
,..“and th'at government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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MEKSIKOS MOKYKLOS
Prieš keletą metų, kai 

Meksikoj buvo įsisiautę Ka
talikų Bažnyčios ir katalikų 
persekiojimai, tuometinė rau 
donoj i vyriausybė Meksikos 
valstybines mokyklas pakei
tė “socialistiškomis” mokyk 
lomis tuo sumetimu, kad pla 
čiau praplėsti kovą prieš re
ligiją. Vyriausybė bandė to 
savo tikslo išsiginti, bet ji 
negalėjo išaiškinti, ką reiš
kia “socialistiškas” mokslas. 
Gana to, visą laiką per tas 
mokyklas bedievybė buvo 
platinama.

Dabar Meksikoje apsižiūri
ma, kad Bažnyčios persekio
jimais nieko neatsiekiama, 
o bedieviškomis mokyklo
mis skaudžiai skriaudžiami 
gyventojai. Tad ir bandoma 
palengva, palaipsniai nusi
kratyti tais negerumais.

Meksikos švietimo minis
tras kongresui įteikė projek 
tą mokyklose panaikinti vi
sokias priešreligines pamo
kas ir tolesniai vietoje to 
dėstyti tolerantiją.

•
PROKURORO ŽODIS

J. A. Valstybių generali
nis prokuroras (teisingumo 
departamento sekretorius) 
Francis Biddle gruodžio 27 
d. atsišaukė į visus darbda
vius, kad karo metu jie ne
diskriminuotų nepiliečių dar 
bihinkų, kurie sąžiningai dir 
ba ir Amerikai yra ištikimi.

Prokuroras sako, kad tei
singumo departamentas daž
nai gauna žinių, kad vienur 
ir kitur darbdaviai atleidžia 
nepiliečius darbininkus kaip 
įtariamosius, arba vien tik 
dėl jų neamerkoniškų paval
džių. Darbdaviai, sako pro
kuroras, turėtų pasimesti su 
tais nepiliečių darbininkų at 
leidimo iš darbo metodais, 
kurie nėra amerikoniški ir 
kuriais sukeliamas daugiau 
niekas, kaip tik masių tarpe 
nepasitikėjimas gyvuojančia 
tvarka.

Prokuroras darbdaviams 
nurodo, kad J. A. Valstybė
se yra apie penki milijonai 
nepiliečių ir jų tarpe vos ke
letas tūkstančių yra įtaria
mų ir pavojingų.

•
’ « j

PRIEŠŲ NACIONALAI
J. A. Valstybių teisingu

mo departamentas įsakė ne- 
piliečiams japonams, vokie
čiams ir italams, gyvenan
tiems valstybėse California, 
Washington, oregon, Monta
na, Idaho, Utah ir Nevada, 
paduoti policiniams autorite
tams turimus bet kokius ra
dijo instrumentus ir kame
ras.

Kalbama, kad netrukus 
toksai prieš tuos nacionalus 
patvarkymas bus paskelbtas 
visai šaliai.

ŽYDAI NORI ARMIJOS
Zijonistų organizacija Ame 

rikoje seniai darbuojasi, kad 
Anglija leistų žydams suda
ryti nuosavą nors 100,000 
kareivių armiją, ši armija, 
anot zionistų vadų, saugotų 
Palestiną nuo priešų. Angli
jos vyriausybė nesutinka. 
Sako, tokia žydų armija su-

U. S. submarinai 
nuskandino du 
japonų laivus
VVashingtonas, gruodžio 29 

d. — Laivyno departamen
tas šiandie paskelbė, jog 
Amerikos submarinai nus
kandino dar du priešo lai
vus Tolimuose rytuose ir 
jog Jungtinių Valstybių de- 
strojeris lengvai sužalotas 
ir yra sužeistų. Destrojerį 
atakavo japonų orlaiviai.

Laivyno komunikatas
Laivyno departamento ko 

munikatas pareiškia, jog: 
“Tolimuose Rytuose:

“U. S. submarinai nuskan
dino dar du priešo laivus. 
Vienas buvo transportinis 
laivas ir antras krovinių lai 
vas.

“Priešo aviacijos veiks
muose atakuotas vienas mū 
sų destrojeris. Padaryta len
gvų sužalojimų ir yra men
kai sužeistų.

“Centrinis Pacifikas:
“Išgelbėta trylika jūrinin

kų S. S. Prusa laivo, kurį 
gruodžio 18 d. torpedomis 
apšaudė priešo submarinas”.

Japonų atakos 
Kinijoj plečiasi

Chungkingas, gruodžio 29 
d. — Pranešimai iš Kinijos 
fronto šiuo metu skelbia, jog 
japonai svarbiausias savo 
karo pajėgas Kinijoje sukon 
centravo atakose Hunan pu 
vincijoje ir šiuo metu yra 
apie 40 mylių nuo Changsha, 
Hunan provincijos sostinės.

Iš miesto skubiai traukia- 
, si gyventojai, bet kol kas 
nežinoma ar mieste esą ame 
rikiečiai pasitraukė. Chang
sha mieste yra amerikiečių 
palaikomas Yale-in-China 
universitetas, ligoninė ir me 
dicinos mokykla.

Kuibyševe vyksta
japonų-rusų

pasitarimai

Tokijo, gruodžio 29 d. — 
— Japonijos vyriausybės in 
formacijos biuro viršininkas 
Tani pareiškė, jog šiuo metu 
Kuibyševe vyksta pasitari-* 
mai tarp Rusijos ir Japoni
jos dėl žuvininkystės pakto, 
kuris išsibaigia šį trečiadie
nį.

Jis taip pat pareiškė, jog 
Japonijos santykiai su Rusi 
ja tebėra visiškai draugingi 
ir Japonija esanti jais visai 
patenkinta.

kiršintų Palestinos Ir kaimi- 
ninių kraštų arabus.

Dabar, kai į Ameriką at
vyko Anglijos ministras pir
mininkas Churchill, zijonis- 
tai ir vėl suburzdo reikalau
ti leidimo sudaryti žydų ar
miją. Abejojama, kad jie ką 
laimėtų.

Japonų bombos Maniloj GEN. MAC ARTHUR SUTRUMPINO 
FRONTO LINIJA FILIPINUOS
Filipinų "mirties grupės" sėkmingai 
kovoja prieš įsiveržusius japonus

C’Draugas” Acme teiepna

Manilos istorinė katalikų katedra, kuriai grėsė gaisros, kai japonų la
kūnai to miesto daly orinėmis bombo mis daug pastatų sugSovė ir sukėlė 
gaisrus.

Anglija-Rusija susitarė
karo pravedime

Edeno ir Stalino* pasitarimai

Sunaikino aštuonis 
nacių laivus

Maskva, gruodžio 29 d. — 
Sąryšy j su Anglijos užsienio 
ministerio Edeno ir Stalino 
pasitarimais šiandie Rusija

Japonai per 290 
myl. nuo Singapūro

Singapūras, gruodžio 29 d. 
— Anglai šiandie paskelbė, 
jog japonai šiuo metu yra į 
pietus nuo Ipoh, Malajų pu
siasalyje, apie 290 mylių į 
šiaurę nuo Singapūro. Tito 
pačiu laiku anglai paskelbė, 
jog japonai užėmė Kuching, 
Sarawako sostinę Borneo 
saloje.

Generalinio štabo komuni
katas pareiškia, jog britai 
Perak fronte, Malajų pusia- 
salyj yra “artimam kontak
te su priešu į pietus nuo 
Ipoh”, bet platesnių informa 
ei jų nepatiekia.

Londono radio paskelbė, 
jog pareiškimas, kad kovos 
vyksta į pietus nuo Ipoh, 
kuris yra svarbus kasyklų 
centras, nereiškia, kad pats 
miestas yra jau japonų ran
kose.

Vokietijoj plečiasi 
vadų nesutarimai

Stockholmas, gruodžio 29 
d. — Paskutiniuoju laiku 
Švediją pasiekia žinios, jog 
šiuo metu Vokietijoje kas
kart didėja skirtumai tarp 
kariuomenės ir nacių parti
jos.

Pro aštrią cenzūrą pras- 
prunkančios žinios iš Vokie
tijos pabrėžia, jog vokiečių 
kariuomenė ir žmonės nebe- 
patenkinti karu, bet jie kol 
kas nieko negali daryti.

Atstatytieji Vokietijos ge
nerolai šiuo laiku nieko nega 
lį daryti, nes jų kariuomenė 
daug silpnesnė už Hitleria 
turimuosius stormtruperius.

Londonas, gruodžio 29 d. 
— Šiandie oficialiai paskelb
ta, jog atakoje mažoje Vaag 
so saloje, per 100 mylių į 
šiaurę nuo Bergeno, Norve-

ir Anglija pilhai sutaria dėl 
karo strategijos.

Apie šiuos pasitarimus 
tuo pačitf Wku - paskelbta 
Maskvoje ir Londone. Edeno 
ir Stalino konferencijos vy
kusios per paskutiniąsias 
dvi savaites ir apie jas Jung 
tinėms Valstybėms buvo pii 
nai pranešta.

Pareiškimas sako, jog ne 
tik Londonas ir Maskva su
sitarė dėl planų sėkmingam 
karo vedimui, bet taip pat 
esą pradėtą pasitarimai dėl 
pokarinės taikos ir saugu
mo.

Bendram pareiškime pa
brėžiama, jog svarbiausiu 
tikslu esąs galutinas Hitle
rio Vokietijos nugalėjimas ir 
sudarymas tokių nuostatų, 
pagal kuriuos niekados atei
tyje Vokietija nebegalėtų 
grąsyti taikai.

Ašies kariuomenė 
Libijoje traukias

Kairo, gruodžio 29 d. — 
Anglų karo vadovybė Afri
koje paskelbė, jog britų ka
riuomenė kovoja su besitrau 
kiančia ašies kariuomene 
Agedabijos apylinkėje. Besi
traukdama į vakarus ašies 
kariuomenė prarado šešis 
tankus.

Tuo tarpu anglų aviacija 
smarkiai bombardavo izoliuo 
tas ašies pozicijas Bardijoje 
ir apmėtė bombomis ašies 
transporto linija į vakarus 
nuo Agedabijos.

Aviacijos pranešimu, Ben- 
gazi prieplaukoje yra apie 
15 sužalotų ašies laivų.

•
Vatikano Miestas, gruodžio 

29 d. — Šiandie Popiežius 
Pijus XI privatinėj audien
cijoj priėmė Jungtinių Vals
tybių charge d’affaires 
Harold Tittman. Betų audi
encijose buvo priimta keletą 
kitų Amerikos respublikų 
diplomatų.

tuonis priešo laivus, viso 
15,650 tonų, aliejaus tankus, 
amunicijos sandėlius ir vie
ną Quislingo dirbtuvę.

Aataka pravesta šeštadie 
nio naktį, kurioje dalyvavo 
daugiausia paslaptingieji an 
glų Commandos, lengvųjų 
laivyno ir aviacijos dalinių.

Šioje atakoje žuvo 120 vo 
kiečių kareivių ir 95 paimta 
nelaisvėn. Anglams padary
ta “kiek nuostolių”.

Manila, gruodžio 29 d. — 
Prezidento sekretorius Jor- 
ges Vargas šiandie pareiškė 
filipinų vyriausybės vardu, 
jog filipinai pilnai sutinka 
su gen. Mac Arthur paskel
bimu Manilos atviru miestu. 
Tuo atsakyta japonams, ku
rie tvirtino, kad filipinai ne 
pritarią gen. Mac Arthur 
pareiškimui.

*

U. S. orlaiviai 
nuskandino japonų 
transporto laivq

Batavija, gruodžio 29 d. 
— Olandų kariuomenės Ame 
rikoje gaminti bombanešiai 
taikliai apmėtė bombomis 
didelį Japonijos transporti
nį laivą ir pašovė “gal būt” 
du japonų kovos orlaivius 
atakose ant Miri, Sarawake.

Olandų oficialus komuni-
gijoje, anglai sunaikino aš- katas šiandie nieko nemini

apie japonų parašutininkus 
Sumatros saloje, kur japonai 
šiandie vėl pravedė Smarkų 
aviacijos bombardavimą.

Tuo tarpu olandai paskel
bė, jog vakar dienos japonų 
aviacijos atakose Medan ae
rodrome, Sumatroje, žuvo 
trisdešimt ir sužeistų sep
tyniasdešimt.

Sutrumpino linijas
VVashingtonas, gruodžio 29 

d. — Karo departamento ko 
munikatas šiandie paskelbė 
jog gen. Douglas Mac 
Arthur sutrumpino fronto Ii 
rujas į šiaurę nuo Manilos.

Karo departamento komu
nikatas pareiškia, jog “Jung 
tinių Valstybių kariuomenės 
Tolimuose Rytuose vadovau- 

kūnai apmėtė bombomis Vo- i jąs generolas sustiprino dau

Anglai atakavo 
Vokietijos centrus

Vokiečiams pritruks Londonas, gruodžio 29 d.
j — Pereitą naktį Anglijos la

1942 m. duonos

Washingtonas, gruodžio 29 
d. — Agrikultūros departa
mentas šiandie paskelbė, jog 
Vokietijai gresia duonos tru 
kūmas 1942 metais.

Pasak departamento pa
reiškimo, nepalankus ru
dens oras ir trukumas ūkio 
darbininkų sunkiai palietė 
naiių pastangas sudaryti 
gausią grūdų atsargą 1942 
metams.

