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REICHO BAŽNYČIA
žiniomis iš Šveicarijos, ži

nomas Vokietijos nacių nau
jos nacionalsocialistinės re
ligijos kėlėjas Alfred Rosen- 
berg išleido naują programą 
Reicho religijai. Anot jo, 
nauja nacių religija turi bū
ti pagrįsta tik daliniu Dievo 
garbinimu ir Dievo amžinųjų 
darbų pripažinimu. Anot jo 
programos, visos Reiche esą 
mos bažnyčios ir koplyčios 
turi būti pakeistos nacional- 
socializmo bažnyčiomis. Šio
se pamokslus tegalį sakyti 
tik rinktiniausi nacių orato
riai, bet ne tokie, kuriems 
rūpi palaikyti krikščionybę. 
Nacių bažnyčiose leistini al
toriai, bet ant jų vietoje 
Šventojo Rašto knygos turi 
būti Hitlerio “Mein Kampf” 
kopija ir kardas — nacių 
pirmybės ir stiprybės simbo 
lis. * į

Kas gali užginti, kad nacių 
vadų galvose gaidžiai negei- 
sta, kai jie tuo būdu susime 
ta kovoti prieš krikščiony
bę? Ir visą laiką jie deda pa 
stangas išsiginti, tos veda
mos kovos. .

, ..“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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Mes Laimėsime! - Prez. Rooseveltas
Sunaikino 7 
japonų orlaivius
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Mes laimėsime!

WE W1LL WIN THIS FIGHT, TOO!’—By Jerry Costello

INDIJONŲ RASE 
YRA GYVA

Daug kas samprotauja, 
kad Amerikos indijonai yra 
nykstanti rasė. Ištikrųjų gi 
taip nėra. Ji yra gyva ir gai 
vi. J. A. Valstybių indi jonų 
reikalų komisionierius John 
Collier pareiškia, kad indijo 
nų skaičius šioj šaly tarps
ta. Šiandien apie 30 milijonų 
indijonų yra vakariniam že
mės pusrutulyje.

Kolumbo laikais, sako ko
misionierius, šiame krašte 
buvo apie 900,000 indijonų. 
apie trys ketvirtadlys jų su
tirpo jiems nuolat bekariau 
jant su baltaisiais. Ligos ir 
alkis daug jų nuvarė į ka
pus. Sakyta kad artimoj atei 
ty visi indijonai išnyksią.

Bet taip nėra šiandien jų 
sveikatingumas gerėja, gyve 
nimo sąlygos toli pakenčia- 
mesnės. Tad pas juos ir gi
mimai nuolat didėja. Šian
dien J. A. Valstybėse yra 
apie 361,000 indijonų.

BROLYBES SAVAITĖ
Prezidentas Rooseveltas 

išleido proklamaciją. Visai 
šaliai paskelbė vadinamąją 
Brolybės Savaitę nuo vasa
rio 15 iki 22 dienos. Prezi
dentas tuo būdu siekia pa
traukti vienybėn ir solidaru- 
man visus gyventojus kas 
būtinai reikalinga šiais ap
saugos laikais. Pavyzdžiui, 
jei kai kur tarp krikščionių 
ir žydų iki šioliai gyvavo bet 
kokEie nesusipratimai, arba 
nepakanta religiniais atžvil
giais, tai visa turi išnykti. 
Per Brolybes Savaitę vieni 
ir kiti turi pasižadėti būti 
broliais, vieno Dievo vaikais 
ir bendromis jėgomis remti 
šalies vyriausybę laimėti ka 
rą, grąžinti pasauliui laisvę 
ir patvarią taiką.

•
FILIPINŲ SALYNAS
Filipinas sąlyną sudaro 7,- 
083 salos ir salaitės. Ten gy 
vena apie 16,356,000 žmo
nių, kurių daugumas vienuo- 
likoj didesniųjų salų.

Washingtonas, sausio 6 d. 
— Karo departamentas pra 
neša, jog japonų bombane- 
šių atakose ant tvirtovių 
prie Manilos pašauta bent 
septyni japonų orlaiviai.

Departamento pranešimu, 
vakar Corregidor tvirtovę ir 
gen. Mac Arthur kariuome
nę ir gen. Mac Arthur' ka
riuomenę atakavo bent pen
kiasdešimt priešo orlaivių, 
bet padarytieji nuostoliai ir 
sužeistųjų skaičius labai men 
kas. J
Smūgis japonams

Tuo tarpu Jungtinių Vals
tybių aviacija pravedė nau
jus žygius pietiniam Ramia 
jam vandenyne iš ko galima 
suprasti, kad Amerikos avi
acijos parama Tolimuose Ry 
tuose kaskart gausėja.

Pirmieji Amerikos rezul- 
j tatai paskelbti jau vakar,
■ kai Amerikos bombanešis nu 
į skandino japonų destrojerį 
I prie Davao įlankos ir kiti 
į bombanešiai taikliai apmėtė 
Į bombomis vieną karo laivą. 
Visi bombanešiai saugiai su 
grįžo į savo bazes.

Kiti amerikiečių žygiai
j Washingtone šiuo metu vi 
J sur tikimasi, kad netrukus 
| sąjungininkės valstybė galės 
paskelbti daug linksmesnių 

j žinių apie savo platesnius 
i laimėjimus.

Tuo tarpu iš Londono pra 
nešta, jog amerikiečių sava
norių korpusas Burmoje į 
dvi dienas sunaikino šešias
dešimt šešis japonų orlai
vius ir teprarado tik keturis 
savo orlaivius.

Anglų spaudimas 
Libijoj didėja

Kairo, sausio 6 d. — An
glų karo štabas šiandie pra
nešė apie sėkmingas britų 
mechanizuotos kariuomenės 
dalinių atakas ant ašies pa
jėgų Agedabijos apylinkėje.

Naujas komunikatas pra
neša, jog Bardijos apylinkė
je suimta 7,982 ašies belais 
viai, kurių 1,804 vokiečiai. 
Šalia šių belaisvių esą 900 
ašies karių sužeista.

zt

AMERIKA PAGAMINS 185,1 
ORLAIVIU IR 120,000 TANKŲ
Šiandie Amerika vieninga kovoms prieš 
bet kokius priešus ir kovas

COIM9&

\

/

s.

ck Pafr/D&rrfioofiev&rsrn

co^Aa£Oi/r^/<s^r 7t> otsr

ICourtcsy Albany, N. Y. Knickerbocker Neves)

RUSAI PERĖJO
- DONETSURĘ

New Yorkas, sausio 6 d. —
Anglijos radio šiandie pas
kelbė, jog pranešama, kad 
rusai perėję aukštutinę Do- 
nets upę ir šiuo metu gali 
būti Karkovo apylinkėje.

Filipinų vyriausias miestas 
yra Manila, Luzon saloje. 
Miestas yra aplink Pasig 
upės žiotis. 1898 metais 
Amerika jį paėmė savo kon 
trolėn ir nuo to laiko palaip 
sniui buvo modernizuojamas. 
Šis miestas dabar kliuvo ja- 

■ ponams, kurie prieš užim
siant jį gerokai apgriovė ir 
apnaikino.

Manila keletą kartų buvo 
| žemės drebėjimo ištiktas ir 
i daug nukentėjęs, 1863 me- 
i tais tenai per žemės drebėji
mą tūkstančiai žmonių žuvo. 

I Amerika atsiiims japonų

Prezidentas
sveikina

Washingtonas, sausio 6 
d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas pasiuntė svei
kinimą speaker’iui Ray- 
burn, kuris šiandie sulau-, 
kė 60 metų amžiaus. Svei
kinime Prezidentas pažy
mėjo, jog “turi būti nema
lonu būti tokiam senam — 
man dar yra 23 dienos”.

Taponai 190 mylių 
nuo Singapūro

Washingtonas, sausio 6 d. 
— Prezidentas šiandie pri
žadėjo Kongresui ir visam 
kraštui, jog karas baigsis 
laimėjimu ir nupiešė milži
nišką produkcijos planą, pa
gal kurį bus pagaminta

buklų ir 10,000,000 tonų lai
vų. Visa tai bus pagaminta 
1943 metais.

Per 1942 metus, pasak 
Prezidento, “mes pagaminsi- 

! me 60,000 orlaivių, 10,000 
daugiau negu prieš metus ir 
pusę”, 45,000 tankų, 20,000 

ir
125,000 orlaivių, 75,000 tan 
kų, 35,000 priešorlaivinių pa priešorlaivinių pabūklų 

* 8,000,000 tonų laivų.

