet ir dova 
nomis prisideda; laidotuvių 
direktoriams A. Petkui ir 
J. Eudeikiui už paskolinimą 
kėdžių. Jie niekada neatsa
ko mums. Kuopos narės ne 
tik kad skaitlingai dalyvau
ja, bet daugelis gan bran
gias dovanas aukoja.

Dar nuoširdus ačiū Rim
kams. kurie jau kelintas kar 
tas rėmėjoms užleidžia savo 
gražų puošnų namą, kas ne
mažai prisideda ir prie pa
sisekimo mūsų pramogų.

Rengimo komisija: Paulie 
nė, Mikšienė ir Rudienė.

PLATINKITE “DRAUGI*

TURTAS VIRS.. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME CA £100
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................$UuU,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

tOAN ASSOCltflONofCUcap
snms MACKirvncH, ft* 
4192 Archer Avenue

TlRginia ilU
y

J

4*

%

Šv Phmciškhus
VARPELIS

-THAT LITTLE GAME"------- A Hari Loicr PASKOLOS — narnama statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TAI 1DYI/ITP Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpec-
I T 1x1 I tZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap-

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. 
8H%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

Mokame

MOS V PASITIKSIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlandžlaat 
Vieno Klijentol

Nei

Keistuto Savings and Loaa Aaaociatlon yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė Įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
Jog. M. Mozeris, Seo’y.

~z=^

Kur Pranciškus, Ten Taika,
trokšti taikos,

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

"Šv. Pranciškaus Varpelį",
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 

laikraštį.

LEIDŽIA LIETUVOS PRANCIŠKONAI 
KAINA METAMS $1.

"Šv. Pranciškaus Varpelis"
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

"Šv. Pranciškaus Varpelio"
pirmas numeris jau pasirodė.

Adresas:

Šv. Pranciškaus Varpelis
1532 MAONOLIA ST. PITTSBURGH, PA.
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CHICAGO BUS SAUGIAUSIAS 
MIESTAS, SAKO MAYORAS KELLY

Pirkite Apdrauros Bonus ir Ženklus Kalėdoms!

Šį sekmadienį Chicago 
mayoras E. J. Kelly kalbė
jo per radiją dėl miesto 
apsaugos šio karo metu. 
Kaip kitiems Amerikos 
miestams, taip ir Chicagai 
yra pavojaus iš oro.',* Nie
kas negali sakyti, kad pa
vojaus nebūtų, sakė mayo
ras. Antai, japonai per 
4,000 mailių pasiekė J. A. 
Valstybių ribas. Tai gi 
šiandie nieko negali būti ne
galimo.

Mayoras sakė, mūsų Chi
cago bus taip apsaugotas, 
kad bus saugiausias mies
tas. Jis aiškino, kad kiekvie 
na miesto dalis bus saugoma.

MOTERYS SAVANORĖS STAČIAI
Užplūdo raudonąjį kryžių

Nuo Pearl Harbor atakos 
iki šiandie Chicagoj kas 
dien moterys tūkstančiais 
plusta į Raudonojo Kry
žiaus ofisus, 616 S. Michi- 
gan avė., ir siūlosi, kad bū
tų priimtos Raudonojo Kry
žiaus tarnybon. Raudono
jo Kryžiaus viršininkai pa
reiškia, kad jie dar nėra 
matę tokio didelio moterų 
aukojimosi, kaip kad šios 
krizės metu.

Iki praeito penktadienio, 
nepilnai į porą savaičių, 
daugiau kaip 50,000 mote
rų priimta į Raudonąjį 
Kryžių aktyvion tarnybon. 
Daugiau nepriimama, nes 
neturima atitinkamų dides
nių patalpų jų darbavimui- 

. si. Visos organizacijos sek

Už peržengimą 
Menti įstatymo

Federalinis teisėjas Tlio- 
mas W. Slick nuteisė po 18 
mėnesių kalėti kiekvieną 
keturis jaunus vyrukus, 
kurie skersai Indiana, IUi- 
nois sienos transportavo 
moterį nemoraliniais tiks
lais. Tuo būdu jie peržen
gė federalinį Mann įstaty
mą.

Nuteistieji: Albert Lale, 
20 m., Henry Cyrkiel, 20 m., 
Amadio G. Malizia, 20 
metų, ir James Mali
zia, 21 m. amž. Jie visi 
yra Chicago Heights lezi-

Tai atliks civilinės apsau
gos korpusas, į kurį įstoja 
savanoriai vyrai ir moterys. 
Sakė, kad ši organizacija 
bus pusiau karinė. Kiek
vienas jos narys turės sau 
skirtas pareigas ir jas išti
kimai vykdys. Kiekviena 
miesto dalis bus apdrausta 
ir kaip gyvybė, taip nuosa
vybė bus saugoma. Bus 
įtaisyti signalai, kuriais gy
ventojai bus įspėti, jei bū
tų matomas orinis atakųI •
pavojus.