Vokiečiai dėję vilčių, kad 
jiems teksią Rusijos gausūs 
kviečių derliai bet šios viltys 
išnykusios, nes vokiečių ka
riuomenė neįstengė okupuoti 
Rusijos derlingųjų vietų tuo 
metu kai tikėtasi.

kietijos didžiuosius uostus 
VVilhelmshaveną ir Emdeną 
ir industrinius centrus Reino 
krašte.

Šiose atakose žuvo septy
ni anglų orlaiviai.

Anglijos lakūnams bom
barduojant Vokietijos svar
biuosius centrus, anglų pajū 
rio sargybiniai orlaiviai bom 
bardavo priešo laivus ir 
bombos pataikė į du laivus 
prie Olandijos pajūrio.

"Taikos" pasiunti
nys išgabentas
Washingtonas, gruodžio 29 

d. — Japonijos specialus 
“taikos pasiuntinys”, Sabu- 
ro Kurusu, kuris buvo vals
tybės departamente pasitari 
muose dėl taikos tuo metu, 
kai Japonijos bombanešiai 
sėjo mirtį Pearl Harbor uos 
te, šiandie išvyko iš Wa- 
shingtono kartu su Japoni
jos ambasados štabu. Jie iš
gabenti į Hot Springs, Va.

Kartu su Kurusu išgaben
tas ir Japonijos ambasado
rius adm. Nomura, kur jie 
lauks iki bus susitarta dėl 
pasikeitimo diplomatai su 
Japonija.

Manila, gruodžio 29 d. — 
Šiandie paskelbta, jog jaunų 
filipinų “mirties grupės” su
laikė pirmąsias japonų ata
kas šiaurinėj Luzon salos 
dalyj ir padėjo japonus at
mušti bent kelios vietose. 
Tačiau tuo pačiu laiku Jung 
tinių Valstybių generalinis 
štabas įspėjo apie galima, 
pavojų iš pietų, kur japonai 
išlaipinę daugiau kariuome
nės.

Jaunieji filipinai kovojo 
prieš japonus bent keturias- 
dešimts aštuonias valandas 
ir tuo būdu įgalino kariuo
menę tinkamai persigrupuo
ti.

Sulaikė laivus
Flotila japonų transporti

nių laivų Lingayen įlankoje, 
La Union provincijos pajūry 
je, pasitraukė nė nebandyda 
dama išlaipinti kariuome
nės.

Tuo tarpu Manila, kurią 
japonai bombardavo neatsi
žvelgdami, kad ji paskelbta 
atviru miestu, šiandie pralei 
do be atakų.

Pranešimai iš fronto skel
bia, jog šiauriniam Ltizon 
salos fronte japonai prade
da trauktis.

gumą savo kariuomenės 
Pampanga provincijoje ir su 
trumpino linijas.

“Per paskutiniąsias dienas 
priešas susilaukė stiprios 
paramos iš keliolikos pėsti
ninkų divizijų, tankų regi- 
mentų ir raitininkų. Japonų 
daliniai susidaro iš senų ka
reivių su moderniais gink
lais.
Gera nuotaika

“Amerikos ir filipinų ka
riuomenė, nežiūrint nuolati
nių kovų prieš žymiai didės 
nį skaičių, yra aukštos nuo
taikos ir stipriai laikosi. 
Nuostoliai dideli abiejose 
pusėse.

“Priešo aviacijos veiki
mas tebevyksta stiprus. Pa 
kartotinai bombarduojama 
Manila, nežiūrint, kad ji pas 
kelbta atviru miestu”.

Washingtonas, gruodžio 29 
d. — Prezidentas Roosevel
tas pažadėjo filipinams. kad 
jų “laisvė bus atgauta ir jų 
nepriklausomybė atstatyta 
ir apsaugota”.

“Visi Jungtinių Valstybių, 
medžiagų ir vyrų ištekliai 
paremia š| pažadą”, pabrėžė 
Prezidentas.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
ATVERČIAM NAUJA 1942 METU PUSLAPI 

Vieni fronte kaunasi už Laisvę, o kiti namie. 
1941 metu puslapiai dar ryškiau kalbės. 
Visiems dėkojame už gerą širdį ir kviečiame 
į talką.

Europa jau trečius metus | tremti į tolimą ir šaltą Sibi
pergyvena karo baisybes. 
Europos žemė įmirkusi nuo 
kraujo, našlaičių veidai ne- 
nudžiūva nuo ašarų.

Jungtinės Amerikos Vals 
tybės 1942 metus irgi sutiks 
karo fronte, kuriame ir 
Amerikos lietuviai kaunasi 
ne tik ui savo krašto — 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių laisvę ir pergalę, bet 
taip pat ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinimą, iš kurių 
baisūs diktatoriai yra iš
plėšę brangiausią turtą — 
— laisvę ir nepriklausomy
bę.

Amerikos lietuviai turi 
daug rūpesčių ir darbų savo 
krašto gynime. Gyvenama
sis momentas iš Amerikos 
lietuvio pareikalavo 
dar didesnio pasiaukojimo, 
nes eina aršios kovos tarp 
laisves ir vergijos, tarp tik
rojo žmoniškumo — demo
kratijos ir diktatorių siau
timo. O laimi tas, kuris 
nieko nesigaili, viskuo rizi
kuoja, gerai veikia ir ryž
tingai kovoja, o ypač mo
ka sunkiausiose valandose 
neprarasti dvasios pusiaus
vyros, ir realiai žiūrėti į gy
venimą. Kovų metu svajo
tojams ir ištižėliams nėra 
vietos.

šiandien Amerikos lietu
vis, kaip dera garbingų ai
nių vaikui, išeina po Jung
tinių Valstybių didinga Lai 
avės vėliava į mūšio lau
ką nedrebėdamas, pasiry
žęs, nepermaldaujamas, kie
tas, ir tvirtas. Šitie narsuo 
liai ginklu kovoja už savo 
krašto laisvės apgynimą 
sustiprinimą ir pavergtų 
tautų išlaisvinimą, o namie 
pasilikę gražiu darbu ir au 
kos dvasia.

Nežiūrint, kad Amerikos 
lietuvis turi daug visokių 
reikalų savo krašto — Ame 
rikos gynime, bet jis turė
damas jautrią ir gražią šir
dį, nieku būdu negali pa
miršti ir tų savo brolių lie 
tuvių, kurie šiandie nacių 
yra pavergti, o antri iš-

rą. Todėl jis randa būdų 
ir galimybių, nuo savęs 
duonos kąsnelį ar vieną ki
tą centą nutraukdamas, su
šelpti ir tuos brolius lietu
vius, kurie dabar yra iš
tremti į Sibiro pusnynus. 
Nevienas jautrus ir taurus 
lietuvis jau yra įnešęs gra
žią duoklę į Lietuvai Gel
bėti Fondą, jo sunkiai už
dirbtas centas ne vienam 
lietuviui tremtiniui Sibire 
yra nušluostęs ašaras ir 
vieną kitą išgelbėjęs, bent 
tuo tarpu, nuo bado.

Visiems tauriems ir gera
širdžiams Amerikos lietu
viams Lietuvai Gelbėti Fon
das už aukas reiškia gilias 
simpatijas ir sako: ačiū, 
ačiū.

1941 metų puslapiuose 
aiškiai parašyta: Amerikos 
lietuviai labai daug parodė 
visokiausiais būdais nuošir
dumo lietuviams ištrem
tiems Sibire.

Atverčiant 1942 metų 
naują puslapį. Jame bus ne 
tik surašyti lietuvių veikla, 
pasišventimas Jungtinių 
Amerikos Valstybių reika
luose, bet taip pat bus tuo
jau įrašyta, kad N. N. lietu
viškoji kolonija sėkmingai 
pravedė aukų vajų lietuvių 
tremtinių Sibire reikalams, 
kad N. N. lietuvis įnešė į 
Lietuvai Gelbėti Fondą vie
nos dienos uždarbį, ir tt. 
ir tt

Lietuvai Gelbėti Fondas 
tiki, kad 1942 metų knygos 
puslapiai dar ryškiau kal
bės, kad Amerikos lietuvis 
tikrai turi gražią ir atjau
čiančią širdį savo artimųjų 
vargus ir nelaimes.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
sveikina visus Amerikos lie
tuvius su Naujais Metais 
linki, kad 1942 metai būtų 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pergalės ir laimėjimų

E V AKUOTI 16 HONOLULU

. (••Uraugaa'' Acme telepnoio,

Bob Wilkinson, Helen Janet Corne 11 (kurią laiko savanorė, darbuotoja 
Mrs. Barbara McGavin) ir Paul Swer son iš Honolulu atvežti į San Fran- 
cisco, kur prie eglaitės praleido Kalėdas ir gavo kalėdines dovanas.

kirti apie 50 savo pavaduo
tojų rinkėjų, kurie gelbės 
darbininkams be laiko su- 
?aišimo išrašyti šių metų 
gaišimo išrašyti šių metų pa 
tais taksais prisiųsti mokes
čių rinkėjo ofisan.

Tie pavaduotojai bus fab
rikų ofisuose nuo sausio 15 
iki vasario 20 d. Tad kiek
vienam darbininkui bus 
orogos atsilyginti su šalies 
zyriausybe.

Taksai už šių metų paja
mas turės būt sumokėti iki 
ateinančio kovo 15 d.

Taksus moka šeimų gal
vos, turinčios per metus 
daugiau kaip 1,500 dol. pa
jamų ir pavieniai, turintieji 
daugiau kaip 750 dol

Kaip japonai puolė 
Pearl Harbor

Pakraščių artileristas 
Įeit. Harry J. Taylor rašo 
tėvams Chicagoj iš Havajų 
salų ir mini, kaip ten japo
nai gruodžio 7 d. įvykdė 
atakas.

Atakos įvykdytos sekma* 
dieno rytą, Jis, Taylor, ir 

kiti karininkai miegojo. Vi
si buvo nuilsę, nes iš vaka
ro vos buvo grįžę iš manev
rų.

Sako, per pirmąją ataką 
japonams pasisekė. Bet jie 
gavo karštą pirtį, kai vaka
re grįžo ir bandė pakartoti 
puolimą. Po to ir nedrįso 
daugiau pasirodyti

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

UvriloJanaa 
PO

RCMKITB
BENĄ 

LIETUVIŲ
». KANTER. B*.

MUTUAL LIQUOR OO.
4707 S. Halsted 8t 
IX. BOULEVARD OP14

metai, taip pat kviečia visus 
lietuvius į talką padėti mū
sų broliams lietuviams 
tremtiniams Sibire ir Lietu
vai atgauti Laisvę ir Ne
priklausomybę.

L. G. Fondas,
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois.

Pakėlė prenumeratą
Brooklyn, N. Y. — “Ame

rikos” leidėjų vadovybė — 
Lietuvių Universalinio Biu
ro direktorių taryba — sa
vo posėdyje rimtai svarstė 
“Amerikos” prenumeratos 
kainos klausimą. 'Turėda
ma dėmesy popieriaus, ra
šalo ir kitų, spaustuvės

Kas neturi džiaugsmingos reikmenų kainų pakėlimą,
vilties ką nors padaryti to-. vadovybė nuta-
bulai, tas nepadaro nieko nė r- padidinti , “Amerikos” 
pusėtinai ir palieka nesąži- metinį prenumerato8 mo-
tringąs ir tinginys.

Simon A. Baldus, Ex- 
tension Magazine redakto
rius ir Catholic Literary 
Awards fundacijos įstei
gėjas.

kestį. 6
Nuo 1912 m. sausio 1 d. 

“Amerikos” metinė prenu
merata bus 3 dol. Kas pre
numeratą atnaujins arba 
naujai užsirašys iki Naujų 
Metų, prenumeratos mokes
tis bus $2.00.

Murina looches, deanses and refreshev 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
wi(b each bottle. At all Drug Stores.

Gelbės taksu 
mokėtojams

Federalinių vidaus moke
sčių rinkėjas C. H. Harri- 
son nusprendė šalies apsau
gos fabrikuose Chicagoj ir 
šiaurinėj Illionis daly pas

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS I6TIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akinis, 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.

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8188 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moe iki S-tea 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877 

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL State 7571

i

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 8088

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tl* viens poru aklu vlaam n- 
venlmuL Saugokit Jss leledsml 
iftekaamlnuott Jas m od aru lMkia.ua!* 
metodą. kuria rerlllmo mokslas 

Sali eetelktL 
aa šiktai patyrimo 

pririnkime akintu, kurie patalkiu 
vis* «k*U Įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRI8TA1
1801 8o. Ashland Avenue 

Kampas lt-toe
telefonais CANAL O62S — oągjucu 

OFISO VALANDOS 
Kasdien >:00 a. m. Iki S.BO p. m. 

Tred. Ir 9eMt: »:»6 a. m. Ud 
»:«• p. a.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

s.rifc
uU D.o..a

3

Rea. 6968 So. Talman Ava 
Boa TaL GROvekUl 6617 
Offita toL HEMleck 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

leL OANal 6188

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
REZTDENC1JA:

6631 S. CaHfomla Avė.
Telefonas RBPnblic T866

Tel. PROspect 8525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.
Chicago, Į1L

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: ® popiet,
Telefonas: CTObto

Telefonas: YARds 8146

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

Jūs esat maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų įstaigos

GRANO OPENING
' įatutaHf. lOtk

Sovvenirt • • • Muslev
PRADEKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdrauatą Aėrų SąHkaitų. Ne
santi 3% (dabartinė rata). Pulkus, Inveat- 
nientas pavieniams, ’estates. trust fondams, 
partnershipe Ir korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm 15-tos nefta nuoftlmt) nuo 1-mos 
mėnesio. Įstokite J mūs<| 1942 Christmas 
Savings Club dabar prasidedant).