Sąjungininkų 
karo sostinė 
Rytų Indijose

Londonas, sausio 6 d. — 
The Exchange Telegraph 
agentūra praneša, jog Berly 
no radio paskelbę, kad vidų 
rio fronte rusai pralaužę 
“svarbiąją vokiečių liniją”, 
bet vokiečių kontratakos at- 
siėmusios užimtąsias vietas.

Singapūras, sausio 6 d. —
Karo frontas kaskart slenka 
arčiau Singapūro, kai bri
tai priversti trauktis iš už
imamų pozicijų Malajų pu
siasalio šiaurėje, kai japonai 
atnaujino savo atakas žemy J kar atsiėmė

Maskva, sausio 6 d. — Iz- 
viestijos korespondentas pra 
neša, jog Kryme Sevastopo
lio įgulos daliniai keliose vie 
tose sunaikinę vokiečių pozi 
cijas ir jų įsitvirtinimus.

Rusų pranešimai skelbia, 
jog išlaipintoji Teodosijoj 
kariuomenė pasiekusi Azovo 
jūrą ir tuo būdu atkirtusi 
vokiečių pasitraukimą iš 
Kerč pusiasalio.

Atsiėmė 300 mylių
Leningrado frone raudono 

sios armijos kariuomenė, pa 
dedama Amerikoje gamintų 
orlaivių, į penkias dienas 
atsiėmusi 300 kvadratinių 
mylių žemės plotus.

Rusų pranešimai sako, jog 
keturi Amerikos gamybos or 
laiviai sunaikino aštuonis vo 
kiečių bombanešius ir išvai
kė kitus nacių orlaivius. 
Sovietų kariuomenė Kauka 

zo fronte, netoli Krymo va- 
skaičių tirštai

ne ir juroje. apgyventų vietų.
Paskutinieji japonų prane

šimai skelbia, jog japonų ka 
riuomenė užėmė Kuntan aer .
dromo, kai tuo tarpu Londo- SUDITiarinų bazes 
no kariniai žinovai pastebi, į 
jog užėmę Kuantaną, japo
nai galės pasiųsti bombai 
duoti Singapūrą savo bom
banešius, lydimus kovos or
laivių.

Atakavo nacių

Anglų komunikatas prane 
ša. jog japonų kariuomenė 
įžengusi į Kuantan priemies

užimtą Manilos miestą. Apie čius. Apie naujuosius paei
tai negali būti dviejų nuomo 
nių.

traukimus anglai nieko pla
čiai nepraneša.

Kairo, sausio 6 d. — An
glų aviacijos Afrikoje vado 
vybė šiandie paskelbė, jog 
anglų aviacija pravedė ata
kas šiam uoste pravestos 
jau antrą kartą.

Tuo tarpu Italijos karo 
vadovybė pareiškia, kad 
ašies bombanešiai neatlyžta- 
mai bombarduoja anglų tvir 
tovę Maltoje.

Nesutarimas tarp 
francūzų pataikau
tojų nacių žygiams

Vichy, sausio 6 d. — Įtem
pimas tarp Vichy ir vokie 
čių okupuotojo Paryžiaus as 
menų, kurie linkę bendradar 
biauti su vokiečiais, kas 
kart didėjąs.

Marcei Deat, vienas žy
miausių bendradarbiavimo 
su naciais šalininkų, šiandie 
pareiškė, jog maršalo Petain 
vyriausybė šiuo momentu nu 
sisuko nuo bendradarbiavi
mo su vokiečiais.

Tuo tarpu pranešama, jog 
vienas teroristas įėjęs į 
Marcei Deat raštinę, Pary
žiuje ir panaudodamas skus
tuvą, perpiovė gerklę vienam 
vyrui, kurį jis ten rado.

Naciai gali pašalint 
Petaing

Londonas, sausio 6 d. — 
Informuotuose Londono šiuo 
ganiuose šiuo metu kalbama 
apie galimus nesutarimus 
tarp Vichy ir Berlyno, kurie 
privestu prie galutino santy 
kių nutraukimo ir priverstų 
vokiečius pakeisti esamą 
maršalo Petain vyriausybę 
ištikimais bendradarbiavimo 
asmenimis.

Tačiau šie sluogsniai pažy 
mi, kad iki šiol nėra nieko 
apčiuopiamo, kas duotų su
prasti, jog Vichy vyriausy
bė pasirengusi pasipriešinti 
vokiečių reikalavimams.

Batavija, sausio 6 d. — 
Nors Olandijos Indijų karo 
pajėgoms suduota smūgis, 
kai nuskandintas vienas sub 
marinas, bet olandų oficialie 
ji žmonės reiškia džiaugsmo, 
kai gauta oficialių žinių, jog 
gen. Sir Archibald Wavell 
generalinis štabas bus suda 
rytas kur nors Rytų Indijų 
teritorijoje.

Batavijos radio paskelbė, 
jog esą gauta žinių, kad 
“Java parinkta bendrosios 
karo vadovybės vietą”.

Kinai apsupo 

40,000 japonų

Chungkingas, sausio 6 d. 
— Kinų žinių agentūros 
praneša, jog vakar japonai 
pasitraukė per dešimtį mylių 
nuo Hunan provincijos sosti 
nės Chungsha. Tai trečiasis 
nepavykęs japonų bandy
mas užimti provincijos sos 
tinę.

Į šiaurryčius nuo Shang 
sha Laotao ir Liuyang upių 
kinai apsupo keturiasdešimt 
tūkstančių Japonijos kariuo
menės ir kinai tikisi, jog ši 
kariuomenė bus beveik visiš 
kai sunaikinta.

Apskaičiuodami, jog prie 
Changsha žuvo apie 30,000 
japonų kariuomenės, kinai ; 
pareiškia, jog iš pasiųsotsios i 
100,000 japonų kariuomenės 
tik apie 30,000 tepaspruko į . 
Yoshow.

5G bilijonai šįmet
Savo kalboje Prezidentas 

•pažymėjo apie ateities sun
kumus ir pabrėžė, jog “mū
sų karo programa ateinan
čiais fiskaliais metais kai
nuos penkiasdešimt šešis bi- 

5 lijonus dolerių ar kitaip ta
riant, daugiau negu pusė vi
sų valstybės pajamų”.

Prezidentas taip pat pas- 
stebėjo apie pirmuosius Ame 
rikos pralaimėjimus, bet pa 
brėžė, jog “tinkamu laiku ga 
lingu ir ofensyvos žygių tu
rės būti ir bus imamasi”.

Hull pasmerkė 

japonų žvėriškumą

Puls priešą
Šis karas negali būti lai

mėtas gynimusi, pažymėjo 
Prezidentas. Ir todėl “kai 
mūsų pajėgos ir mūsų re
sursai bus pilnai sumobili
zuoti, mes pravesime ataką 
prieš priešą — mes smogsi
me jam ir smogsime pakar
totinai kur ir kada tik mes 
jį galėsime pasiekti.

1 “Mes turime neprisileisti 
jo prie mūsų krantų, nes 

i mes tikime šią kovą praves
ti jo paties teritorijose“.

Jie pradėjo, bet...
“Berlyno ir Tokijo milita- 

ristai pradėjo šį karą”, kal
bėjo Prezidentas. “Bet su
burtos ir įpykintos papras
tų žmonių pajėgos jį baigs”.

“Pasaulis permažas, kad 
užtektų “gyvenamosios erd
vės” Dievui ir Hitleriui”.

Vieninga Amerika
Japonijos, Italijos ir Hit

lerio gigantiški planai pa
saulio valdymui ir pasiliks 
tik sapnais.

“Amerikos žmonių dvasia 
niekados nebuvo aukštes
niam laipsnyj kaip šiandie”, 
pareiškė Prezidentas, “Są
junga niekados nebuvo tam
priau sujungta — šis kraš
tas niekados nebuvo labiau 
pasiryžęs sutikti sunkias 
kliūtis”.

“Japonijos žygiai Pearl 
Harbor buvo taikomi mus 
priblokšti... Mes nebuvom 
priblokšti”.

Kairo, sausio 6 d. — Pati
kimų šaltinių pranešimu, 
gen. Erwin Rommel, vokie
čių kariuomenės vadas Afri
koje, šiuo metu jau per ke
lias savaitės yra Vokietijoje 
kur jis gydosi nuo karštli
gės Tuebingene.

Wa8hingtona8, sausio 6 d.
— Valstybės sekretorius 
Hull šiandie skaudžiai pas
merkė japonus už rodomą 
diskriminaciją baltiesiems 
Manilos gyventojams. Karo 
departamentas anksčiau pa
skelbė, jog japonai paskel
bę, kad kiekvienas baltasis 
asmuo pasirodęs gatvėje bus 
sušaudytas.