Kai kurie miesto saugu
mo metodai dar studijuoja
mi. Viskas greit bus iš
spręsta.

cijos yra kupinos 
savanorių.

moterų

Tačiau jų pludymas ne
paliauja. Tad nuo sieliai 
atsišaukusios tik įregistruo
jamos ir joms pasakoma, 
kad jos bus pakviestos, jei 
kada prireiktų.

Raudonojo Kryžiaus sky
riuje Chicagoj dirba apie 
500 asmenų štabas. Užima 
tris didelius namų aukštus. 
Savanorių moterų grupėms 
paskirsto įvairiausių rūšių 
darbus. Pagamintus daik
tus pakuoja ir siunčia į 
organizacijos centro nuro
domas vietas. Vykdomas 
pagalbos ir gailestingumo 
darbas nuo karo nukentėju- 
siems Anglijoje ir kitur.

Du ežere 
paskendo

Wolf ežere, arti Ham- 
mond, nuskendo du vyrai 
Herbert Harmon, 41 m, ir 
St. Szymczak, 50 m. amž. 
Abu iš Whiting, Ind. Sunk
vežimiu važiuodami įvažia
vo stačiai ežeran ir nepa
jėgė išsivaduoti.

dentai.
Kiti keturi vyrai teisme 

pripažinti kaltais automobi
lių vogimu ir transportavi
mu iš vienos valstybės į ki
tą Teismo ištarmė jiems 
dar nepaskelbta.

Trafiko šviesos - 
svarbi problema

Chicago ir kitų miestų 
nutemdinimo (blackout) 
plane svarbi problema yra 
trafiko šviesos. Tarptauti
nės Policijos Viršininkų są
jungos suvažiavime Chica
goj nurodyta, kad per nu- 
temdinimą trafiko šviesų 
uždarymas būtų žmonėms 
tikrai pražūtingas. Sako, 
būtų daugiau žmonių aukų, 
negu nuo pamestų iš oro 
priešų bombų.

Tad iškeltas ir pasiūlytas 
sumanymas trafiko švie
soms parūpinti platus gaub
tuvus. Taip uždengtos 
šviesos iš dausų nebūtų ma
tomos ir būtų apsidrausta 
nuo didelių nelaimių.

Motinos pametė tris 
mergaites

Šv. Vincento našlaičių ir 
apleistųjų prieglaudoje yra 
trys jaunos mergaitės — 
6 metų, 18 mėnesių ir 4 
mėnesių. Dvi motinos jas 
apleido. Policija energin
gai abiejų ieško.

D H X C O A g

Rado sumokėtus 
nelegalius faksus

Cook apskrities teisėjas 
E. K. Jarecki nusprendė, 
kad trys didesniosios aps
krities valdžios (organai) 
už 1939 metus surinko 3,- 
400,000 dol. nelegalių (ne
teisėtų) taksų ir ši suma rasti skambalai (varpai)
turi būti grąžinta taksų 
mokėtojams.

Jei bus grąžinta, tai tik 
tiems, kurie taksus mokė
dami pažymėjo savo prote
stus. Tad aktualioji grą
žinti suma bus perpus ma
žesnė, nes daug mokėtojų 
neprotestavo. Pagaliau grą
žinimas prikalusys nuo val
stybės vyriausiojo teismo 
nuosprendžio.

Norima nutraukti 
savanorių ėmimą

J. A. Valstybių senate 
darbuojamasi, kad karo ir lai 
vyno departamentai nu
trauktų savanorių naujokų 
ėmimą karo tarnybon. Sako, 
gausinga kariuomenė turi 
būti sudaryta drafto keliu.

Pašalina policijos, 
ugniagesių sirenas

Chicago miesto apsaugai 
karo metu panaikinamos 
policijos ir ugniagesių iki 
šioliai vartotos sirenos 
(švilpynės). Jų vietoje grą
žinami seniau vartoti pap-

Tas daroma dėl to, kad 
sirenos bus vartojamos mie
sto gyventojų^ įspėti ir mie
stą nutemdinti, jei miestui 
būtų pavojaus iš oro.

Suimtas moterų 
gėdintojas

Chicagos policija suėmė 
David R. Steffey III, 13 m. 
amž. jaunuolį, 4818 No. 
Kostner avė., ,Willbur 
Wright Junior kolegijos 
mokinį

Išaiškinta, kad suimtasis 
seniai policijos buvo ieško
mas kaipo moterų ir mer
gaičių užpuldinėtojas ir gė
dintojas, 23 moterys ir 
mergaitės, kurias jis buvo 
užpuolęs, jį identifikavo.

Areštuotasis neišsigina.

Automobilio auka 
K. Peperas

4406 So. Western avė. 
priešakyje automobilio su
važinėtas ir užmuštas K. 
Peperas, 44 metų amžiaus, 
3117 So. Union avė.

Automobiliu važiavo Ed- 
win Klock, 18 m. amž.

Radijo stotys
įspėjamos

National Associntion of 
Broadcasters paskei:>ė vi
soms radijo stotims įspėji
mą, kad iš tų stočių atsar
giai būtų pranešamos žinios 
apie karo eigą ir apie vi
sus karinius žygius Netu
rima skelbti jokių nugirstų, 
arba abejotinų žinių pir
miau apie tai neatsiklau-, . Universiteto Vašingtone pro

fesorius, su šeima užvakar 
atvyko Chicagon pas tėvus 
Kalėdų šventes praleisti. Tė
vai gyvena Marąuette parke. 
Užlaiko siuvyklą.