Pirkite Defense Bonds Plonai

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION
Dabartinis Adresą*: 272* W. Cermak Rd., 

ClilcaiBo. Illinois
KAIMAN ADRESAS po Katula 10 d., 1042 m.:
Kampas MUuankee, North ir Damen Avė., CiUcagn, Illinois 

(steigta 1901. Turtas virt 12.000,000

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office tel t ARds 4787 
Namu tel. PROspect 1930
T«L TARda 6981.
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—8; ano 6:30—8:84
756 West B5th Street

Ofiso teL: VTRgtnla 0086 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL OANal 0297
teL: PROspect 665

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAR IR CHIRURGAS 
1821 Sa Halsted Street 

RenUenclja: 6606 So. LrtnUi Av< 
VALANDOS] U v. ryte iki 8 B°pi«

liUlni, *

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

Ofiso UL OANal 2846 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7-9 

Berodo j pasai sutartį.
t 7004 So/Fatrfleld Ava. 

________ TeLt HElOoeh >150

TARda MM
DR. C. VEZEUS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47th Btraet
vaL: ano 9 vaL ryta iki 6 vai. vak 

Seredoj pagal sutartį.
Telefofuaa: HKMlock M4S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki tl Vak. 7 iki • 

Nedėliotais pagal autartj

Telefonas CANal 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. telefonai BEEley 0484.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. IStos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

Res.
sutartį.1625P?o. 50th Avenue

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS]
Nes 1—4 ir aee 7-6 vakare 

Taipgi pagal estaitį.
Ofleo telefonu PROspect 6787 
Varnų telefonas VOgbala MU

Tel. CANal 5969

Dr. Walfer J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
1155 Weet Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Iki 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. M’estern Avė.

TeL Ganai 7171
Nuo 8 ryto Iki 5 po piet kasdien

Oflta TtLl

DR. RAČUIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West S5th Street
LIGONIUS PRIOCAl
Kasdien ano iU 8:06 vaL

Makmad HV anarttertoa

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

(8-troe labos)
TaL lCDvay MM OUoagn, DL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki < 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:80 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė. 
TaL TARda 0994 

Rea. TeL KENwood 4SOG
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 8-8 ir 74 v. vak. 
NedSliomia nuo 10 iU 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMloek 6524 
EMERGENCY: call MIDway 6001

HEMloek 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND NURGEON 

OFISO VAIaANDOS:
Nuo 1 iU 8 ir nuo 6 Iki 8 vaL vak, 

2408 Weat B3rd Street



<

Antradienis, gruod. 30, 1941

VALANTINAS

Gyveno vaikinas vardu 
Valentinas. Jaunas, aukš
tas, gražus. Kiekviena 
mergina, pamačiusi jį, net 
pasistiebus ir kaklą ištie
sus į jį žiūrėdavo.

Valaninas, išauklėtas
katalikiškoj mokykloj,
buvo taip teisingas, kad jei 
vieną centą būdavo kam 
kaltas, kuogreičiausiai sten
gdavosi atiduoti. Visi jį 
skaitė pavyzdžiu jaunimui. 
Kitos motinos dažnai savo 
sūnums išmėtinėdavo: “Ko
dėl tu nedarai taip, kaip Va- 
lantians?” Arba: “Kodėl tu 
netoks, kaip Valentinas?” 
0 kurios augino gražiąją 
lytį, tai stengės jas taip 
puošti, kad patiktų Valenti
nui.

Valentinas išmoko maši
nisto amatą. Dirbo gerai. 
Darbdaviai jį taip pat skai
tė pavyzdingu darbininku. 
Dėlto dažnai kėlė mokestį. 
Sužinojusios merginos, kad 
Valentinas gerai uždirba, 
dar labiau stengėsi jam pa 
tikti. Bet Valentino nesu
žavėdavo.

Vieną rytą, Valentinas 
važiavo į darbą. Matyt 
gatvekario būta suvėlavu
sio, nes bėgo daug greičiau, 
negu paparstai. Gatveka
rio vėžės buvo gana senos, 
ir bėgdamas svyarvo į vi
sas puses. Jaunas gatveka
rio vairuotojas į tai nek
reipė demėsio. Staiga tik 
— džingt! bum - bum- 
trinkt! — gatvekaris iššo
ko iš vėžių.

Valentinas stovėjo gatve- 
kary ir ranka laike už ge
ležinio stulpelio. Jis liko 
nesužeistas. Bet kažin 
iš kur, kaip plunksna vėjo 
nešama, atlėkė ir bumt gai
va į tą stulpą jauna mergi
na. Ir taip susitrenkė, kad 
tuojau iš kaktos pasiordė 
kraujas.

Valentinas pirmas stojo į 
pagalbą. Nei nepajuto, 
kaip tą merginą laikė sa
vo rankose. Netoli buvo 
gydytojo ofisas, tad Valen
tinas sužeistąją nunešė pas 
gydytoją ir, paduodamas 
savo adresą, paprašė su
teikti pirmąją pagelbą. Su-

(Vaizdelis)
merginos išmėtytus duik 
tus: lietsargį, rankinuką ir 
nedidelį portfelį, kas liudijo, 
kad mergina buvo sekre
torė.

Gatvekary buvo ir dau
giau sužeistų, bet jais rū
pinosi kiti. Valentinas, at
likęs tam tikrus formalu
mus, padavė vardą gatve
kario vairuotojams ir užsi
rašęs jų vardus, perdavęs 
merginos daiktus gydyto
jui, gražiais žodžiais prašė, 
rūpintis jos sveikata. Gydy
tojas prašymą atliko labai 
rūpestingai. X-Ray pagel- 
ba patyrė, kad sužeidimas 
nebuvo pavojingas.

Darbe Valentinas visą 
dieną nerimo. Vakare, grįž
damas iš darbo sustojo pas 
gydytoją, apmokėjo už su
teikimas merginai pirmos 
pagelbos ir, sužinojus, kad 
ji buvo tik lengvai sužeis
ta, jam pasidarė linksmiau. 
Parėjęs namo pasipuošė, 
nupirko gėlių ir nuvyko ap
lankyti sužeistąją.

Mergina buvo jam labai 
už viską dėkinga. Valan- 
tinas dėlto aplankymą pa
kartojo ir kitą vakarą. Šis 
aplankymas vėl buvo su dė
že saldainių. Tokiu būdu 
tarp jų užsimezgė drauga
vimas.

Panelės vardas buvo Li
lija. Ji dirbo pas vieną ad
vokatą, ėjo sekretorės pa
reigas. Draugiškumas tarp 
jų kasdien augo. Viskas 
būtų gerai, jei ne Lilijos 
viena yra: ji labai mėgo šo
kius. Valantinas, pataikau
damas jai, kas šeštadienį ir 
kas sekmadienį vyko su ja 
į šokius. Vėliau priėjo 
prie, kad veik kas vakarą 
važiuodavo kur nors pa
šokti.

Valantinas pradėjo namo 
pareiti vėlai. Nors buvo 
pavyzdingas katalikas, vie
nok pradėjo pamiršti, kad 
sekmadieniais net dvyliktą 
valandą galima šv. Mišių iš
klausyti. Teisindamasis 
nuovargiu, paliovė ėjęs baž
nyčion. Lilija į bažnyčią 
visai neidavo.

Pagalios juodu susituo
kė. Nors abu dirbo, bet

D R A U O A B

JAPONAI BOMBARDUOJA MANILĄ
ssii

(“Draugas'’ Acme telephotor

Japonai subombardavo seniausią Manilos miesto dalį, kur sukėlė dide
lius nuostolingus gaisrus. Manila buvo paskelbtas atviru miestu, kad iš
vengti bombardavimo. Japonai to nepaisė.

trukumą. Mat, jauna po- skausmais. Gydyojai pa
ra gali daug pinigų išleisti, 
jaigu negyvena sulyg savo 
pajamų, arba nesilaiko tam 
tikro biudžeto. Abiejų tė
vams prisėjo finansiškai pa
dėti.

Sykį dirbant Valantinui

už jį, kad kojos nėra per 
sąnarius sveikos ir kad nie
kados nebebus tokios, kaip

kartojo X-Ray, kas taip 
pat rodė, kad kojos nebu
vo daugiau pažeistos. Nors buvo prieš sužeidimą. Pats
jis priešinosi, vienok, buvo 
parsiųstas namo.

Namo grįžęs Valentinas 
visiems skundėsi savo skau-

prie mašinos, pro šalį ėjo • smais ir negalėjimu. Pasi-
kreinas, nešdamas geležines 
blėkas. Kokiu tai būdu su
gedo kreino magnetas ir 
ne vietoj numetė blėkas, 
kurios čiuoždamos cementi
nėmis grindimis pasiekė 
Valentiną užgaudamos jo 
kojas.

Atvyko dirbtuvės gydyto
jas. Valentinas buvo nu 
vežtas į moderniškiausią 
miesto ligoninę, kurioj pa
tyrę gydytojai paėmė jį į 
rūpestingą globą. X-Ray 
parodė, kad kojos nebuvo 
sualužytos, tik užgautos. 
Valantinas skundėsi dide
liais skausmais. Gydytojai 
ir slaugės rodė jam daug 
užuojautos .

Pabuvus ligoninėj keletą 
dienų, gydytojai pareiškė, 
kad Valentinas gali grįžti

kvietė savo gydytoją, kurs 
taip pat nuėmė X-Ray. Pa
sikvietė advokatą, kurs dirb 
tuvei iškėlė bylą reikalau
damas $25,000 už sužeidi
mą.

Teisman Valentians, jo 
: žmonos lydimas .atvykdavo 
lazdomis pasiramščiuoda- 
mas. Kojos buvo taip ap
vyniotos, kad atrodė lyg pa- 
duškaitės.

Teisme gabus dirbtuvės 
advokato buvo daug klausi- 
jamas. Prisiekusiems teisė
jams ligoninės gydytojai 
liudijo prieš Valentiną, kad 
jo kojos buvo pilnai svei
kos. Jo gydytojas liudijo

grįžęs gatvekarį surinko i jautė gyvenimo finansinį1 namo. Jis vienok skundėsi

LAIDOJAMAS JA PONAS SKRIDIKAS

k Ak _ a T

* A___ .
C’Draugaa” Acme telepboio, 

Japonas leitenantas k kūnas, kurs su lėktuvu numuštas ir krisdamas
užsimušė jam atakuojant Pearl prie plauką Havajų salose, tenai palaido
tas su karine pagarba (Official U. S. Navy photo; Acme telephoto).

t.
4

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kelmėje sugriauta 90 nuo

šimčių visų namų. Miesto 
centras yra visiškai sugriau
tas. Taip pat nukentėjo vi
sos prekybos įstaigos. Todėl 
gyventojų ąprūpinimas mais 
tu buvęs ypatingai sunkus. 
Prekybininkams nieko kito 
nebelikę, kaip atidaryti krau 
tuves užsilikusiuose namų 
rūsiuose. Kooperatyvui pa
vykę savo namą šiaip taip 
aplopyti. Iš sugriautų nąmų 
buvę galima daugiau ar ma

žiau pataisyti tiktai du. 
Šiaip žmonės gyvenę dau
giausia rūsiuose. Bet užėjus 
šalčiams, jų padėtis pasida
rė nebepakenčiama. Ištisos 
šeimos gyvenančios viena
me kambaryje. Statomi trys 
dideli barakai, kuriuose ga
lės sutilpti 30 šeim,ų.

Tauragėje iš 1,500 namų 
sugriauta 802. Iš 13,000 gy
ventojų šiuo metu mieste 
tepasiliko 7,900. Apgadinti 
namai esą taisomi.

mą dirbtuvės advokatas pa- viskas blekinėse yra sutai-
kartotinai klausinėjo Valen
tiną apie jo kojų skausmus, 
Kuris net su ašaromis skun
dėsi. Tada advokatas pa
rodė teismui Valetnino ir 
Lilijos nufilmuotą šokimą.

Nuosprendis buvo greit 
išneštas prieš Valentiną, 
kuris ir Lilija, dar gavo 
pabarti, ir rausdami išėjo 
iš teismo.

Valentinas su Lilija jau 
pagyvenę. Nors ilgas lai
kas kaip vedę, bet Lilija 
šeimininkauti dar vis neiš
moko, nors šiais laikais, 
kada nuo žirnių iki stoiko,

syta, tai šeimininkauti nė
ra labai ir sunku. Viskas 
ko reikia — tai sušildyti 
blekinę ir . . . vakarienė.

Kartą Lilija parsinešus 
maisto blėkinėse sau ir 
Balčiui padarė net klaidą. 
Pašildžius blekines ji kas 
priklausė Balčiui padėjo 
ant stalo, o kas priklausė 
jai ir Valentinui — padėjo 
po stalu Balčiui.

Viktoras Balanda.

Laimė tavo gyvenime ka
bo ant tavo paties minčių 
pobūdžio. Marcus Aurelius

Jr

Valentinas teisme kalbėjo: 
“Gerbiu jus, mokyti gydy
tojai, ir gilų jūsų išsilavi
nimą. Jus sakote, kad ma
no kojos yra pilnai sveikos. 
Bet šios yra mano kojos. 
Aš tik tiek žinau, kad man 
jas labai skav.da.” Lilija 
teisme liejo tiek daug aša
rų, kad bylos metu suvar
todavo po kelioliką skepe 
taičių.

Nors dirbtuvės advokatas 
dėjo pastangų, vienok teis
mas nusitęsė visą savaitę. 
Įspūdis darėsi toks, kad 
Valentians gaus reikalauja
mą atlyginimą. Bet atėjus 
šeštadieniui ir sekmadie
niui, dirbtuvės advokatas 
matyti Valentiną pasekė 
jis, Valentiną nufilmavo šo
kant su Lilija.