“Pradėti išnaikinimo karą ;nes jie ne azijatai yra že- 
prieš visus bejėgius ir nekal ,miausias žvėriškumo laips- 
tus vyrus, moteris ir vaikus, jnis”, pareiškė sekr. Hull.

Kairo, sausio 6 d. — šian
dien Egipto vyriausybė nu
tarė nutraukti santykius su 
Bulgarija, Suomija ir Vichy 
vyriausybe.
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SPAUDOS BIULETENIS l
Nr. 10 - redaguojamas Lietuvos Generalinio 
Konsulato, Ne* York, N. Y., 1941 gruod. 31 d.

* (Tęsinys)
Pirmiausia vokiečiai pali

ko veikti bolševikų ekono
minę sistemą tiek, kiek 
jiems tai atrodo naudin 
giausia vokiečių interesams.
Iki šiol tikriesiems savinin
kams nei ūkiai, nei namai 
negrąžinti, o jiems paskirti 
vokiečių administratoriai.
Rugpjūčio 19 d. Vokietijos 
generalinis komisaras Ren- 
teln išleido įsakymą, kad 
buvę žemių savininkai, iš 
kurių bolševikų valdžia bu
vo žemę atėmusi, tvirtina
mi žemės valdytojais, bet
tik tai iki 74 ekerių, (30
hektarų). Vadinas, jie ne
laikomi teisėtais žemės sa
vininkais. Laikinoji Lietu
vos vyriausybė 1941 metais
birželio mėnesį buvo sugrą- priverstinas gyvulių ir ūkio

..........
sto korteles, i i pagal kurias 
Lietuvos gyventojams mai
sto skiriama žymiai mažiau, 
negu Vokietijos gyvento
jams. Pavyzdžiui, duonos 
vienam asmeniui dienai duo 
dama 10 auncų (280 gra
mų), o kiti maisto produktai 
vienam žmogui duodami sa
vaitei: mėsos — 7 auncai 
(200 gramų), taukų — ne
pilnai du auncai (50 gra
mų), cukraus — taip pat 
nepilni du auncai, sviesto — 
trys ir pusė aunco (100 
gramų) ir 7 auncai marnia- 
lado, bet jo ir pagal korte
les negalima gauti. Be to; 
dar mėnesiui duodama de
šimt ir pusė aunco kruopų 
ir 14 auncų miltų.

Lietuvoje taip pat įvestas

DAUG JAPONŲ NUKAUTA megstinių prekių atsargas. 
Tuo pačiu įsakymu uždrau
sta tas prekes pardavinėti. 
Taip pat įspėta, kad įsako
mo nesilaikantieji bus bau
džiami. Atrodo, kad galu
tinoje išvadoje visos tos

bolševikų nusavintas turtas, kontrolėn. Lietuvos Bankas 
o taip pat ir žydų turtas bū- paverstas Reichskredistelle, 
tų užregistruotas atitinka- o Lietuvos komercijos Ban
iuose vokiečių įstaigose iki kas paverstas Dresdener 
rugsėjo 8 dienos. Neabejo-i Banko skyriumi.
tina, kad tai daroma su tuo 
tikslu, kad pasisavinamą

Kiek žemės šiais metais 
skirta įvairiems augalams,

prekės buvo vokiečių konfi-1 Lietuvos turtą jie galėtų SUnku pasakyti, nes tam da-
skuotos.\ . • 1/Rugsėjo 7 dieną buvo 

1 per Kauno radiją paskaity
tas generalinio komisaro 

' Renteln įsakymas, kad ja
vus supirkinėti leidžiama iš 
imtinai tik Lietūkiui, mėsos 
monopolis pavestas Maistui, 
o pieno produktų — Pieno- 
centrui. Jau vien iš to 
įsakymo matyti, kad visos 
tos trys didžiosios lietuvių 
sukurtos ūkio organizacijos 
paverstos agentūromis, tar
naujančiomis vokiečių kari
niams tikslams.

Vokiečių kontrolė nuėjo 
net iki to, kad net ir priva

t-Uruugas" Acme telephotol 

Kiniečių karo vadovybės pranešimais, Changsha apy
linkėse, Kinijoj, kiniečiai nukovę ir sužeidę apie 50,000 
japonų. Luzon saloje, Filipinuose japonai dviem fron- j čių butų baldus vokiečiai 
tais bando suremti amerikiečius ir filipiniečius gynėjus, pasiėmė savo kontrolėn.

Rugpiūčio mėnesį vokiečių

kaip galima tiksliau kontro
liuoti.

Nežiūrint į tai, kad vo
kiečiai labai daug žemės ūkio 
gaminių iš Lietuvos išgabe
na, jie nepatiekia net pačių 
reikalingiausių pramonės 
gaminių. Pavyzdžiui, šiai 
žiemai vokiečiai visa nepri
statė anglių namams apšil
dyti. Atsižvelgiant į tai, 
kad Lieuvoje yra labai šal
tos žiemos, gyventojai labai 
sunkiai kenčia nuo šalčio, 
nes veik visi namai nekūre
nami dėl anglių nebuvimo.

Lietuvos finansai taip pat 
paimti visiškon Vokietijos

vinių nėra. Iš Lietuvos 
laikraščių patirta, kad, pa
vyzdžiui, cukriniais runke
liais šiais metais užsodinta 
11,471 hektaras ir derliaus 
gauta 240,000 tonų, kuris 
visas tenka trims Lietuvos 
cukraus fabrikams.

Tai toks yra bendras vo
kiečių ūkio šeimininkavi
mo Lietuvoje vaizdas.

Kvailas auksu pasislepia 
ir svietas nemato jo kvai
lysčių. Feltham

ADVOKATAI

žinusi bolševikų iš lietuvių 
atimtus ūkius, namus ir fa
brikus, bet vokiečiai vėl 
juos atėmė, motyvuodam 
tuo, kad atėjo į Lietuvą jie 
jokių savininkų neradę, o 
tik radę bol&evikų valdžios 
turtą. Net ir mažažemiams 
bolševikų duotą žemę vokie
čiai iš jų atėmė, bet seniems 
savininkams jos negrąžino.

Pastebėtina, kad užgrob
tą Lietuvos turtą vokiečiai 
naudoja dar ir kaipo prie
monę pasipriešinimui slo
pinti. Okupantai reikalau
ja lietuvių lojalumo ir koo
peracijos, nes nuo to pri
klausysiąs ne tik nuosavy
bių klausimo palankus 
sprendimas, bet taip pat ir 
Lietuvos padėtis ‘ ‘naujoj

produktų pardavinėjimas. 
Kokios žemos kainos nusta-

voje galėjo būti ape 1600 ūkius paversdami j sovebo- 
stambių ūkių, turinčių 250 žus juos visai uugyvendinę 
ekerių ar daugiau, tai neži- bolševikai, o prie vokiečių
nia, ką vokiečiai yra padarę

-ytos ūkio produktams, ga- su likusiais, bet veikiausia į 
.ima matyti jau ir iš to, kad juos paskirti ar dar bus ski 
jficialios ir neoficialios riami vokiečių admmistra- 
(juodosios biržos) kainos toriai. Matyt, kad naujieji
.abai daug skiriasi. Pavyz
džiui, sviesto kilogramas 
oficialiai kainoja 8 rublius, 
o tuo tarpu ūkininkai pri 
vačiai parduodami gauna po

okupantai ruošiasi juos pa 
daryti pirmaisiais koloniza 
cijos lizdais.