Negalima paduoti žinių apie 
kariuomenės judėjimus, apie 
laivynų veiksmus ir apie 
viską, kuo priešas galėtų 
naudotis.

Automobilio
užmuštas

67-to8 gt. ir Cicero avė. 
skersgatvy automobilio už
muštas John Grine3 (Gri
nius), 49 m. amž. siuvėjas, 
6855 So. Talman o ve.

Automobiliu važiavo Da
vid Broune, 26 m. amž., 
10333 So. Wood gt.

Be to, praeitą sekmadie
nį dar kiti trys asmenys žu
vo automobilių susidaužy- 
me.

RADIO
KALĖDINĖ PROGRAMA

Šiandie, antradienį, 7 vai. 
vakare iš stoties WGES bus 
transliuojama graži ir įdo
mi radio programa. Joj da
lyvaus Brighton Park Mote
rų Draugijos choras, sese
rys Pranemskaitės, "dėdė” 
Vaitekūnas ir kiti talentai. 
Jie išpildys kalėdinę prog
ramą iš dainų, pasakų, juo
kų, sveikinimų ir t.t. Nepa
mirškite pasiklausyti ir ki
tiems priminti. Rep. XXX

Susirinkimas

Antradienis, gruod. 23, 1941

mu
X Kun. dr. J. Starkus, Ma 

rianapolio kolegijos profe
sorius, pas savo giminaitį 
kun. Ig. Albavičių atvyko 
praėjusį šeštadienį, o sek
madienį vizitavo savo drau
gus.

X Svč. Panelės Gimimo 
parap. mokyklos vaikučiai 
praėjusį sekmadienį turėjo 
tikrai šaunų kalėdinį paren
gimą. Buvo daug įvairumo 
ir margumo. Žmonės į salę 
nesutilpo.

X Dr. Russell, Katalikų

X Kūčios yra vardadienis 
Adomų ir Ievų. Sveikiname 
Adomus: kun. Jeskevičių, fo 
tografą Zalatorių, biz. Duls- 
kį. biz. Bernadišių ir kibus; 
Ievas: Bitinienę, Karvelytę, 
Lukošiūtę, Rudienę, Šiaulie
nę, Lecaitę ir visas kitas. 
Ilgiausių metų.

X Suržickų, žinomų West 
Side gyventojų, sūnus pra
eitą sekmadienį parvyko iš 
kariuomenės sykiu su tėvais 
praleisti šventes. Suržickas 
yra parap. komiteto narys. 
Laukia taip pat šventėms 
sūnaus Ribickai ir kiti. Dau
geliui tačiau kūčių vakaras 
bus liūdnas: prie stalo vie
na kėdė bus tuščia.

X Kun. B. Urba praėjusį į 
šeštadienį išpildė LRKSA ap 
likaciją, patapdamas tos 
garbingos organizacijos na
riu. Kun. Urba yra Šv. Ka
zimiero seserų vienuolyno 
kapelionas.

X A. a. Stanislovo šam- 
baro, staiga mirusio praėju
sį sekmadienį, liūdi visi mar- 
ketparkiečiai. Jis buvo dide- f 
lis parapijos ir visų katali
kiškų įstaigų ir darbų rėmė
jas. Užlaiko valgomųjų pro
duktų krautuvę.

■ X Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos kalėdinis vakaras 
praeitą sekmadienį publikos 
sutraukė pilną parapijos sa
lę. Programa buvo graži, ka-- 
lėdinė. h

X Jokubynas ir sūnus 
prisirašė prie LRKSA 163 
kuopos, Marąuette parke.DIDELIS BANKETAS

Sv. Kryžiaus Parapijos - Town of Lake
Naujos salės atidarymo banketas, graži programa, smagus pasilinksminimas 
su šokiais, įvyks

Sekmadienyj, Gruod.-Oec. 28, 1941

Moterų Sąjungos Chica
gos apskrities priešmetinis 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 26 d. 7:30

" vai. vakare šv. Antano pa- 
"^rapijos salėj, Cicero. Kuo

pų išrinktos delegatės pra
šomos dalyvauti, nes bus 
valdybos rinkimas.

Alb. Poškienė, pirm.

4553 So. Wood Street 
Chicago, Illinois

Salė bus atidaryta 5:30 vai. Vakarienė ir pro
grama 6:30 vai., pasilinksminimas 8 vai. - Kal
bės miesto majoras p. Ed. Kelly ir kiti žymūs 
dalyviai. - Bus dainų. - Phil Palmer Orchestra.

Įžanga $2.50. — Bilietus reikia rezervuoti pa
rapijos raštinėje, 4557 South Wood Street. Tel. 
Yards 1810.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

iTIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

• Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. YVestem Avenue 

Phone: GBOvehiU 2242
Į banketą kviečia klebonas kun. A. M. Linkus

. -..... . J Skaitykite Katalikišką Spaudą

Į