Pirmądienį, stojus į teis

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

Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 

visokios rūšies alaus.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. 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 & Neciar
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

ATSILANKYKITE Į

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

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO 
SPECIALIS STOKAS

PILSENl

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

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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

Taupyto jams

Mokame
31/2% Dividendus

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

61 yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė Weat Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti j mano 
krautuvę ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

Tau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

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

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 83rd STREET-----------Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTOBY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais

IMIBDIE-AGE Women
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

If this period ln a woman’s llfe 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzl- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound. It’s one medicina you 
can buy today made especiallv 
for women—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound helps 
build up resistance to such an- 
noying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve * 
monthly cramps Follow label 
directions, WORTH TRYING!
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Srąžomą tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto Ženklų.
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome raiyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rąžomąją rtia- 
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Hitlerio pranašavimas neišsipildė
Vokieti j 08 diktatorius Adolfas Hitleris jau nebesu, 

spės išpildyti savo žodį, kurį jis davė šių metų pra
džioje. Jisai pažadėjo Vokietijos žmonėms, kad naciai 
užkariaus Europą 1941 metais ir dėl to karas bus už
baigtas

Tą patį tvirtino ir maršalas von Brauchitsch, kurį 
Hitleris prieš pora savaičių pašalino ir pats jo vietą 
Užėmė.

Visi gerai žinom, kad Vokietija savo tikslo šiemet 
nepasiekė. Petain, laisvosios Prancūzijos galva., šių 
metų Kalėdų kalboj pasakė, kad taikos pasaulis ne
greit susilauks. Jis matyti, gerai nusimano, kad taika 
bus galima įgyvendinti tik tada, kada hitlerizmas bus 
visai sutriuškintas. •

1941 m. karas ne tik neužsibaigė, bet žymiai pra- 
plito. Japonai užpuolė Ameriką, kuri buvo priversta 
paskelbti jai karą ir gintis. Vokietija ir Italija taip 
pat paskelbė karą Jungtinėms Valstybėms, kurios tuo 
pačiu atsilygino. ; ,

Ką tai reiškia, — patsai Hitleris geriau turėtų ži
noti. Tai reiškia, kad ne tik 1941 m., bet niekuomet 
naciai karo nelaimės. Blitzkriegų laikai jiems jau pa
sibaigė Santarvininkai, subendrinę karo taktiką, su
stiprinę vadovybę, naciams ir fašistams suruoš tokią 
pirtį, kad jie ir pačioje Vokietijoje ir Italijoje vietos 
nebeturės. Gailėsis ir Japonija, smurtiškai užpuolusi 
Jungtinių Amerikos Valstybių teritoriją.

Reikalingas akylumas ir darbas
Kokioje padėtyje yra Lietuva, visi gerai žinome. Ji 

yra pavergta, naikinama ne tik okupanto piktųjų jėgų, 
bet ir baisios epidemijos.

Ne vienas klausia — koks likimas laukia Lietuvos 
ateityje? Kas bus po karo? Ar ji išsilaisvins, ar atsi- 
otatys kaipo nepriklausoma valstybė?

Tai ar tik ne daugiausia pareis nuo pačių lietuvių 
akylumo ir veiklumo.

Reikia neužmiršti, kad Lietuva turėjo ir tebeturi 
daug ir stiprių priešų. Ją savinasi Rusija, nenori pasi
traukti i£ Lietuvos ir vokiečiai. Lenkai irgi žiūri, ko
kia susidarys tarptautinė situacija, kad taip pat ga
lėtų reikšti prie Lietuvos savo nieku nepagrįstas pre
tenzijas. Mes lyg esame ramūs, kad. girdi, karą lai
mės santarvininkai, išlaisvins visas kitas pavergtas 
tautas, išlaisvins ir Lietuvą.

Bet ir tai, neužmirškime, pareis nuo pačių lietuvių.
Ligšiol mes neparodėme pakankamo, organizuoto 

veiklumo. Kai kitos tautos sudarė vyriausybes užsie
nyje ir net kariuomenes suorganizavo, mes gi, lietu
viai, vis dar negalėjome sau įsikalbėti, kad murai tai 
reikalinga. Dėl to nė centralinio komiteto ar vyriau
sios lietuvių tarybos dar neturima. O laikas bėga. Įvy
kiai veja įvykius. Tautos grupuojasi. Reikia, akylai 
tuos įvykius sekti, kad tarptautiniuose pasitarimuose 
vienas iš didžiųjų kaimynų nepradėtų kalbėti Lietu
vos vardu.

Atsižvelgiant į Lietuvos padėtį ir į įvykių eigą, rei
kalinga tuoj sudaryti Vyriausįjį Komitetą, reikalingas 
mūsų politikų apsukrumas ir akylumas ir taip pat rei
kalingas visų pasaulio lietuvių vieningas darbas.

Tad, suprantama, kad dėl skaudžios Lietuvos padė
ties pirmoj vietoj mes patys lietuviai turime rūpintis 
ir patys atsakyti į klausimą dėl Lietuvos ateities. Vi
si norime, kad Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma, 
bet, žinokime, kad mūsų atsakymas turi būti ne vien 
tik žodžiais, bet ir darbais.

MAFGAl

Naujas laikraštis
I

Jau išėjo iš spaudos “tv. Pranciškaus Varpelio” pir
masis numeris, kuris daro visai neblogo įspūdžio. Tu
rinys įvairus. Rašo ne vien Tėvai Pranciškonai, kurie 
šį mėnesinį laikraštį leidžia, bet ir kiti pasižymėję ra
šytojai

“Sv. Pranciškaus Varpelis” buvo leidžiamas Lietu
voje. Bet okupantams užėjus, vienuolius išblaškius, 
laikrašti? buvo uždarytas. Atvykę į Ameriką keli Lie
tuvos pranciškonai, kun. Justinui Vaškiui vadovaujant, 
“Varpelio” leidimą tęsia čia, Amerikoj. Laikraščio ad
resas: 1532 Magnolia St., Pittsburgh, Pa. Laikraščio 
kaina $1.00 metamB, atskiras numeris 10 centų.

Naujam laikraščiui, jo leidėjams ir redaktoriui lin
kime geriausio pasisekimo. Džiaugiamės* kad lietuvių 
katalikų laikraščių šeima padidėjo,

("Draugas” 1916 m. gruo
džio 29 d.)
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šaulį Dievas sutvėrė. Ne-

Irgi ''kritika”
“N-noo” aną dieną rašė apie Liet. Kult. Instituto 

išleistą knygą “The Lithuanian Situation.”
Rimta, visapusiška kritika visuomet ir visiems yra 

pageidaujama ir reikalinga. Bet, išrodo, kad Grigaitis 
tokios kritikos duoti nepajėgia. Kas ne jo arba ne jo 
grupės žmonių yra parašyta arba padaryta, kad bus 
ir geriausia, visvien jis atsilieps neigiamai, išpeiks. Tai 
patyrėme ne vien iš LKI išleistos knygos kritikos, bet 
ir iš kitų atsitikimų. Gali pasitaikyti knygoj klaidų, 
arba vienas kitas menkesnis netikslumas, bet joj ne
rasti nieko gero ir pasakyti, kad “būtų buvę geriau 
jos visai nespausdinti,” gali tik toks “kritikas,” kurs 
kitų grupių žmonių darbo neįstengia vertinti visapu
siškai, kurs kitų žygiuose mato tik klaidas, kurs nė 
šiuo momentu neįstengia nusiimti nuo kaktos partinių 
akinių ir nors kartą objektyviau pažiūrėti ir ne į jo gru
pės žmonių dirbamą darbą.

Buvo įspėti
“Amerika” rašo:

“Per daugelį metų patriotinė spauda įspėdavo lie
tuvius. Ji. ragino nesiduoti svetimoms, požeminėms 
jėgoms mulkinti. Nurodinėta, kad komunistų pajė
gos nėra ištikimos Amerikai, nes įsakymus ima iš 
svetur.

“Daug lietuvių paklausė. Bet daug ir nepaklausė. 
Atrodo, nepaklausę gal turės gailėtis. J. V. Atstovų 
Rūmai jau priėmė bilių, kurs reikalauja visų komu
nistų partijos narių įsiregistravimo Teisingumo De
partamente.

“Nesąmoningai patekę ten, kur ištikimam ameri
kiečiui visai ne vieta, turėtų apsidairyti. Gal dar ne
vėlu.”

C i nei tinsti universiteto apskaičiavimu studentų skai
čius Amerikoj per pastaruosius metus žymiai suma
žėjo. 669 kolegijos, pirmiau turėjusios 1,269,354 stu
dentus, dabar jų beturi 938,713. Numatoma, kad 1942- 
1943 metais tas skaičius dar labiau sumažės. To prie
žastis *-* priverstinas kareiviavimas ir krašto gynimo 
darbai.

Talkos derybos prieš pa
vasarį Kai kurie Ameri
kos diplomatai yra įsitikinę, 
kad kariaujančių valstybių 
atstovai galės susirinkti tai
kos konferencijon dar prieš 
pavasarį.

Garo žodis... Rusijos ca
ras, kalbėdamas kareiviams, 
pareiškė, kad taikai valan
da dar neatėjo. Rusai karą 
laimėsią.

Bijo Lietuvos vardo... Ru
sijos caras savo kalboj mi
ni, kad Lenkijai bus suteik
ta laisvė. Apie Lietuvą rusų 
caras nė žodelio neprisimi
nė. Matytis rusai dar po se
novei bijo Lietuvos var
do. Lietuvos vardas yra ne
pakenčiamas maskoliams, 
kad ukasu 1849 metų jie net 
buvo uždraudę vartoti žodį 
“Lietuva.”

•
Uždaryta 50 saliūnų... 

Portland, Me., nubalsuota į- 
vesti prohibiciją. Uždaroma 
50 saliūnų. Blaivininkai tri
umfuoja.

•
Spaudos draugija auga.... 

Jurgis Tumasonis praneša, 
kad šiomis dienomis Lietu
vių Katalikų Draugija pa
augo keturiais skyriais ir 
dviem šimtais narių. Drau
gija dabar turi 800 narių. 
Draugija leidžia ir platina 
knygas.

Po svietą pasidairius
Yra, tavorščiai, žmonių, 

kurie netiki bendrai nuomo
nei, kad kare nei viena pusė 
nelaimi. Imkime, kad ir Mass. 
Steite lietuviškus tautiečius 
(tautininkus). Dar karas 
nepasibaigęs, o viena pusė 
su inž. Simokaičiu paieško 
kitoj pusėj — Mass. Vals
tijos Lietuvai Remti Drau
gijos rengto pikniko įžan
gos ir aukų. Pirmoji pusė 
tvirtina, kad į pikniką va
žiavo šimtai lietuvių ir mo
kėjo įžangą ir rinkta aukos. 
Antroji pusė tvirtina, kad 
trečdalis žmonių pro tvoras 
sulindo ir kad parduodami 
draugijos paliudymai, kurie 
nieko bendro neturi su au
komis.

Palinkėjęs antrai pusei 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų inž. Simokaitis 
sako dar apie tai šnekės 
1942 metais. Pe abejonės, 
bus renkama ir delegacija 
peržiūrėti ir pikniko' d .tTžff 
tvoras.

Garbink jūras, vienok lai
kykis žemės. Herbert

Užkvietė mane vienas ta 
vorščius į prelekcijas apie 
mūsų žemės atsiradimą. Sa
ko, prelekciją sakys labai 
“mokytas profesorius” ir 
aiškiai ištlumočys, kaip at
sirado mūsų žemė. Nuė
jom.

“Gerbiamieji ir gerbia
mosios, — pradėjo tasai 
“mokytas profesorius” savo 
paskaitą. — Kunigai jums 
nuolat į galvą kala, kad pa

tikėkite tam! Aš jums 
moksliškai ištlumočysiu, 
iš kur atsirado mūsų žeme 
ir kitos planetos. Buvo 
taip. Senai, senai kokia 
tai žvaigždė turėjo praeiti 
pro mūs Saulę. Tos žvaigž
dės pritraukiamoji jėga 
ėmė it atplėšė nuo Saulės 
didelį gabalą dujų, iš kurių 
susidarė kamuolys ir pra
dėjo keliauti aplink Saulę 
pagal mechanikos įstaty
mus. Milionams metų bė
gant, tos dujos palengva 
ėmė tirštėti ir taip laipsniš
kai su tirštėjo ir pasidarė 
kietas kamuolys — Žemė. 
Tokiu pat būdu atsirado it 
kitos planetos.

— Prašau balso! — atsi
liepė vienas klausytojų. — 
Jei Žemė atsirado iš Saulės 
dujų, tai prašau pasakyti 
mums, iš kur atsirado Sau
lė?

Vienas Dievas težino, — 
nei kiek nepagalvojęs ką 
pirmą nakę, — atsakė “mo
kytas profesorius.”

Susirinkusiems pradėjus 
juoktis “profesorius” pa
raudo, kaip vėžys.

čiuožimas ilgomis pava
žomis (ski) sportas žiemą 
yra Amerike populeriausias, 
ypatingai tarp vadinamų 
“society” žmonių. Kadangi 
ir tame sporte yra galimas 
susižeidimas, tai su vienu 
Kanados milionierium sykiu 
čiuožia daktaras ir norsč. 
Trūksta tiktai ambulanso.

Hitlerio "naujoji tvarka" Europoje

Ekonomininkai tvirtina, kad 1942 metai, nepaisant 
karo, biznio atžvilgiu bus geri. Abejoti dėl to netenka, 
nes beveik visos dirbtuvės bus užimtos gaminimu ka
ro reikmenų ne tik Amerikai, bet visiems santarvinin
kams.