Prieš žemės negrąžuiimą 
Lietuvos ūkininkai viso-

15—20 rublių už kilogramą, kiais būdais protestuoja. 
Lašinių oficialė kaina yra Jau gauta žinių, kad net ke-
10 rublių, tuo tarpu priva
čiai pardavinėjama po 
20 ar 25 rublius 
už kilogramą. Vokieč’ų 
nustatytomis kainomis rug
piūčio viduryje vokiečiai su
pirkinėjo Lietuvoje nuo bol
ševikų konfiskacijos išliku
sius arklius tarp 4 ir 7 me- 

i tų senumo.Europos tvarkoj.”
Visą Lietuvos ekonominį J Jau vien tik per pirmąjį

gyvenimą vokiečiai taip okupacijos mėnesį 350 stam 
tvarko, kad kaip galima biausių Lietuvos ūkių įkur- 
daugiau sau naudos iš to. dinti vokiečių administrato-

lios ūkininkų delegacijos 
lankėsi pas komisarą Ren
teln, bet vis be pasekmių 
Kaip iš netiesioginių šalti
nių patirta, rugsėjo mėne
sio pradžioje Žemės Ūkio 
Rūmų pirmininkas Fleidžin- 
skis įteikęs Vokietijos ge
neraliniam komisarui Ren
tei nui ilgą memorandumą, 
kad paliekant bolševikų 
tvarką ir negrąžinant savi-

išspaustų. Vos tik Lietuvo
je įsikūrė, tuojau įvedė mai

nai. Kadangi pagal statis 
tikos davinius, visoje Lietu-

Our N«w Houbg 
Corner Mil- 
wa«k»e, North 

and Darnu
Avanuas

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI I

GRANO OPENING
jcuutasuf. 10th

North Sidrs Gražiausios Taupymo 

ir Paskolų Bendrovės

Sonvenirai visiems — Muzika

komisaras paskelbė įsaky
mą, kad po birželio 22 die
nos įsikrausčiusieji į butus 

ta, padėtis ir toliau tęsiama, i turi įrodyti, kad ten esan- 
Nuo to ūkio produktų ga- tieji baldai yra jų, priešin- 
mybos našumas labai nu- gai — tie baldai konfiskuo-
kenčiąs. Tame pat rnemo-1 
randume taip pat nurodo 
ma, kad vokiečių nustatytos 
žemės ūkio produktams kai
nos esančios perdaug žemos 
ir vedančios ūkininkus į 
bankrotą.

Sovietų Rusijos okupaci 
jos metu Lietuvos žemės 
Ūkio Kooperatyvų Sąjunga 
Lietūkis, Pitno Peniu binto 
Kooperatiu.ų bendrovių Są
junga Pienocentru^ ir Akci
nė Bendrovė Maistas buvo 
paversto? valdžios agentū
romis, todėl su visais savo 
skyriais veikė ir per okupa 
cijos laiką iki vokiečių įsi
veržimo. Dabar per tas 
ekonomines organizacijas 
vokiečiai sieaia savo tikslų

jami Vokietijos Reicho nau
dai.

1941 metų rugpiūčio mė 
nėšio pabaigoje Kauno mie
ste ir apskrities komisaras 
išleido įsakymą, kad visas

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F.BUDRIK

KRAUTUVĖJE
3241 So. Halsted St.

Telefonas:
Calumet 4591

DEL RADIO PATAISYMO 
PAŠAUKITE:

YARDS 3088

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

ISveilolam 
po via* 
Chicago

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
- . DRAUGĄg. KANTER. Bav.

MUTUAL L1QUOR CO.
1707 S. Halsted St.
Du. BOULKVARD 0014

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
SI 33 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDO8: Nuo 1-moe iki 8-toe 

▼ai. vak.
TeL CALumet 6877

154 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 Tel. State 7572

Smulkūs “Drauge” skelbt* 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go’ “Classified” skyriuje.

Juo žmogus apie save ma
žiau mąsto, tuo jis yra lai
mingesnis.

LIETUVIAI DAKTARAI

ninkama ūkių, ūkininkams . 
i i v. • j-j i- i • Mat, tos Cigamazcnos yradaroma labai didele sknau- . . . . J

da. Tame memorandume JslglJUS .. dld? .uk,nink* 
i i j j ji- pasitikėjimą dar iš pneso-sakoma, kad didžiausius! \ . . - - 5. T.okupacinių laikų. Patį Lie

tūkį ir Pienocentrą s., visu 
turtu vokiečiai yra paėmę 
savo žinion, ka. matyti iš 
vokiečių Ūkinėm Komandos 
(Witbchaftsko<r/«ndo,i rug
piūčio 23 dieną išleisto įsa
kymo visiems Lietūkio sky
riams, o taip pat ir žemės 
ūkio ir vartotojų kooperaty
vams, kuriuo reikalaujama 
suteikti žinias apie turi
mas manufaktūros (vilno
nės ir pusvilnonės), odų ir

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

TU. rleu pora einu Tisam n- 
venlmul. Saugokit jas, leisdami 
lAekaamlnuotl l«e modemUklenrie 
metodą, kuria regOhmo mokelm 

gali sutelkti.
U METAI PATYRIMO 

pririnkime akinio, kurie peteUne 
rtea aklo įtempimo.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-toe
Telefonas CANAL 0628 — Cbtaage 

OFISO VALANDOS
Kasdien 2:00 a. m. Iki 6.80 p. m 

Tred. Ir lett: 2:00 a. m. Iki
7: M K m.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TAS

1446 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 4874______

Dfi. F. C. WINSKDNAS
PHYSIOIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

Ofiso feeL OANai 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ii 7—8 

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

Ree.: TeL: HEMIock 8150

rat. YARds 8848

DR. G. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
aid 47th Street

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

felefofhas:

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 81 Vak. 7 Iki • 

Nedėllomla pagal sutarti

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

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

Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9. 
Šventadieniais 11-12

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
Zlfift WMt Cermak Koad 

Ofiso VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Westena Avė.

TaL Ganai 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofisu Taki

DR. RUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West Sfith Street
LIGONIUS PRUMAj 
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trodtod. Ir Sekmad. tik ausitarine

PRADEKITE NAUJUOSIUS METUS GERAI!
Nutarkite šiandien atidaryti apdraustą Serų sąskaitą nešanti 
3% (dabartinė rata). Sąskaitos apdraustos U. S Valdžios 
Agentūros iki $5,000.00. Puikus investmentas pavieniams, part- 
nerships, korporacijoms, estates. trust fondams, fraternaliniams 
ir apdraudos fondams. Pinigai padėti pirm 15-tos, neša nuošimtį 
nuo 1-mos mėnesio. I

Mes kviečiame Jus aplankyti mūsų naujus namus, susipažinti 
3u mūsų įstaigos viršininkais, ir sužinoti daugiau kas link mūsų 
įstaigos. Planuokite atsilankyti. . . ir atsiveskite savo draugus. 
Jeigu negalėsite atsilankyti, užsisakykite per paštą mūsų kny
gutę, įvardintą "Facts” ir mūsų SAVE by MAIL literatūros. 
ĮSTOKITE Į MOŠŲ 1942 Chriatmas Savings Club, kuri dabar 
prasideda.

F R I R F I E L D S R U I H G S
& ionn RssoiiRTion

Prvtaat 2729 W«tl C.rm.k R««g, Cklvage. llllnalt
MtW LOCAT1ON jonuory IO»h, 19421

Corner Milwaukee, North and Damsn Avenvet, Chicago, Illinois

Eelabliehed 1901 Buy Deianaa Bonda Hera Aasets ovar $2,000,000

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 So. Tabnan Ava.
Rea TeL GROvehill 0617
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia ausi tanu.
2423 W. Marųuette Road

ceL OANai 0188

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

Vakndoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

(Mišo tel.: VIRglnla 0886 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DONORUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
PHYBIOIAH AND 8UR0E0H

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
NedMiomia pagal sutartį.

Office te! H ARds 4787
Namų tel. PROgpect 1930 T«L OANai 0257

Rea. tel.: PROepect 666

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

BeaMendJa: 8800 So. ArtMtaa Avi
YALANDOSi U v. ryte iki S

1 iki 1 ial, ukaa.

TeL YARds 5881.
Bee.: KENnood 6107

DR. A. J. BERTASH
gydytojas n chirurgas

Ofian vaL nno 1—8; ano 8:80—8:80
736 Wcd įsa Street

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYT0JA8 IR CHTRUKOA8 

1913 So. Halsted St 
Ofisas virš Boehm’s Drug stora 

OflSO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 
ir pagal sutartį.

Ree. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1404

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct 
01780 VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki I vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvio)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Weet 63rd Street 

01780 VALANDOS]
Nao 1—4 ir ano 7—0 vakare 

Taipgi pagal mrtartį.
Ofiso telefonai PROapect 6787 
lamą telefonai VUgtaia MU

DR. GHARL£S SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-troe lubos)
Tai. MIDiraj 8880 CUoago, UL

OfISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki 6 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL TARds 0004 

Rea. TeL KENwood 4800
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomie nao 10 iki 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MIDway 0001 
Rea.: HEMIock 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

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

2408 Weut OSrd Street
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DRAUGAS
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SODALITY NEWS

j?

Now that my Christmas 
gifts have been distributed 
and the New Year ushered 
in with a bang — and I do 
mean BANG! — I’ve made 
a resolution to settle down 
to some steady sncopin’, 
scoopin’, and sleuthin’.

Just to pro ve my integri- 
ty and the legitimacy of the 
statement made above, here’s 
the low-down on what’s new 
in the Sodality, hot off the 
press.
....Love sprouted wings when
P. F. C. Frank Kavalauskas 
of Camp Bowie, Texas, sent 
MADGE BAGDONAS a ring 
for her third finger left hand 
on New Year’s Eve. Not a 
bad reason for celebrating, 
methinks. Anyhoo, hurran! 
for the good old U. S. Army 
(and I can say that again), 
and congrats, Madge!
....Seems ’tho Cupid’s hang-
ing around the vicinity of 
MARY URBAN’S and 
IRENE PAKELTIS’ homes 
worked out to a gcod ad
vantage, for both these gals 
came out victorious. Mary’s 
sparkler was presented to 
her by Frank Pieza, brother 
of Stanley Pieza, well-known 
journalist. who is stationed 
at Camp Custer, Michigan. 
(Wow! The Army has it! 
What’s the matter with the 
Navy?) The “rock” Irene is 
wearing is compliments of 
Caston Kazanauskas, better 
known as “Svveeney”, who 
is a resident of the West 
Side. Here’s to you, my las- 
sies!
.....The Sodality Christmas
sočiai was again a grand 
success. Probably the most 
surprised person there vvas 
Spiri t/ual Director, Re v. John 
Stankevičius, when he found 
his Christmas present to be 
$10.00 vvorth of c^fense sav- 
ing stamps? Boy! Are we 
patriotic!

....By the vvay. many of you
gals reading this column 
right novv aren’t members 
of the Sodality, and don’t 
even know what it is. As 
long as you’ve been interest- 
ed enough to read this idle 
prattle, won’t you take just

one step more and drop in 
to get acąuainted? I feel 
sure it will work -out to our 
mutual advantage. How’s 
about it, huh?
....The next regular meeting
will take place Tuesday, 
January 13th, at 7:30 P.M. 
in the schoolroom. Will I 
be seeing you? Svvell, it’3 
a date!
....Well, I’ve got to out this
short and go back to my 
correspondence. It’s going 
to a — SAILOR! (I bet you 
thought I’d say soldier — 
vvell, I’m different). Ever 
notice the envelope of a satl- 
or’s letter? Well, nine times 
out of ten it has the initials 
S.M.R.L.H. on it which 
stands for Sailor’s Mail 
Rush Likę Heck. I’m putting 
those šame letters on the 
envolope for this column, 
būt my meaning is Sodality 
Mail Rush Likę Heck.
....See you soon.....

Gabby

JAPONŲ NELAISVĖJE KINIJOJE

("Draugas” Acme telephoto) 

J. B. Powell (kairėje) ir Victor Keen, amerikiečiai 
korespondentai, yra tarp dešimties britų ir amerikiečių,
kuriuos japonai suėmė šanghajuje.

L. R, C. S. O. CLAMB AKE

Believe it or not.... by the we mušt admit, you’ve got

Engaged
Another interest.ing en- 

gagement vvhich vvas an- 
nounced recently comes from 
Mr. and Mrs. S^muel Dtibin, 
4026 S. Brighton place, who 
have revealed that their at- 
tractive daughter, Julia, is 
bethrothed to Michae’. J 
Paukštis, 4222 S. Roekuell 
Street.

The engagement is of 
marked interest to the po- 
pular young couple’s vvide 
circle of friends. Both young 
people are very good Cat- 
holics and are vvell kno vn 
ar d liked by the’r hur.drcdj 
of friends throughout the 
city.

Michael is th? son of Mrs. 
Ainelia M&lirnuskicnė, wh<. 
i p also well k novv n among 
the various Lirhuanian
church, club and sočiai 
groups. Her goo
and congeniaLtr has 
her many friend3.

Clam and its little bakers, 
būt PHIL KLIKUNAS is 
štili going good and strong 
at least we think so judgmg 
by (the “spry^’ Christmas 
cards that we sent out this 
year. I wonder if birthdays 
that “happen along” imme- 
diately after Christmas nave 
much of an effect on the 
IG. SAKALAS family. From 
vvhat I’ve seen (and heard, 
too), not much, for ALDO
NA SAKALAS seems to be

them all beat. Thanks loads! 
Yours truly auxiously vvait- 
ed to see what happened 
New Year’s Eve at the Vai 
kutis residence. At least t» n 
soldiers had written Dale 
previously informing her of 
their holiday leaves and tak- 
ing it for granted that 
they're going to be her es- 
corts for the night. Resuit: 
All neighbors vvho had net 
made plans for the night, 
met at 42nd and Mozart

NA?

C
IAAE - 

miniSTER, 
RuOOLPH, 
CONTinuES 
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SPORT NEWS

Knights of Lithuania 
Chicago District 
Ladies Bowling 
League Standing

(Including games of Dec. 
18, 1941).

Team Won Lošt
1. Town of Lake 18 6
2. Bridgeport 14 10
3. Brighton “A” 13 11
4. Brighton “B” Ui 13
5. North Side 10 14
6. Marąuette 6 18

overburdened with the i New Year’s Eve and joined 
Christmas presents and the i in the “Free for all, ai! for 
birthday gifts she has re- į one.” Any resemblance of 
ceived. Happy tvventy-first1 a BBB damsel (black blue 
birthday, Aldona! Come, I and battered) to Dale Vai 
come now, ED MARTIN, ’ kutis was pūrely accidenta! 
quit hiding behind that
‘Flash Gordon. antenna hat.’ 
We know you’ve been celeb
rating recently at Hotel La-

r?

Who Holds Record?

Individual Standing
(Including games of Dec. 

18, 1941).
Name aiul Tcam Game< Averagc

J. Daresh-Bri. A. 24 141.2 
S. Jesulaitis-T of L 24 139.11 
J. Gaidis - Bridge 24 136.23
A. Yucus-T of L 24 135.6
B. Watkins-Bridge 24 133.13 
M. Yudeik - N. S. 3 127.2 
A. Ambrose-T of L 24 124.22 
V. Brennan-Marq. 24 124.14 
H. Shimkus-T of L 24 124.11 
H. Woicek-Bri. B. 21 123.6 
H. Cherry-Bri. A. 21 122.18 
A. Staken - N. S. 21 122.1 
A. Razbud Bridge. 24 120.22 
E. Kavvall-TofL 24 120.19 
S. Gimbut-Bri. A. 24 119.1 
A. Woicek-Bri. B. 24 116.10 
A. Junes-Bridge. 24 116.5

(or coincidental.) The memb S. Tenzie-Bridge. 24 116.4 
ers of the LRCSO extend A. Cherry-Bri. A. 24 114.9
their sincere sympat.hy to 
Mrs. Anna Szambaris, Alice

Šalie, and we DO mean ce-1 Szambaris, our ex-president 
lebrating, what with a bo- and diligent vvorker. and 
nūs, turkey, and candlelight.
(No remarks from the au- 
dience, please.) A man that’s 
hard to get.... AL DAVIS.
Yes Al, when it comes to 
dishing out a helping hand,

na ture 
•a c n

The announc ement vvas 
made at a didzi,' party in 
the future brid j’m home. The 
guests admired Julia’s ex- 
qui3ite engager.ent rir.g and

vvere interested to ltarii 
that the vvedding will be a 
May event. Na definite date 
hss been -arran ;e,l by the 
popular young pair.

Julia and M uhael also 
wish to express their grati- 
tude and appreciation to all 
their friends for their beau- 
tiful cards, telegrams, and 
notes of congratulations.

and diligent vvorker. 
sons on the loss of their be- 
loved husband and father. 
We too are indebted to him 
for this many acts of kind- 
ness shovvered upon the 
LRCSO. He’s gone, būt his 
good works will be i n ielible 
in oui memories.

Prominent Public Officials 
support Al. G. Kumskis for 
Sanitary District Trustee

Lithuanian people of Chi
cago are happy to know 
that many prominent public

Best Offensive Record by officials have pledged their 
Football Player in Past Sea- aid in securing for Al. G. 
son’ 1 Kumskis, president Lithua-

Bud Schvvenk of Wash- nian Democratic League of 
ington U., St. Louis, broke Cook County, and South 
all existing records for yard- Side District Representative 
age gained in 1941. Bud’s for The Chicago Park Dis- 
total for the season vzas triet, a place on the regular 
1989 yards. Democratic ticket for the

Most Errors by An Out- 1942 eleetion.
field in One Game:

Pitv the noor hurlers for 
the Boston Nationals of 1876 
in a game with Hartford. 
May 1, of that season. The 
Boston outer guardians had 
11 errors chalked ud aerainst 
them before the game end- 
ed.

Fastest Time by an Ice 
Boat:

The Scud, carrying 750 
square yards of sail and 
owned by James B. Weaverį 
made a mile and a quarter( 
over a straightavvay course 
on the Shrevvsbury River. 
N. J., in 52 seconds, Jan. 20. 
1885.