Visi Amerikos katalikų laikraščiai vienodai atsilie
pia į savo skaitytojus — būkite patrijotai, remkite vi
sus krašto gynimo reikalus, pirkite bonus,, aukokite 
Amerikos Raudonajam Kryžiui.

“N nų” leidžiamas “Jaunimas” nuo Naujų Metų pa
keičia s? vo vardą į “The Lithuanian American Week” 
ir pasidaro reguliariu savaitiniu "Naujienų” priedu an
glų kalba.

Vakar A. L. R. K. Federacijos centro valdyba atlai
kė svarbų susirinkimą, kuriame aptarė Lietuvos trem
tinių želpimo ir kitus bėgamuosius mūsų organizuoto
sios visuomenės reikalus. Susirinkimas įvyko New Ha- 
ven, Conn., kur buvo patogu suvažiuoti visiems At
lanto pakraščiuose gyvenantiems valdybos nariams.
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A. Rachmanova

^Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys)

— Mūsų partija ne mergaičių pensionatas. Negali
ma partijos darbininkams taikyti mažutį paprasto pilie-

A čio moralės maštabą. Kartais toks melagis, fantasas 
kaip tik labai naudingas.

Motiejus Archipičas dar tvirtinęs, jog rusų tauta tu
rinti tikėjimo pradų savo sieloje, negalinti gyventi be 
Kristaus. Prašau pasakyti: ko verta tokia tauta, jei ji 
Kristų išmaino į žydišką garbiniuotą Karolio Markso 
galvą? Jai sukūrė naują Dievą, ir nieko nežiūrėdama ji 
skuba jį lygiai pagerbti, kaip senąjį. Stebėkite tik tuos 
‘ ‘Raudonuosius kampus” — ir “Lenino kertes,” ar tai nė
ra tas pat, kas anksčiau altoriai? Mano studentai lygiai 
šaukia Karolio Markso ir Lenino vardus, kaip anksčiau 
Dievo!

Mūsų ateitis beviltiška! Tas sfinksas ir visi tie Sl- 
dorai ir Simonai juokiasi iš mūsų mokslo! šitas mūsų

,, mokslas jiems nenaudingas, juokingas žaislas. Mes tu
rime su jais kolektyvišką bukaprotybę plėtoti, mus prie 
to privers, jie turi fizinę jėgą. Bet jeigu mes norime iš
gelbėti savo individualybę, minties laisvę, mūsų asmeny
bę, mes turime bėgti į Europą! Tai yra mūsų likimas, 
likimas Rusijos mokslininkų . . .

Gruodžio 1 d.
Otmaras šiandien baigė paskutiniuosius egzaminus, 

kokia esu laiminga.

ALFRED ROZENBERG - NAUJASIS RUSIJOS 
- OSTLANDO - LIETUVOS VALDOVAS

- Su Hitleriu prie stiklo alaus. - " Ant kiekvieno stulpo - po žydo 
gaivs”. - Kodėl britu veteranai Rozenbergo gėles išmetė upėn. - 
Rozenbergo paveikslas tarp dviejų žvakių. - Per vienų jo kalbų 
fotografavo 456 kartus! - Vienas ir pusė metų kalėjimo už 
Rozenbergo knygos išoeikimų.
Vokieč'n armija yra ūžė tada teturėjusiu 30 metų. 

muši dauriau kain 600.000 Rozenbergas, greičiausia’ 
kvadr. mylių žemės, kurią prie stiklo alaus, dėstė ki- 
anksčiau valdė Rcisija. Visų tados Ničės pasėtas mintis 
šių plotų vyriausiu valdovu apie “viršžmogį”, kurs ne- 
Fiureris paskyrė dr. Alfredą’ paiso tokių “menkų” krikš-
Rozenbergą, duodamas jam 
titulą — Reicho nrnisteris 
Rytų kraštams. Visas mini 
mas plotas paskirstytas i dvi 
dalis: Ukraina ir Ostlandas. 
Į Ostlandą įeina Baltgudija, 
Estija, Latvija ir Lietuva. 
Taigi Rozenbergo valdžia 
siekia ir mūsų tėvų žemę ir 
todėl mums įdomu daugiau 
jį pažinti.
Išsikvėpinęs, su luksus 
pirštinėmis į ...darbininkų 
partiją

Gruodžio 13 d.
Ką tik gįžau išlaikiusi “naujuosios filozofijos” egza

miną, man pažymėjo “labai gerai.” Kaip gera, kad vėl 
esu namie po tos pavojingos ekspedicijos. Labai pavo
jinga mūsų universitete vakarais ką nors dirbti. Milži
niški rūmai skendėja dideliausioje tamsoje. Kaip pasa
koje reikia prasiveržti pro didžiausias pusnis į mokslo 
židinį, žmonės tvirtina, jog seniai tiek daug iškritę snie
go. Laiptai siūbuoja ir be jokių turėklių. O ko nematę 
šitie laiptai per paskutiniuosius metus! Pirmiausia 
buvo universitetas, paskui ligoninė, vėl raudonųjų karei
vinės, anarchistų, baltųjų, galop vėl raudonųjų! Ir visi 
šie gyventojai, nieko neatsižvelgdami, naikino, plėšė, ar
dė, ką tik galėdami. Dabar vėl patalpintas universitetas, 
bet apie jo pataisymą negali būti nė kalbos. Pavojingiau
sia juose yra prie frontinių laiptų, nes čia jų daugybės 
trūksta. Visuose rūmuse vakare nedega nė viena lempa.

Ilgai užtruko, kol aš nusigrabinėjau prie reikalingos 
auditorijos. Tuo pačiu momentu atsidarė durys, ir iš 
auditorijos išėjo studentė Petrovą, su kailiniais, užsi
maukšlinusi galvą tam tikra kepure, kuri net kaklą den
gei su tūbo pušnimis, laikydama rankoje žibalinę lempą. 
Jos išblyškęs veidas, apšviestas blyškios šviesos, darė 
šiurpų įspūdį, ir ji man pasirodė kaip viduramžių vaiduo
klis, ar užkeikta pasakų nenuorama numirėlio vėlė. Pas
kui ją sekė, kaip vaiduoklių procesija, studentai ir stu
dentės, kurie pranyko tamsoje. Paskutinis ėjo profeso
rius Braunas. Aš, prie jo priėjusi, priminiau jam, kad jis 
buvo pasižadėjęs mane šiandien išegzaminuoti.

— Taip, taip, — tarė jis — mes norime susirinkti į 
filosofijos seminariją. Profesorius Motiejus Archipičas 
ir Vosylius Grigorevičius jau ten. Bet dalykas toks: sar
gas mums paskolino lempą tik vienai paskaitai, ir mes 
ją turime grąžinti aštuntą valandą. Dabar jau ketvirtis 
septintos, ir mes ligi to laiko nesuspėsime. Jei jūs sutin
kate, tai mes Jus galėsime egzaminuoti tamsyje.

Mudu abu nuėjome į trečiąjį aukštą, kur buvo filoso
fijos seminaras.

— Ar jūs negirdėjote, kada duos pajus? — klausė 
pakeliui profesorius.

— Ne, — atsakiau; ėjau labai atsargiai, kad ant ko 
neužgriūčiau ir neparversčiau.

— Gaila, labai gaila, — kalbėjo jis toliau — Aš val
gau studentų valgykloje, bet ir ten daugiau nieko neduo
da, kaip vandenį. Įsivaizduokite: turėti šeimą aštuonių 
žmonių ir neturėti ko valgyti! Mano mažiausias vaikelis 
yra dviejų metų ąjnžiaus, o kaip seniai jis negavo cuk
raus! Apie šokoladą jis neturi jokio supratimo!

— Kas čia eina? — šaukė mums priešais.
— Mes esame, Aleksandra Lvovą ir Viktoras Karlo- 

vičius, — atsakė profesorius Braunas.
— Aš laukiu mažiausia jau pusvalandis! — pasigirdo 

griežtas balsas Motiejaus ArchipiČo.
— Iš kur jūs žinote, kad mes nepunktulus, tik jūs ne

galėjote tamsoje pažiūrėti į laikrodį, — atsakė profeso
rius Braunas.

— Ak, aš taip jaučiu! — atsakė Motiejus Archipičas. 
Prieš mus kažkas užbraukė degtuką ir vėl staiga jis už
geso. Bet to pakako, ir mes pažinome Vosylių Grigo- 
rovičių.

ĮBui daugiau).

Dabar jis turi 47 metus. 
Kilmė — iš Estijos gimė 
miestely Rakvere, iš moti
nos estės ir tėvo vokiečio. 
Mokėsi jis taip pat Pabal
tijy. Taline ir Rygoje. Di
dysis karas užklupo Rozen
bergą bestudijuojantį Mask
voje. Komunizmo jis nemė
go, užtat, kai virš Kremliaus 
iškilo penkiaragė žvaigždė, 
Rozenbergas grįžo vėl į Es
tijos sostinę Taliną, mokyti 
piešimo ir skelbti kovas 
prieš žydus. Tačiau kai ko
munistai ėmė artėti prie Ta
lino, jis pabėgo į Vokietiją. 
Jaunas, 26 metų, pasipuošęs 
geltonomis švediškomis pirš 
tinėmis ir išsilaistęs kvepa
lais, jis įstojo į busimąjį Hit
lerio sąjūdį — Vokiečių Dar 
bininkų partiją, kuri taip 
pat kaip ir jis nekentė žy
dų. Visą naktį, kaip rašo 
“Newsweek”, jis vienoje alu
dėje kalbėjosi su Hitleriu,

H

— Kai mes būsime val
džioje, žymesn'ųių žvdu gal
vos bus pamautos ant kiek
vieno telegrafo stulpo tarp 
Muncheno ir Berlyno.”

čioniškų dorybių kaip nuo
lankumas, artimo meilė. Vė
liau tas mintis Hitleris iš
plėtė savo knygoje “Mein 
Kampf” ir žodžiu skleidė na’ 
milijonams klausytojų.
Abu rašė: Hitleris kalėjime, 
Rozenbergas laisvėje

Lygiai prieš 20 metų Ro
zenbergas sustatė pagrindi
nius nacių programos punk
tus. Kai naciai 1923 m. su
rengė savo pučą (bandymą 
paimti valdžią) Rozenbergas 
buvo su jais. Hitlerį ir daug 
kitų areštavo, bet Rozenber
gas tada dar nebuvo tiek 
žymus, kad policijai būtų a- 
tėjusi mintis jį areštuoti.

Kada Hitleris kalėjime ra
šė “Mein Kampf”. Rozenber-

Kai dr. Rozenbergas ant 
Nežinomojo Kareivio kapo 
padėjo vainiką, papuoštą 
svastika, britų karo vetera- 

tą vainiką numetė į
Temzę.

Tas vizitas Rozenbergui 
brangiai atsėjo — jis nebe
buvo paskirtas Užsienio Rei
kalų Ministeriu, bet už tat 
jam buvo pavesta toliau kur 
ti nacių ideologiją ir ją skie
pyti jaunosiose kartose. Jis 
buvo pakviestas redaguoti 
partijos laikraštį “Voelkis- 
cher Beobachter.”

Paskutiniu metu buvo jam 
pavesta globoti ir visa eilė 
prieškomunistinių slaptų or
ganizacijų, veikusių ties Ru
sijos sienomis, nuo Suomijos 
iki Ukrainos.gas laisvėje kūrė nacių bib

liją — “Dvidešimtojo šimt- Du lyderiai ginčijasi 
mečio mitas (pasaka)”. Ta
knyga buvo paskelbta 1930 
m. ir joje Rozenbergas ra
gino sutriuškinti Rusiją. Tik 
pirma to, jis skelbė, kad

parlamente

Net ir pačioje Vokietijo
je ne visi buvo Rozenbergo 
gerbėjais. Kartą Vokietijos 
parlamento (reichstago) de-

reikia nugalėti Lenkiją ir į batuose katalikų lyderis 
Prancūziją. Jis tikėjosi, kad Briuningas taip atsikirto į
bus galima pasiekti sąjun
gos su Anglija.
Slaptas uždavinys 
Rozenbergui

Kai Hitleris atėjo į val
džią, jis pasiuntė Rozenber
gą su vizitu į Londoną. Ta
čiau britų vyriausybė ir y- 
pač kairiųjų spauda jį ne- 
taip jau prietelingai priėmė, 
atmindami jo posakį:

F

■v.-į. ■

"■ >,

z ''

■

i 'Uraufaa Acme telepnuu..
Gloria Morgan Vanderbilt, 17 m. amž., milijo

nierė, Santa Barbara Cal., katalikų misijos baž
nyčioje susituokė su Hollywood aktorių agentu 
Pasųuale Di Cicco. Nuotrauka padaryta naujave- 
džiams išėjus iš bažnyčios.

Rozenbergo užsipuolimus, 
jam tardamas:

— Aš esu kaltinamas, ir 
tai to pono, kurs tada kai 
aš kovojau dėl tėvynės, dar 
nebuvo nusistatęs iš viso ar 
jis turi tėvynę... (žiūr. ‘Mein 
Kampf” anglų vertimas p. 
182).