Krakausky-Bri.A. 9 114.2 
A. Woicek-Bri. B. 9 107.
S. Jucikas-Bri. B. 24 105.17 
L. Rauba - Marq. 21 103.3
A. Kirstuk - N. S. 24 102.5
B. Adams - Marq. 9 102.5
C. Wesley - N. S. 24 100.2 
H. Ruby - N. S. 5 100.2
A. Jatis - Marq. 24 96.17 
V. Kraus - Bri. B. 24
B. Golbin Marq. 15

High game — J. Gaidis —
Bridgeport — 190; A. Yu- 
cus — Town of Lake — 175.

High series — J. Gaidis 
— Bridgeport — 499; H. 
Cherry — Brighton “A” — 
457.

Helen Cherry, secretary

87.17
81.9

Basketball Gals

Geriau užmigti su tuščiu 
pilvu, negu atsikelti su sko
la.

By Irv Tirman
uPON HEAftING OF MIS MAJESTV’S OiC ■ PPEARA.ųCt, 
t MMEOiATELY PO0MEO A TKOOOUUt StAfiCM.ONLV 
TO CISCOVEB TM8 SAD TBuTM’ ’ WC MASTENEO TO 

RE PORT THE INCIDENT TO TUOSE ClOSE TO THE 
KIH&!! IT VVAS occided upon to tqe*t THE 
MATTEB IN STRiCTEST CONFtDEi.C: C3AS MOT 
10 ALAftM OUR PEOPLE..THEREFOą; OECIOED 
10 *0BK Only wiTM THOSE wE filT COULO 

trust!’

VVE COULO THINK OF BŪT ONE DOS WH0 
CCut-D POSSietY HAVE A AAOTIVE for 
DOING A>NAY VVlTH THE KINO—JHE EVIL 
PRINCE NE/AES6, IGOR'S UNCLE ,WH0 l& 
he« aprarent to the throne ..our 
SUSPtCIONS >NERE DOuBl£DWHEH,IN HIS 
CUNNIN6 WAY,hE ASKEDAflOUT H6 AUUESTy

nemesis them started to circulate rumors 
SAYING THAT The KINO MAD ABOlCATEO. This 
KINO OF N£ws THE NEWSPaPERS WEBEQUiCK TO 

&RASP...TOOFFSET ANY PANlC AAAONGST OuR 
PEOPLE,SNE STATEP THAT THE KINO HAD LE.FT 

ON A TRIP TO APROVĖ HIS HEALTH.

THEN ONE DAY,ONE 0F OuP AGENTS CAME 

ACROSS A FlSHERMAN WH0ClAlMf D t> HAVE 
SEEN HIS MAJESTV ON A BOAT SAILING FOR 

AMERICA...HE TOLO US HIS STORY.

Resolutions requesting 
consideration for the above 
were sent to Mayor Edward 
J. Kelly, and P. A. Nash 
Chairman Cook County De
mocratic Central Commi- 
ssion. Prompt responses 
vvere received that every 
possible consideration will 
be given to Mr. Kumskis, 
when the slate making co- 
mmittee meets.

Bettv. įsabei, Helen. Mar- 
iorie, Kathleen and Ruth 
Hill of West HemDstead, 
Long Island, are coached bv 
their father, Lawrence W 
Hill. and have nlaved basket
ball together for three years. 
Thev have always nreferred 
to make and wear their ovvn 
uniforms.

Asthma Macus
LoosenedFirctDay
For Thousands of Sufferers

spasms of
______________________________ _ ____ energy. In-
eredlents ln the prescrlption Mendaco ųulck- 
ly circulate through the blood and common- 

. I ly help loosen the thlck strangling mueua 
the flrst day, thus aiding nature in palliatir.g 
the terrible recurring choking spasms, and 
in promotlng freer breathing and restful 
sleep. Mendaco is not a smoke. dope, or ln- 
Jectlon. Just pleasant. tasteless palllatlng 
tablets that have helped thousands of suf
ferers. Printed guarantee with each puckage 
—money back unless completely satisfactory. 
Ask your drugglst for Mendaco today. Only 60e.

Choklnc, gasping, arheezing spasms of 
Bronchlal Asthma ruin slcep and i

^OĘNTAL PL ATE. MP

MONET-BACK GUURIHTEE
Fluorescent TEETH 
DENTAL PLATĖS *052

QUERY: What is the re
cord for chinning the bar 
with both hands?

ANSWER: A Mr. A. Le- 
wis of England is credited 
with chinning the bar, using 
both hands a totai of 78 
times. This record was made 
in 1913.

Labai klysta tas, kurs 
sau draugo ieško puikiuose 
rūmuose ir puotose. Seneca

ATSARGA: Reikalaukite tik
tai tikrų “Ht-ltlfe Dantų 
Plotvee—tiktai misų 
padarytas — dėl gra- 
tloa Išvaizdos Ir ra
mumo savo pacientų.

UF

PATAISYMAI — 1 dienos patarnavimas
Mes padarome "Dentures” gavę (spau
das Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 

registruotų ir teisėtų Dantistų, ku
riems mes gelddžlame patar
nauti.

lOERTALUK“™!?^
III MILHAUmi AVINUI

64471. HALSTED »T 
404 K. 47th STRIKT 
3420 W.2Sth STRIKT 
4S3I IRV1HOPK.RO. 
4731 BROAOWAV 

03 S. STATI ST

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
Morgičius lengvom M 

Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00 
2202 West Cermak Road

TELEFONAS CANAL 8887

Mokame
3^2% Dividendus

i

IRV1HOPK.RO
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lietuvių katalikų diearaSčlo "Dm ūko" rSruSJains ir skaityto jaut* 
siunčiu sveikinimus Ir geriausius linkėjimus!

J Ūsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodama* 
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sa*. -2na ir aau<o Jas nuo amJHnoJo Išganymo priešu

xAAug*Hopal tapadaugfja Jflgų katallklkko dienraščio skaitytojų skai- 
«u>

4, AML.ETO G1OVANNI OIOOGMAN1. 
Laodlctta Arkivyskupas,
Apaštališkaa

Kiti daro žygius, o lietuviai?...
Specialus žydų komitetas New Yorke aną dieną pra

dėjo sąjūdį suorganizuoti 200,000 vyrų (žydų tautos) 
armiją kovoti šalia santarvininkų prieš Berlyno-Romos- 
Tokio ašį. Į žydų armiją nebūtų priimami tie, kurie 
yra įpareigoti stoti į Jungtinių Valstybių kariuomenę.
Ji susidarytų iš žydų pabėgėlių ir tremtinių, išblaškytų 
po visus pasaulio kraštus. Pranešama, kad Palestinoje 
esą užsiregistravę 135 000 vyrų į žydų armiją, bet lig- 
šiol jie dar nebuvę pašaukti. Komitetas tikisi gauti 
paramos šiam sąjūdžiui iš Jungtinių Valstybių “Lend- 
lease” fondų.

Žydai šiame kare daug nukentėjo. Jiems, kaip ir vi
sų kitų nuo karo nukentėjusių tautų žmonėms, labai 
yra svarbu, kad Berlyno-Tokio ašis būtų sudaužyta. 
Turėdami galvoj santarvininkų laimėjimą, jie turi gal
voj demokratijos laimėjimą ir Palestinos reikalus.

Nors ir Amerikos ir Anglijos žydai ir finansiniu ir 
politiniu atžvilgiu yra stiprūs ir įtakingi, tačiau armi
ją suorganizuoti nebus lengva. Bet, atsižvelgdami į be
galinę reikalo svarbą, jie tų sunkumų nebijo. Savo su
manymą įvykdys ir tuo ir Palestinos ir apskritai visų 
žydų reikalus demokratinėse valstybėse aukštai iškels.

Ir mes savo laiku kėlėme klausimą, kad yra didelio 
reikalo organizuoti lietuvių kariuomenę. Bet į tai ne
daug tekreipta dėmesio.

Daug Lietuvos armijos aukštų pareigūnų yra išsi
blaškiusių po visus pasaulio kraštus. Ir lietuvių ka- 

‘ reivių yra daug už Lietuvos sienų. Jų yra Jungt. Val
stybėse, Pietų Amerikoj, Kanadoj ir kitur. Yra ir šiaip 
vyrų, norinčių stoti į Amerikos armiją, bet nebūdami 
šio krašto piliečiai, ligšiol nebuvo priimami.

Gal būt ir negausinga, bet iš tų vyrų vis dėlto būtų 
susidariusi armija. Kokį vaidmenį ji suvaidintų kovo
je dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, 
ir kalbėti apie tai netenka. Tas vaidmuo būtų milžiniš
kos reikšmės.