Rozenbergas savo išsireiš
kimais drąsus ir savo kely
je eina beveik iki kraštuti. 
numo. Taip savo kalboje, 
pasakytoje Marienburge, Ro 
zenbergas viešai paskelbė a-

J. E. John Mark Gan- 
non, Erie, Pa., vyskupas, 
NCWC spaudos departa
mento pirmininkas kurs 
karštai indorsuoja Kata
likų Spaudos sąjungos pa
skelbtą trumpų pasakų 
kontestą, kad tuo keliu 
rasti talentingus rašyto
jus ir juos padrąsinti gi
lintis į žurnalizmo profe
siją.

pie nacionalsocialistų nusi
statymą grįžti prie kryžio
kų, teutonų eitojo kelio.

Jis griežtai nusistatęs 
prieš masonus ir prieš juos, 
gali sakyti, paskelbė kry
žiaus karą.
“Tautos turi nusilenkti, 
ar išnykti....”

Rozenbergo mokslas kie
tas: jis nepripažįsta tautų

and
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lygybės, ir yra pasiryžęs 
viską aukoti “aukštesnei” 
rasei (tautai), kokia jis Lai
ko vokiečius. Tik klausyki 
me, ką 1935 m. Vokietijoje 
paskelbė viena nacių švie
timo apygarda:

— Nacionalsocializmas y- 
ra ideologija ir ji yra pa
grįsta Rozenbergo knygoje 
“Dvidešimtojo šimtmečio 
mitas”... Žmonės, kurie ne
turi mūsų tikėjimo (nacių 
tikėjimo J P.), ar negali jo 
turėti dėl jų rasės menku
mo, turi išnykti, ir jų išnai
kinimui gali būti panaudota 
sterilizacija... (padarymas 
nevaisingais. Žiūr. “The pev- 
secution of the Cath. Churcb 
in the Third Reich,” p. 3641. 
Kryžius turi išnykti...

Ypatingai aštrus Rozen 
bergo nusistatymas krikš
čionybės atžvilgiu. Sakysi
me apie Senąjį Testamentą 
jis taip sako savo knygoje 
“Dvidešimtojo šimtmečio 
mitas”:

— Senasis Testamentas, 
kaip religijos knyga turi 
būti panaikintas tuojau ir 
visų.”

(Bus daugiau)

Li&ten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every S.turday, 1 to 2 P.M. 
STATION V/H1P
1520 Irllocyeles f To p of tho IMal)

Stebint?r
_ _____________’-or Mmrylifk

Forąuick relief Erom ii. ><• eezema, [ impler, 
athlete's foot. scab.ts, raolieo a-I other ei- 
temally caused skiri irouMcs. ūse wo,'.d-fannoi» 
cooling, antiaeptic, liųuici D.t>. D I rac įption 
Greaseless, atainless. Soothes irrita'.ion ?nP 
quickly stopa intenae itcb.nc. 35c fcial bottle 
proves it. oryout money back. Ask your 
druggist today for O. D. D. ėrtCSCRIPTION.

RED—IYCHY—3CAL.Y

ECZEMA
Effeethre Home Treatntent 
Promptly Relieves Tčrturel
Pirmas u Kepimas sa stebėtinu 
ŽEMO—daktaro i i rastas—tuojau 
sustabdo nepakenčiama niežėjimą 
galvos ir tuojau pradeda cugM- 
mą jautrios odos. Stebėtinai sek 
minga* per Virt SO mėtoj! Gauna
mas vlsoee vale- .---.ŽEMO

/ NEID YOUR N EI P!

PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Esu mašinistas lėk

tuvų fabrike. Pasibaigui 
karui, gal aš busiu atlein- 
i'as. Kaip galiu prisireng
ti tam laikui?

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

K. — Į kurią gausingiau 
aią amerikiečių grupę vy-

riausybė labiausia atsižvel
gia, kad ji kuo daugiau 
pirkfų Apsaugos Bonų ir 
Ženklų?

A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius 
žmones. Ši grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir 
taupia. Ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas 

aukštą pirkimoir palaiko 
pajėgumą.

nūs ir ženklus ji remia ša 
lies saugumo programa ir 
neleidžia pragyvenimui bran 
gėti.

Pastaba. Įgyti Apsau 
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į arfimiausį paštą, 
banką, arba taupumo ir sko 
linimo sąjungas: arba ražy 
kitę U. 8. iždininkui, Wa- 
shington, D. C. Ženklus ga

Pirkdama Eo Įima pirkti ir kr autu vėžė.
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LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubiene, 

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

J

JAPONAI VERŽIAS MANILOS LINK

JNGAYEN

(SAN FERNANDO 

ICAMP HAY 
• BAGUIO 
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CLASSIFIED

Lietuvių Labdarių 
Sąjungos 22 seimo 
protokolas

(Tęsinys)
Lietuvos Kareivių Klubas 

su auka $5.00. Atstovai: J. 
Pocius, P. Kavaliauskas ir 
J. Ambroze.

Visų Šventų dr ja eu au
ka $2.00. Atstovai: Ant. Ra- 
bačauskas, Barb. Kučius ir 
Al. Cerkauskienė.

Apaštalystės Maldos su 
auka $10.00. Atstovai: Ad. 
Stulginskas, Ona Reikaus- 
kienė ir Julija Mitkienė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
9 skyrius su auka $5.00. At
stovės: O. Reikauskienė, V. 
i’etrauskienė ir O. Mankie- 
nė.

Viso aukų — $447.00.
18th Street, Dievo Ap

vaizdos parapijos Labdarių 
4 kuopa sveikino seimą su 
auka $12.00. Atstovai: Kar. 
?aržutis, Urs. Aukškalnie- 

Teod. Stučinskienė ir A.
Ė >13.

3v. Onos dr ja su auka 
$2.00. Atstovės: P. Vaiškai- 
tė ir Anelė Rūdaitė.

DOCTOR'S ASaįufflū LKįiilB
GREAT SOCCC3S FOR

SKIN TROMBLES

______ ........
SA FROM

-7 COAST

(extcrnal!y caused)
M

PRAISED

TO
COAST!

No matter what. vou’ve tried withcut 
success for unsightly surface pimples 
blenrlshes and similar skin irritations, 
here's an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—which (juickly relieves 
itching soreness and starts right in to 
help nature promote FAST neaiing. 
30 yeara continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredier.ts help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

INDIGESTION
may excite the Heart 

Gas trapped ln the stomach or rullet may act likę a
halr trlgrer on the heart art ton. At the flrst atm of 
dlitress amart men and women drpend on Bell-ana 
Tableta to »et ra« free. No laaatlve būt made of the 
fastist artina medlrlnes knovm fnr eymptomatlc rellef 
of fvtrle hyperaridlty. If the FIRST TRIAL doean’t 
prote Bell-ant bettcr. return bottle to ua and receive 
DOUBLE Manei Back 25c. at all droš atoroi.

Apaštalystės Maldos dr- 
ja su auka $3.00. Atstovės: 
T. Stučinskienė, O. Augai- 
tė, M. Kavalinskaitė ir O. 
Zdanevičiūtė.

Rožių ir Lelijų Klubas su 
auka $100.00. Atstovės: Ur
šulė Aukškalnienė, Domicė
lė Zitkienė ir Pranciška Iva
nauskienė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 5 skyrius su auka 
$5.00. Atstovės: F. Ivanaus
kienė, P. Stučinskienė, O. 
Bukantienė, P. Kikienė ir 
Mrs. Lekavičienė.

Viso aukų — $122.00.
Bridgeport. — šv. Jurgio 

parapijos Labdarių 5 kuopa 
sveikino seimą su auka $50.- 
50. Atstovai: J. Mažeikienė,
M. Gudienė, J. Zimančius ir 
J. Dimša.

Šv. Kazimiero Rėmėjų 2 
skyrius su auka $5.00. At
stovės: B. Jogelienė, A. Ban- 
dauskienė, A. Kamarauskie
nė.

Šv. Ono3 dr-ja su auka 
$3.00. Atstovės: A. Auksu 
tienė. ir S. Buczienė.

Apaštalystės Maldos dr-ja 
su auka $2.00. Atstovai: J. 
Mažeikienė, J. Šliogeris, P. 
Janeauskaitė ir Urš. Žemai
tienė.

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių 10 skyrius su auka $3. 
Atstovai: Ant. Vaišvilienė,
N. Juodienė, Stoškienė, Ma
žeika ir Juška.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja su auka $5.00. Atstovės: 
Anelė Stočkienė, Julija Do- 
brovolskienė ir Marcelė Šid
lauskienė.

Viso aukų — $68.50.
North Side Labdarių Są 

jungos 6 kuopa sveikino sei
mą su auka $50.00. Atsto
vai: Juozapas Berkelis, Ro
zalija Berkelienė, Kazimie
ras Rauskinas, Kazimieras 
Lukošaitis ir Jonas Bardaus 
kas.

Lietuvių Demokratų Poli
tikos Klubas su auka $5.00. 
Atstovai: Kazimieras Raus
kinas ir Antanas Šakys.
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PETRONĖLE GRIMELIENE
(jr» tėvais Pocaltė)

Mirė gruod. 28 d., 1941 m., 
12:14 vul. ryte, tulaukus pusės 
amžiaus.

(Įtinus Lietuvoj. Kilo IS Tau
ragės apskr., Pugrutnančių pa
rapijos. Kreivių kaimo.

Amerikoje išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Juozapų; 2 sūnus. Jonų 
ir Stanislovų, marčią Ir anūkų; 
dukterj Bronlslavų, žentų Sta
nislovų Petraiti Ir anūkų; bro
li Vincentų; seseres vaikus — 
Bernlce. Juozų. Jonų. Stanis
lovų, I-aurą. Helen Jurgens; 
pusbrol) Juozapų Rakauskų; 
Svogerlus Jonų Rimkų Ir My
kolų Grlmel) Ir jų Seimas Ir 
daug kitų giminių.

Kūnus paSarvotas namuose: 
2312 So. Seeley Avė. Laidotu
vės jvyks penktad., snuslo 2 
d., 1942 m. IS namų 8:30 va), 
ryto bus atlydėta ) AuSros 
Vartų parnp. bažnyčių, kurioj 
(vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta J Šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSlrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalvvautl Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai. Mar
ti, Duktė, Žentas, Anūkai, Pus- 
brol's Švogerls ir Giminės.

Lald. direktoriai I,aehawicz 
ir Sūnai. tel. Ganai 2515.

“DRAUGO” 
DARBU SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HE1P WAVnm — VYRAI

•TOOL GRTNDERS’’. "flreular and 
flat form“ darbininkai. Turi būt pa- 

j tyre SSiaine darbe. AukSčiausIs už
mokestis.

TEL.: RANDOLPH 0924

HELP WAYITO — MOTERYS
O P E R A T E R K O S 

Patyrusios siuvimo maSinoms one- 
raterkos prie moterių dresių. Kreip
kitės prie:

SMOI.ER BROS.
2300 Wal»nsia Avenue

MOTERYS REIKALINGOS. Patyru
sios "stltchers” prie batų. Pastovūs 
durhal. Kreipkitės prie:
METROPOLITAN SHOEMAKEKS, 

INCORPORATED
2307 Archer Avenue

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: R AN ik d ph 9488—9489

("Draugas" Acme teleplmto)

Vaizdai iš japonų veiksmų Luzon saloje, Filipi
nuose, kur jie veržiasi Manilos miesto link. Kaip 
žinoma, japonai iš oro bombardavo Manilą, nors 
buvo paskelbtas atviruoju miestu.

Šv. Rožančiaus dr-ja su 
auka $3.00. Atstovės: K. Ki- 
šonienė, M. Kareckienė, 0. 
Kizelevičienė ir O. Kavaliaus 
kienė.

Šv. Cecilijos dr-ja su au 
ka $5.00. Atstovės: M. Ka
reckienė, M. Tamoševičienė, 
ir F. Butkevičienė.

Šv. ‘Juozapo Globėjo dr-ja 
su auka $5.00. Atstovai: A. 
Šakys, S. Bitautas, ir J. 
Stankus.

Viso aukų — $68.00.
West Side Aušros Vartų 

parapijos Labdarių 7 kuopa 
sveikino seimą su auka $150. 
Atstovai: L. Jusevičia, A. 
Bartkus, J. Petraitis ir P. 
Fabijonaitis.

Akademijos Rėmėjų 10 
skyrius su auka $5.00. At
stovės: Veronika Jusevičie- 
nė ir Veronika Glebauskie- 
nė.

Aušros Vartų Vyrų ir Mo
terų dr-ją atstovavo: J. Si- 
monavičia, A. Bartkus. D. 
Jenkevičia ir M. Petraitienė.

Lietuvos Ūkininko dr-ja 
sveikino seimą su auka $5. 
Atstovai: Jonas Zaura ir 
Petras Fabijonaitis.

Viso aukų — $160.00.
Brighton Park Nekalto 

Prasidėjimo Panelės šv. pa
rapijos Labdarių 8 kuopa

sveikino seimą su auka $88.- 
50. Atstovai: O. Ivinskaitė 
J. Miciūnas, D. Varnas, J. 
Klimas, M. Navickienė, O. 
šakūnienė ir S. Vučauskie- 
nė.

Marijonų Bendradarbių 35 
skyrius su auka $3.00. At
stovės: M. Navickienė, T. 
Atroškienė, S. Visockienė.

Tretininkų dr-ja su auka 
$3.00. Atstovės: Marijona 
Petkienė, Agota Balsienė, E- 
milija Toleikienė ir Agnieš
ka Kinderienė.

Apaštalystės Maldos su 
auka $10.00. Atstovai: Ur
šulė Sadauskienė, Aleknavi
čienė, Remeikienė, Marozie 
nė, Gubistienė, Montvilienė 
Noveikienė, Grincaitė, Juo
zas Vaiskia, Armonas, Bal
sis, Zalumskis Bliudžienė, 
Klumbienė ir Ona Sadaus
kienė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 6 skyrius su auka 
$5.00. Atstovė: Petronėlė 
Jackūnienė.