šiam sąjūdžiui įgyvendinti'sutrukdė nesusidarymas 
užsienyje Lietuvos vyriausybės.

Jei aukštieji Lietuvos pareigūnai, kurie buvo privers
ti palikti savo šalį, būt ėmęsi žygių tuoj sudaryti vy
riausybę užsienyje (Government in exile), ji galėjo 
eiti prie sudarymo reikalingų sutarčų su santarvinin
kais ir, be kitų dalykų galėjo pradėti organizuoti Lie
tuvos armiją užsienyje. ’

Ir vienas ir kitas reikalas yra gerokai suvėlintas. Bet 
būtų didžiausias nusikaltimas iš atsakomingųjų asme
nų pusės, jei kad ir dar dabar nebūtų padaryta atitin
kamų žygių sudaryti Lietuvos vyriausybę, siekti jos 
pripažinimo, daryti reikalingas sutartis ir organizuoti 
savo armiją. Darbas yra nepaprastai didelis ir sunkus, 
turįs prieš savo akis didelių kliūčių. Bet tėvynės meile, 
troškimas atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę 
viską nugalėtų.

Karas už dienos, kitos dar neužsibaigs. Santarvinin
kams reiks visas galimas jėgas įkinkyti, kad nugalėti 
Berlyno Tokio ašies imperializmą ir militarizmą. Visos 
tautos, ar jos bus didelės ar mažos, kurios nori išlikti 
gyvos ir po karo atsistatyti, yra ir bus reikalingos tai 
milžiniškai kovai laimėti. Reikalinga yra ir lietuvių 
tauta. Jos vadai turi padaryti atitinkamus žygius, kad 
visas šiandien galimas jos jėgas panaudoti demokra
tijų — santarvininku fronto talkai.

Reikšmingas priminimas
“Amerikieti,- neužmiršk Pearl Harbor, neužmiršk Ma- 

nilos” — kasdien po kelis kartus girdime priminimą 
per radijo ir kasdibn spaudoj.

Tasai priminimas turi nepaprastai daug reikšmės. 
Amerikos žmonėse jis sukelia vieningumą ir ryžtin
gumą visas galimas krašto jėgas panaudoti karui su 
gengsteriškuoju užpuoliku.

Manilos paėmimas, tiesa, amerikiečių nenugazdino, 
bet tik priminė, kad priešas nebus galima nugalėti tik 
rankos pamojimu. Tai priminė, kad turima reikalą 
su gerai pasiruošusiu gengsterizmu kariaujančiu be 
jokios atodairos ir siekiančiu treškinti viską, kas jo 
įsigalėjimui kelią pastoja.

Tai primena, kad reiks nenuleisti iškelto ginklo tol, 
kol tasai siaubas iš pačių pagrindų nebus nušluotas 
nuo žemės paviršiaus.

Ir, reikia pasakyti, kad prie tokio pasaulio išvalymo 
yra einama visu rimtumu ir visomis jėgomis.

Pasitenkinimas
Karo sekretorius Henry L. Stimson pareiškė savo di

dį pasitenkinimą pastaruoju laiku pasirašytu 26 tautų 
solidarumo aktu ir ryžtingumu kovoti ligi pergalei. Jo 
manymu, tai užtikrina demokratijoms triumfališką lai
mėjimą. Dabar esama tikriau, kad tos visos tautos 
panaudos visas savo ekonomines ir militarines jėgas, 
kad nugalėti Berlyno-Tokio ašį. Esą svarbu, kad pasi
žadama nedaryti atskiros taikos su priešais.

Suprantama, kad toks kelių dešimtų tautų vienin
gumas nepatinka priešui, nes jis reiškia jiems mirtiną 
smūgį.

Verta klausytis
Pastaruoju laiku per “Katalikų Valandą” sekmadie

niais lahai reikšmingas kalbas sako žinomas moksli
ninkas ir oratorius prel. Fulton J. Sheen, Katalikų 
Universiteto profesorius. Šia katalikų radijo vaienda 
rūpinasi National Council of Catholic Men. Jau kelio
lika metų, kai toji valanda yra palaikoma ir ji daug 
naudos yra atnešusi šio krašto katalikų visuomenei. 
Norėdami tikrai gerų ir pamokinančių kalbų pasiklau 
syti ir pasigerėti garsaus Paulistų choro giedojimų, 
klausykimės Katalikų Radijo Valandos programų kiek
vieną sekmadienį.

"Rūstesni vėjai"
šia antrašte “Amerika” įdėjo įsidėmėtiną vedamąjį:

“Jungtinių Amerikos Valstybių, Anglijos ir jų są
jungininkų vadovybės paskutiniu laiku turėjo visą 
eilę pasitarimų. Washingtone kelias dienas su pre
zidentu Rooseveltu tarėsi Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill. Tuo pat metu Maskvoje su Stalinu 
šnekėjosi Anglijos užsienio reikalų ministeris Eden.
Kinijos laikinoje sostinėje tarėsi Amerikos, Kinijos 
ir Anglijos atsakingi aukšti pareigūnai.

“Washingtone pranešta, kad pasitarimai lietė ne 
tik karo vedimo planus. Tartasi ir apie būsimą poka
rinį gyvenimą, apie naują santvarką pasauliui. Tri
kampės plėšikiškos ašies užgrobtų valstybių atsto
vai užtikrinti, kad jų valstybėms bus atstatytos ne
priklausomybės. Tačiau šalia to užtikrinimo prikergta 
ir viena pastaba.

“Aiškinama, kad Amerikos ir Anglijos tikslas nė
ra tik atstatyti “visą eilę neekonomiškų suvereninių 
valstybių, kurios sukurtos Versaliuje.” Toliau sako
ma, kad Amerika ir Anglija remia nepriklausomų 
valstybių atstatymo dėsnį, bet jos taip pat reika
lauja, kad tos valstybės bendradarbiautų ir “gal at
sisakytų nuo kai kurių savo suvereninių teisių eko
nomiškai sveikos ir militariškai saugios Eu-opos ge
rovei.” Jau yra paruoštas Roosevelto-Churchillo nau
jas iškilmingas pareiškimas, bet jis dar viešai ne
skelbiamas.

“Ką tik paminėti pranešimai iš Washingtono lyg 
kvepia rūstesniais vėjais mažesnėms valstybėms. 
Lengva pasakyti, kad ne visos po pirmo pasaulinio 
karo sukurtos ar susikūrusios valstybės buvo eko
nomiškai pajėgios. Bet kur įrodymai? Jei pavyzdžiu 
imtume Lietuvą, Latviją ir Estiją, tai prieš mus gra
žus paveikslas, šių valstybių gyventojai žymiai ge
riau gyveno nei milžiniškos Rusijos, nei Italijos, nei 
Jugoslavijos žmonės. Ne valstybės didume glūdi jos 
ekonominis pajėgumas, jos kultūrinis lygmuo, jos 
kūrybinis sugebėjimas.

“Kad ir švilpia rūstesni vėjai, Lietuvos draugai 
neturi nusiminti. Tai tik skatins sparčiau dirbt, aky
liau stebėti, apsukriau ateities prošvaisčius pažinti 
ir suprasti. Atsakingi Lietuvos asmenys turi apsi
šarvuoti nesugriaunamais įrodymais, kaip Nepriklau
soma Lietuva buvo pajėgi valstybinio ūkio tvarky
me, stiprinime, iš karo griuvėsių ir vergijos krašto 
atstatyme.”

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 7 d.)

Lenkai reikalauja Suval
kijos... Neseniai įvykusiame 
lenkų suvažiavime Šveicari
joje išneštas nutarimas, kad 
Vokietijos vyriausybė pri
skirtų prie Varšuvos guber
nijos Suvalkiją, kuri pri
klauso Lietuvai.

•
276 žmonės užmušti... Per

nai automobiliais vien tik 
Chicagoj užmušta 276 žmo
nės. Be to, 133 žmonės žu
vo gatvėkarių nelaimėse.

•

Prastai su maistu Italijoj. 
Italijos vyriausybė griebia
si radikalių priemonių, ku
riomis būtų galima paga
minti daugiau maisto gyven
tojams. Visame Italijos kraš 
te jaučiamas didelis maisto 
trūkumas

•
Įdomus žemėlapis.... “Da

barties” spaustuvėj Kaune 
išleistas žemėlapis Rusijos 
vakarų tautų. Ten etnogra
fiškai išskirstyti lietuviai, 
latviai, lenkai, žydai ir balt- 
gudžiai.

•
Neteko daug karių.... Iš

Londono pranešama, kad An 
glija per vieną mėnesį nete
ko 18,500 kareivių, kurių 
tarpe 450 karininkų.