Šv. Kazimiero Karaliaus 
Gvard. 1-ma Div. su auka 
$3.00. Atstovai: J. Valskis, 
G. Pakeltis, J. Stankus ir 
P. Kvietkus.

Lietuvos Vyčių 36 kuopą 
atstovavo Kastas Zaromskis.

Moterų Są-gos 20 kuopa

Padėk misiįonieriams
- Ar žinai, kad misijų tiks- 
tikslo, kaip remti misijų a- 
paštalavimo darbą.

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

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus 
pinigus, pasenusį auksą ir 
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose 
ar įmonėse be vertės mėto
si.

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

Mission Club,
Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois

su auka $5.00. Atstovės: E. 
Širvinskienė ir J. Klapataus- 
kienė.

Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Marijos Panos Moterų ir 
Mergaičių dr-stė su auka $3. 
Atstovės: M. Paukštienė, F. 
Vaikutienė, O. Šakūnienė ir 
E. Celedienienė.

Viso aukų — $120.50.
Melrose Park Labdarių 

9 kuopa sveikino seimą su 
auka $18.35.

Viso aukų — $18.35.
(Bus daugiau)

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAVTI GERA PROGA — 
TOAVN OF LAKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

Soothe that throat tiekio vvhich comes from a 
cough due to a cold! Qnick—"et a Smith Bro«. 

Cough Drop. (Black or Menthol—54.)

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

mucous mcmbranM cf note snd throct to 
cold infertions, wher. ieck of resist-

ancc ii due to Vit mm A defio'escv. M a R K

z YOU GSRŠLS WK0 SUFFER^
” Distress From MONTHLY *

FEMALE WEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED ELOOD!
\KE HEED i f you have all or 

one of these symptoms: do 
vfTer headache, eramps, back-

... nervousness, weakness, 
r-: ;lness. distress of “lrregularl- 
.c:,,' pcrlods of the blues. a bloat-d 

feellng-duc to functlonal monthly
dlsturbances?

Then start at once-try Lydla 
Plnkham's Compound Tablets 
iwith added Irom. Plnkham's 

• Tablets are famous for relleving 
monthly paln ar.d distress. Thou- 
sands of girls a.id women report

remarkablt; beneflts! Taken regu- 
larly-they help bulld up reslstance 
ajalnst such annoylng symptoms.

Lydla Plnkham's Compound 
Tablets are also especially helpful 
in bullding up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energv. Follow label direc- 
tlons. WORTH TRYING1 e

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

I "Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save’i'to PAMINKLAI

.•v
I

MENISKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

t

Skaitykite Katalikiška Spauda

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

TIKRAI GERAS HARGENASI i i
Mūrinis bungalow — 10 kambarių J 
IS viso: 3 kambariai bel«mionte. r, ■** 
kambariai ant pirmo anksto. Ir 2 
kambariai pastogėje. Tvartas dėl 
karvių ir vienam karui garadBius. 
Galima laikyti vištų, šis bnrgenus 
turi būti parduotas 1 10 dienu, na
vininkas apleidžia miestų. Kreipkitės 
sekančiai:

6921 S. WESTERN AVENVE 
\ Tel.: .Republic S7«S

ARCHER HETGHTS — GERA 
PROGA

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga 
Išmokti agentavlmo darbą, pardavi
nėjant laikraščius Ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Helghts 
apylinke. Patyrimas nereikalingns. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės ) raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE

TIKRAI GERAS PIRKINYS 
Šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. "Tile" prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo (eiga 13000 j me
tus. Nauji įtaisymai. 3 garadžlal. 
Namas pilnai išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj Ir visados yra lšren- 
duolas. Kaina tiktai 314.500 Ir ant 
lengvų išmokėjimu. Gera transpor- 
taelja. Adresas: 3215 Flournoy St. 
Dėl tolimesnių Informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrlson 
3006

V

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PVT.LMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardnvlnštl laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo i raštinę; 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigu a- 
gentaulant eerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės į 
raštine —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PLATINKITE ‘DRAUGĄ’

t

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDE1KIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4808-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais 
iš Stoties WHIP (1520), su P. fialtlmleru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARds 1419
I. J. ZOLP

1046 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVICIU8 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

R. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East lORth Street 

Tel. PULlman 1270

1
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CH1CAG0JE IK APYLINKĖSE i

I. Lietuviu Prekybos 
utui atsakymas iš 

Baltojo Namo
December 23, 1941 

The White House 
Washjngton 
My dear Mr. Varkala:

The President has receiv- 
ed your letter and he wishes 
me to convey his deep ap- 
preci&tion of the patriotic 
support which you, and the 
membęrs of the Lithuanian 
Chamber of Commerce so 
generoualy pledge. It is ex- 
tremely heartening to the 
President, in carrying out 
the will of the American 
people. to receive the volun- 
tary assurances that the 
country stands as one man 
i,ts determination to spare 
no effort and to assume 
every sacrifice necessary to 
a successful outcome.

Very sincerely yours,
Signed: M. H. Mclntyre,

> Secretary to the President 
Joseph P. Varkala, Esq., 
Secretary, Lithuanian 
Chamber of Commerce of 
Illinois, 3241 S. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

JI1

Atsimokėjo ui 
prieglaudą

Akademikiiį programa
Šv. Kazimiero Akademi

jos kalėdinė programa šį
met buvo viena gražiausių 
ir įspūdingiausių. Akade- 
mikės šią programą pildė 
net du kartus: gruodžio 23 
d. ir 28 d. Pastarąją dieną 
buvo pakviesta ir akademi- 
kių tėveliai pamatyti savo 
dukterų gražų vaidinimą.

stačiusių veikalą atgar
siai sekantieji: “Kalėdinė ir 
patrijotinė mintis puikiai 
išvystyta.” ‘ ‘Rašytojai šio 
veikalo priklauso daug kre
dito.” “Vertas pakartoji
mo.” “Vienas iš pačių ge
riausių, kurį kada nors ma
tėme.’ ’

Šio veikalo autorė yra 
ketvirtametė akademikė M. 
Zralek, matyti, labai talen
tinga rašytoja.

Veikalas įvairus, suside
dąs iš kalėdinių giesmių, 
tautinių drilių ir į taiką ve
dančių nurodymų bei paska
tinimų.

Svarbesnes roles išpildė 
sekančios: R. Laucaitė, M. 
Goeppner, B. Motiejaitė, M. 
Balkaitė, R. Grišaitė, D. 
Lynch, M Marcinkiutė, A. 
Druktenytė, S. Spetylaitė, 
A. Kalafut, L. Stapleton, B. 
Loughanane, I. McFadden, 
L. Balkiutė, E. Pavley, J. 
Marcinkiutė, K. Simonaity
tė, C. Miller, R. Barry.

JAPONŲ ROMBO NĖŠIO SPARNAS

("Draugas'* Acme teiepnu*,.

Atakų metu atlūžęs vieno japonų bombonešio sparnas ir nukritęs tiei 
laivyno ligonine Honolulu, Havajų salose (Official U. S. Navy photo; 
Acme telephoto).

MAISTO AMERIKOJE PAKAKTINAI,
ŪKO SEKRETORIUS WICKARD(

U. S. žemės ūkio departa- ■ ti, kad turėti išteklius, 
mento sekretorius Claude j Ne tik <naisto yra pakak- 
R. VVickard užtikrina namų tinai, pareiškia sekretorius, 
Seimininkes, kad Amerikai bet negali pritrūkti nė įvai-
maisto niekad negali pri
trūkti ir šiandien jo turi
ma pakankamai. Dėl to 
reikia neigti įvairias kalbas
apie galimą maisto pritrū- krovimas yra 
ximą. Nereikia klausyti tų 
kalbų ir gandų ir nereikia 
/isokį maistą pirkti ir krau-

Mrs. May McComas Ka
lėdų dieną autobusų stotyje 
rado miegančią merginą,

Palaidotas K. Peperas

riausių prieskonių. Be to, 
numatomi gražūs javų der
liai 1942 metais.

Maisto supirkinėjimas ir 
smerktinas.

Nes tuo būdu didinamos 
kainos ir iš to naudos turi 
tik spekuliantai.

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME C Cfl HAD
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................bįOOUrUUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ

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

tarė paskutinį pamokslo žo-

A. a. K. Peperas paliko 
skaitlingą šeimą: žmoną 
Barborą, du sūnus ir ketu-

Naujų Metų programa 
Sutikimui Naujų Metų

Peoples krautuvė rengia
rias dukteris. Dukterų tarpe i gražią programą. Įvyks 
randasi ir seselė Mykolą, ka I šiandie, antradienį, 7 valan- 
zimierietė, kuri mokytojau 1 dą vakare, iš stoties WGES. 
ja Šv. Kazimiero parapijoj.. Programoj dalyvaus radio 
Worcester, Mass. ‘ “Granadierių trio,

Šeima velionės giminės ir' Vaitekūnas ir kiti. 
draugai labai gražiai palai 1 tieks dainų, muzikos, juokų, 
dojo savo mylimą tėvą, gi- 1 sveikinimų, pranešimų ir tt. 
minaitį, draugą. Karštos1 Nepamirškite pasiklausyti.

“Dėdė 
Jie pa

t

Medikalinė
apsaugos taryba

Chicago mayoras Kehy 
paskyrė medikalinę apsau
gos tarybą miestui ir apy
linkėms. Tarybos pirminin
ku paskirtas dr. H. N. Būn- 
desen, Chicagos sveikatin
gumo departamento komisi
onierius.

(jOAN ASSOClAnONeFCReap
MNGS

'V

J

4192 Archer Avenue 
VIRginia 11 ii

-T

maldos plaukė prie Dievo 
prašant velioniui amžiną at
ilsį.

Taip palaidotas ilgametis 
Bridgeporto kolonijos gy
ventojas a. a. K. Peperas.

X.X.

Rep. XXX. IRANiPAHtNt

L
!

Bridgeport. — Praeitą 
kuri pasisakę yra W. Pjnk-, penktadienį iškilmingai pa- 
ney iš Decator, HL, 19 m. laidotas Kazimieras Peper.%3 . ■ ■ ■ ■ ■
amž. Sakėsi atvykusi Chi- ^ganietis šios kolonijos gy-1 K| T ink IITIAI 
cagon rasti darbo, bet čia Stojas. | JIOIIIIIIVII 11(11
negaunanti pastogės.

ivjuv nunao uuvu cbucsvaaa-
Mrs. McComas ją nusive- kamaj atlyd{tas Sv Jurgio 

d8 į savo namus. Už poros bainyčion. kur buv0 .tlaiky- 
dienų nepažįstama
pavogusi 190 dolerių

Reikia daugiau 
vandens kanalui

~ A x. Lietuvių Katalikų Stu-Ryte kūnas buvo atatm- . , „ _  .
_ • -n a t__ dentų Organizacijos nepap

rastas susirinkimas įvyks 
dingo X '.'„".V ir' antradienį, gruodžio 30 d. 8o fna i olri Imi norna namalrtna

vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kam
bariuose. Šiame susirinki-

tos iškilmingos pamaldos. 
Egzekvijas giedojo kunigai: 
Prunskis, Gaučias ir Baraus 
kas, šeimos ginjinėa Šie ku
nigai atlaikė prie trijų al
torių šv. Mišias.

Bažnyčioj gražų, jaudi
nantį pamokslą sakė kun.

DLNLNO HOOM 8KSTM — PAK
LOK SKTS — BKDIIOOM SETS 
— RŪGS — RAD1OS — RE- 
reiGKKATORM — WASHERJS — 

MANGKL8 — STOVĖS.
AU aaUonaUy Advertlaed Ikrai

WHOLESALE
FURNITURE

BROKERkuOF —s x

S. _

Įvykus nelaimei 
nereik pasišalinti

Policija areštavo Ed. J.
Brown, 46 m.-amž., kurio 
vairuojamas automobilis Ma 
dison ir Oakley skersgatvy 
susidaužė su kitais automo
biliais ir jis paspruko, šio- ; 
je nelaimėje viena moteris th,‘ '*va,zdo’ lr 
žuvo ir penki kiti asmenys 
sužeista.

Brown paspruko, bet ne
trukus susektas ir areštuo
tas. Jis pasisakė, kad bu
vęs gėręs.

Negi jis nežinojo, kad įvy
kus nelaimei nereikia pasi
šalinti.

sMOKTBtfKgUĄBĄinĮĘ
Fluorescent TEETH 
DENTAL PLATĖS TOS

te ttk- UP
Dantų •

tfEESTi
AT8AKGA: Itelkalauktte tik
tai tikrų "Fit-Ktte Dantų 
Plotvee—tiktai misų

mumo savo pacientų.

PATAIKYMAI — 1 dienon putama virau*
Mes padarome "Denturės" gavę lapau
čiau Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 
registruotų Ir teisėtų Dantistų, ku

riems mes gelddžl&me patar
nauti.

Al£X ALfSAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

me dalyvaus Marianapolio 
Kolegijos rektorius, kun. dr 
Juozas Vaškas, MIC.

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESICOLDS

Chicagos mayoras Kelly 
kreipėsi U. S. karo depar- 
tamentan, kad federaliniai Prunskis ir suteikė paskuti

nę absoliuciją.
Po pamaldų kūnas nuly- 

ežero y dėtas į šv. Kazimiera kapi
nes. Ten kunigai Gaučias ir 
Dambrauskas atliko pasku-

Bridgeport. LGF. sky
riaus priešmetinis susirinki
mas įvyks šį vakarą, gruo
džio 30 d., 7:30 vai., para
pijos mokyklos kambary. 
Visi nariai prašomi susi
rinkti. Bus svarstoma svar 
būs reikaali ir renkama val
dyba 1942 m.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti katalikišką 
ją spaudą. Vienintelis lietu
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
Draugas.”

Mother-Glve Yaur CNILB 
Thla Šame Exp«rt Carai

At the flrat cign of tha Dionne Quin- 
tupleta catching cold—their eheiti and 
♦ kroate are rubbed with Children’s 
Af iZd Muaterole — a product made to 
promptly relieva the DISTRE8S of 
childretva colda and resultlnf cougha.

The Quints have always had tha 
best of care, ao mothar—yon mav ba 
aasured of uaing Juat about tha BEST 
product made when you ūse Muaterole. 
MORE than an ordinary “aalva”— 
vrarming, aoothing Muaterole helpa 
break up local eongeation. Alao made 
ln Regular and Eatra Strength for 
those preferring a atrongar product

DENTAL LAB7?IS!?iS
5.8 MILWAUKEE AVENUE

- m (44 7 S. HALSTED «T
>404 E. 47th STREETI7LOCATIONS

Open • ta • ■ neegt 3420 W.20tte STRUT 
4SS1 IRVlNO.lt.. D 

711 »ROADWAY 
01 S. STATI ST

CONRAD
Fotografas

Studija {rengta pir 
moa rQSiea au mo 
dernlftkomla utlal 
domia lr Hollywooc 
Ivleaomla. Darba, 
Oarantuotaa.

420 W. 63rd Street
T et: Biznio • ENGlewood 588$ 

Bes.: r ENGlewood 6840

,Mix Lemon Juice 

AT HOME 
"gĮ TO RELIEVE 

RHEUMATIC PAINS
Money Back—I f This Recipe Faile 

dooo oews travels faat—many oftha thou- 
aanda of folka who now take lemon Julca 
for rheumatlc paln—bave found that by 
adrting two tableapnonfula of Allenru to oaa 
UblMpoonfuI of Lemon Julce ln a (laaa af 
waler. they (et faater rellaf for the achaa 

J palna cauaed byand paini 
It'» ne aui

M year aid 
achee and pali 
—your money

aused by rheumatlem. lumbago. 
rprlM elther, for Allenru Ii a 

fonnula to relteve rheumatle 
ne ln faot—If lt doe» not helį 
baclt What could be falrerf 

Oe< Allenru today at any llve druggist Only M centą—Do lt Na*.

Bėra it no ntr. etiarge 
ith Brothera Cough Droj

for Vicarai. A i.
____ _ _• Dropa. Tbeae ddkioua

dropa atill coac ooly it. (Black or MenthoO

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the reaiatance of 

muroua membranea of note and throat to 
cold infectiona, when lack of reaiat- 

Mca it do. to Viuuaia A dtadMcy.

D A C1/ f \ I C — ngunama statyti, remontuoti ar
• pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TA| IPYIZITI- Ištaigoje. Jūsų indeliai rūpee
I zsvJl I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap

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

MŪSŲ PASITIKRJIMO IR UTVKBMBS REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennakriandilaat NM 
Vieno KUJentol

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

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

3236 So. Halsted St Chicago. I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

V

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

APYLINKES L1ETUVUA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

IMRGUTIX
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomii* 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GBOvehiU 2242

IRVlNO.lt


DRAUGAS Antradienis, gruod. 30, 1941

SV. KRYŽIAUS PARAP. SALĖS ATIDARYMAS - Į CHICAGOS ARKIVYSKUPAS REMIA 
ŽAVINGAS PASISEKIMAS PREZIDENTO ATSIŠAUKIMĄ MELSTIS

Praeitą sekmadienį virš goję lietuvių tarpe. Sienos Į j0 Eksc. Arkivyskupas rikai laimėti ir tuo būdu 
600 Šv. Kryžiaus parapijos j išpuoštos tropiškais vaiz- g. A. Stritch, Chicago arki- užtikrinti patvarią taiką ir 

žmonijai brolybę, pareiškia 
arkivyskupas laiške kuni-

narių ir kun. Linkaus prie- J dais, veidrodžiais, puikiau- vyskupijos ganytojas, spe- 
siomis spalvuotomis švieso- cialiu laišku kreipės į visustelių susirinko iškilmingai 

atidaryti naująją salę. Ir tai 
buvo žavingas pasisekimas. 
Salės papuošimas tikrai ža
vėjo kiekvieną, kuris atsi
lankė į atidarymo bankietą. 
Daug žymių svečių

Bankietas tikrai padarė 
rekordą, nes reikėjo stebė
tis, kiek biznierių, profesio
nalų ir politikierių buvo su
sirinkę tą vakarą. Tikrai re
ta kokia nors Chicagos lie
tuvių parapija turi tiek biz
nierių savo ribose.

14-to Wardo aldermonas, 
James McDermott ir visa 
eilė tos apylinkės politikie
rių, buvo susirinkę pagerbti 
Šv. Kryžiaus parapiją. •

Visi žymesnieji profesio
nalai buvo atvykę į šį labai 
reikšmingą vakarą ir linkė
jimai kun. Linkui tikrai bu
vo gausingi. Per visą vaka
rą buvo traukiami paveiks
lai.
Įvairi , programa

Vakaro programa labai pa 
triotiškai prasidėjo su Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
Parapijos Šv. Cecilijos cho
ras gražų įspūdį padarė, nes 
matėsi gausus būrys choris
tų ir labai gerai buvo pri
ruošti. Varg. V. Daukša vi
sais atžvilgiais pasižymėjo 
choro prirengime. Progra
moj dainavo A. Pieržinskie- 
nė, T. Kuszleiko ir Genovai
tė Klevickaitė.

Programą vedė adv. Frank 
Mast (Mastauskas), buvęs 
Assistant States Attorney. 
Kalbėjo alderman James Mc
Dermott, red. L. Šimutis, 
kun. Klovinski, Joe Meegan, 
iš Back-of-the-Yards Coun- 
cil, ir pats klebonas kun. A. 
Linkus.
Puikiai {rengta salė

Vargiai ras kas nors puoš 
nesnę parapijos salę Chica-

mis, puošniai įrengta estra 
da, vėliausios mados gar
siakalbio įrengimas, labai 
patogiais valgymo stalais ir 
kėdėmis.

Žemiau po sale randasi 
labaiz patogiai įrengtas ba
ras, valgykla ir virtuvė. Ba
ras yra apie 100 pėdų ilgio 
ir yra labai moderniškai į- 
rengtas. Vietos yra didžiau
sioms minioms susirinkti ir 
pasilinksminti. Tokiai para
pijai tai didžiausias pato
gumas ir reikalas.

Vakaras buvo puikiausias 
pasisekimas. Apie patį ban- 
kietą dar bus vėliau “Drau-1 
ge.”

Nėra aklesnio už nenorim 
ti matyti, kurtesnio už ne
norintį girdėti, nei tamses
nio už nenorintį žinoti.

kunigus, kad Naujų Metų gams. 
dieną visose bažnyčiose bū-1 
tų surengtos specialios pa
maldos dėl atitolinimo prie
šų agresijos ir tų priešų 
bedieviškų principų.

Arkivyskupas ėmėsi šio 
žygio karštai paremdamas 
prez. Rooseveltą, kurs aną
dien išleido gyventojams at
sišaukimą, ragindamas vi
sus Naujų Metų dieną pa
aukoti maldai už pasalingo 
priešo nugalėjimą ir pa
sauliui pastovios taikos ir vi
sai žmonijai palaimos grąži
nimą.

Policija sugavo 
langą daužytoją

Oak Parke policija suga
vo krautuvių langų daužy
toją vagį Edward Jedynak, 
19 m. amž., 2001 W. 17 gt. 
Jo sėbras paspruko sugedus 
automobiliui, kuriuo jie va
giliaudami važinėjo. Auto
mobilyj rasta pavogtų daik-
'f- <ttt

Gaisre žuvo motina 
su 4 vaikais

Arti Green Bay, Wis., 
naktį farmoje sudegė na
mai. Nukentėjo visa aštuo- 
nių narių šeima: tėvas, mo
tina ir jų šeši maži vaikai.

Tai Peter Rausch, 42 m. 
amž., šeima. Motina — 
Mrs. Henrietta Rausch, su 
keturiais jaunais vaikučiais 
žuvo. Tėvas gi su dviem 
11 ir 13 metų. amž. berniu
kais sunkiai sužeisti ir yra 
Šv. Vincento ligoninėje, 
Green Bay.

mu

Mes turime palankiai at
siliepti į prezidento atsišau
kimą ir Naujų Metų dieną

Amerikos istoriką 
suvažiavimas

American Historical drau
visose hažnyčiose ir koply- gija turi suvažiavimą Ste-

1941 metą pajamą 
taksą blankos

« Vidaus mokesčių kolekto- 
I rius Carter H. Harriman 
pranešta kad 1941 metų pa j a 
mų taksams blankai bus iš
leisti sausio 5 dieną.

Blankai bus išsiuntinėti 
visiems tiems, kurie šiemet

X Edsvard J. Hughes, Il
linois vai. sekretorius (Sec
retary of State) atsiuntė as
meninį, Kalėdų ir Naujų Me
tų proga, sveikinimą Illinois 
Lietuvių Prekybos Butui.

X M. Jasnauskas, Stand
ard Federal Savings and 
Loan Ass’n direktorius ir 
senas West Sidės gyvento 
jas, buvęs biznierius (dabar 
biznį perleidęs žentui Leo 
Norkui) praeitą sekmadienį 
turėjo daug svečių, kurie 
sveikino jį 71 gimtadienio 
proga. Surprizą suruošė jo 
žmona — veikėja Marijona.

X J. Shamet, 1500 So. 49 
Avė., Cicero, žymus biznie
rius, taipgi geras strielčius,

tai didelė ir nesitikėta pa
rama ir gražus pasirodymas 
sulyg parapijonų skaičiaus. 
Klebonas kun. J. Dambraus
kas labai patenkintas, ir 
tikisi, kad ateinančiais me
tais, jei taip duosniai para
pijiečiai teiks paramą, pada
ryti dar didesnę pažangą.

X A. Petkus, laidotuvių 
direktorius, jau persikėlė j 
nuosavą naują vietą adresu 
1410 So. 50 Avė. Naujoji 
kūno pašarvojimui koplyčia 
tikrai moderniškai įrengta. 
Graži ir iš lauko. Ištikrųjų, 
pastatas puošia koloniją.

X Naujas Klubas. Tenka 
sužinoti, kad Bridgeporte 
dar neseniai susitvėrė nau
jas klubas vardu šeiminin
kių Klūbas. Įdomu, koks bus 
jo tikslas. Susirinkimai kil
nojami pagal eilines nares 
ir susirinkusios vaišinamos 
arbatėle. H

čiose su visais tikinčiaisiais 
nužemintai melsti Aukščiau 
siojo, kad Jis gelbėtų Ame-

vens viešbutyje. Yra at
stovų iš Kanados ir Meksi
kos.

ŽYMIŲ SVEČIŲ TARPE

Per bankietą kleb. kun. A. Linkus buvo nuoširdžiai sveikinamas už didelį 
parapijos darbą. Šiame atvaizde žiūrint iš kairės į dešinę: Walter McAvoy, 
respublikonų lyderis; John Farrell, komanderis Zientek American Legiono; 
kun. A. Linkus; James J. McDermott, aldermonas 14 wardo; Jack Finn, prez. 
Back of the Yards Chamber of Commerce. (Photo Chicago Herald-American).

NAUJOJE ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SALĖJ

mokėjo taksus už pajamas. , kasmet prie- metus
Kiti blankas galės gauti ko- (8urengia įdomų vakarą, puo.

tą savo svetainėj. Sudaro 
įdomų triukšmą senus metus 
palydint ir naujus pasitin
kant. Šįmet, sakoma, bus su
valgytas kelių šimtų svarų 
briedis.

lektoriaus raštinėse.

Suimtas pinigą 
dirbėjas ”

Federaliniai agentai suė
mė Earl A. Fite, kurs dirbo 
banknotus ir buvo pasiry
žęs juos skleisti.

X West Side, Aušros Var
tų parapijiečiai, Kalėdų pro
ga, suaukojo virš $800.00,

X Jonas Dimša, 3347 So. 
Lituanica Avė., gruodžio 27 
d. minėjo gimtadienį ir var
dadienį. Susirinkęs būrelis 
jo draugų, sūnus, marti ir 
kun. J. Prunskls linkėjo ne
nuilstančiam visuomenės dar 
buotojui ir Labdarių Są-gos 
tėvui ilgiausių metų.

Geras katalikas remia ka
talikišką spaudą, nes ji yra 
geriausias jo draugas.

"DRAUGO"

Metinis Koncertas
Sekmadienį, Sausio-Januarv 18 d., 1941 m.

SOKOL SALEJE 
2345 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

125 reserved tik tetai. įskaitant U. S. Defense Tax, po $1.00. 
Visi kiti tikietai, {skaitant U. S. Defense Tax, po 75c.

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE

Siame koncerte stengiama sutraukti žymesniąją Chicagos lietuvių ka
talikų meninę pajėgą. Dauguma Chicagos lietuvių parapijų žymieji artistai 
pasirodys programe.

G. Giedraitienė

Dalyvauja Ateinininkų 
Draugoves šokėjai 
savo žavėjanėiais 

lietuviškais rūbais!

G. Klevickaitė

Bendras vaizdas šv. Kryžiaus parapijos salės atidarymo bankieto, įvykusio praeitą sekmadienį. 
(Photo Chicago Herald-American).