•
Japonams karas patinka... 

Japonijos pirkliai, kaip pra
nešama iš Tokio, pranašau
ja, kad šiais metais jie iš 
karo padarys didelį biznį. 
Mat, jie kariaujančioms val
stybėms gamina daug karo 
amunicijos.

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

ore

H1 1 l’“ ll|iSncfccs.
čio, sušlapęs, išrodė labai 
juokingas, bet drauge ir pa
sigailėjimo vertas, kad net 
kerštingoji Saliute ėmė gai
lėtis.

— Eik dabar virtuvėn ir 
nusiplauk šiltu vandeniu, 
tik gerai, kad išnyktų visa 
gangrena! — paliepė Saliu
te. — Jei pats to nepadary
si, tai aš ateisiu su šepečiu.

Jeronimas kiek galėda
mas stengėsi, kad tik iš
rengti to šepečio.

Nuo to laiko gangrena 
daugiau jam nebepasirodė. 
Tą didįjį savo alaus troški
mą šiaip taip irgi pergalė
jo.

— Nieko nėra geresnio, 
kaip blaivus gyvenimas — 
taip dabar jis sako. Tai, 
žinoma, yra Saliutės darbo 
pasekmės. Dabar juodu 
gyvena kuo puikiausiai, kol, 
neduok Dieve, vėl kada nors 
neatsinaujins ta baisioji . .. 
gangrena!

Iš A. M. — L. Būbelis.

Po svietą pasidairius
GANGRENA

(Linksma apysakėlė)
(Tęsinys)

Čia nebegalėjo ji besusi
valdyti. Garsiai susijuokė, 
pasilenkusi paėmė buteliu
ką ir pakišo Jeronimui pa- 
nosin.

— Šia, skaityk, girtuokli,
. valkata, tu ... tu ... tu 
... — iš pykčio nebežinojo 
ne kaip bekolioti.

Mirtinai sergąs vyras pla 
čiai atvėrė akis ir išsižiojo 
— “Mėlyni dažai” perskaitė 
ant buteliuko ir nesupras
damas žiūrėjo į savo įsiutu
sią žmoną.

— Tai vadinasi mėlynų 
dažų esencija! —

Rėkė ji drebėdama iš pyk
čio. —Mėlynais dažais išsi- 
trynei, girtuokli! Palauk, aš 
tave išgydysiu, klastingasis 
tu, čigone, melagi! Aš tuoj 
.užgesinsiu tą tavo gangre
ną.

Purkščiodama, lyg įerzin
ta tigrė, įbėgo ji virtu- Aną vakarą eina gatve 
vėn. Akimirksny vėl pasi- Kazys Visamatas su savo 
rodė su kibiru vandens. žmona. Vienoj vietoj susi-

— Šia tau už tai, Jeroni- tinka vyriškį, kur prasilcnk- 
mėli! damas pakėlė Visamatams

—Ū! Brrr! Saliute, ką da skrybėlę
rai! Saliute, mano brangio
ji! — ūūū!? Vaje! ... Sa
liute! Mieloji . . pasigailėk! 
. . . Nustok!

Ir juo jis labai šaukė, juo 
labiau liejosi šaltas vanduo 
ant nelaimingojo nusidėjė
lio. Iššokęs iš lovos ėmė bė
gioti po kambarį, bet veltui 
— negalėjo išvengti van
dens maudyklės.

Kai visas buvo mėlynai 
nudažytas, drebąs nuo šal-

Prašau Nesijuokti
Aną

— Tai tau šis vyriškis 
pažįstamas? — paklausė vy
ras žmonos?

— Ne, — atsakė žmona.
— Tai kam jis skrybėlę 

pakėlė?
— Jis, turbūt, nori su 

mumis susipažinti.

PRIEŽODIS
Remia kaip lietuviški 

balšavikai Stalino ištremtus 
į Sibirą lietuvius.

Nelaimė ant geležinkelio!...
-i -A-o <

i o
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys)

Otmaras puolė prie manęs ir tvėrė man už rankos, 
jaučiau, kaip jis drebėjo.

— Kas tau yra, mano mieloji? — buvo jo pirmi žo
džiai. Jis atsisėdo šalia manęs ant lovos krašto, jo akys 
buvo pilnos ašarų. Irena pradėjo verkti ir iš susijaudinimo 
negalėjo ištarti nė žodžio.

— Palaukite valandžiukę, tuojau atneš auklė vaikus.
Atėjo auklė ir padėjo mūsų kūdikį; jis miegojo

— Koks jis didelis ir gražus! — tariau pasididžiuoda
ma. — Jis turi ir nagučius. Žiūrėk, kakta ir nosis pana
ši į tavo!

Otmaras nežiūrėjo į kūdikį, bet į mane ir prašė vis
ką jam papasakoti. Iš susijaudinimo buvo paraudonavęs 
ir vos laikėsi nepravirkęs .

— Ko puikiausiai, — gyriausi, — priežiūra irgi esu 
patenkinta, kad tik tu galėtum pas mane pasilikti!

— Gaila, bet negaliu; galiu lankytis tik kas antrą 
dieną. Bet galiu tau parašyti laiškų, tu ir man atsilyginsi 
tuo pačiu! . . .

— Bet kodėl tu nepažiūri į vaiką?
— Aliute, koks gražus tavo veidas! Jei būčiau dai

lininkas, paišyčiau jį šiandien! — tarė Irena, ligi tol rau
dojusi! Tai pasakiusi vėl verkė.

Atėjo į kambarį sesuo, suplojo rankomis ir tarė:
— Lankymo laikas pasibaigė!
Otmaras mane pabučiavo, ir abu su Irena išėjo. Dvi 

dienos! Kas gali per jas įvykti?

Budėtoja atnešė nuo Otmaro laišką. O kaip jis juo
kingai ir naiviai rašo apie mūsų kūdikį, kurio jis veik ne
matęs !

Savo dienoraštyje norėčiau pasižymėti, kaip pareina 
diena ligoninėje

Penktą valandą ateina sesuo ir auklė su dubeniu šil
to vandens, iš kurio jos prausia ligonius, nepakeisdamos
vandens Su gumine kempine šiek tiek patrina kūną ir jai tas nepavyko, ir jos visą

DŽIOVA BE LAIKO PAGULDĖ JĄ Į GRABĄ

-Vargingas lietuvės rašytojos kelias. - Netekusi vilties paima nuodų... 
- Kodėl Lazdynų Pelėda ištekėjo už girtuoklio? - Slėpdamosi nuo 
lenkų bėga iš Vilniaus. - Kun. Kru pavietus norėjo rašytojai pirkti 
pudros, bet jai užteko miltų piklia volų...

Norėtų sudeginti savo 
gyvenimo lapus

mirštu... Vakarais nebesva- 
joju, uždengiu langą ir gu

padarydami laimingus kitus * lovą.... Liūd 
žmones, — tain vra naša-1 teka! ot,

nį keliose vietose nutrauk I go draugėmis... Įkalbėti ne-
davo, kvapo pristigdavo..... pavyko. Tad už parankės
Paklausta moteris pasisakė Į paėmęs nuvedžiau ją į tą 
esanti Pšibilauskienė — Laa vietą, kur buvo sriuba da 
dynų Pelėda Gautas įspūdis I linama, — rašo toliau kun. 
kaip perkūnas parbloškė M. Krupavičius. — Paskui 

nulydėjau ją į urvą, kuria
me ji gyveno su savo drau
ge, ir pasižymėjęs jos adre
są, grįžau organizuoti Pelė
dai pagalbos.”

K. J. Prunskis

mane..
Nulydėjau j urvą, 
kame ji gyveno 

Kun. M. Krupavičius
tum viskas apmirė, ir aš šaltai, gal net šiurkščiai at- garsįą suvargusią mūsų ia- 
mirštu pamažu, kasdieną siliepdavo apie religiją ir

— Nieku taip žmonės ne
priartėja prie Dievybės, kaip

' i” 5 1'v”“ Liūdna, kada aau- 
kelti reikia

kęs senovės romėnų išmin-iir vėl varSU ir VŽ1 žati; ka‘ 
čius Ciceronas. | me siekis- kam nauda iS t0?

Vargu ar daug rastume' “Pabėgs ji su gydytoju!” 
tokių lietuvių, kurie taip1 jos vyras vis gėrė, sko- 
sielojasi vargo žmonių bui-1 ios smaugė. Rašytoja banaZ 
Lmi, kaip mūsų rašytoja į savąją kančią užmiršti ki- 
Lazdynų Pelėda — Sofija tiems ašaras bešluostydama. 
Ivanauskaitė — Pšibilaus- į jį Lanko kalėjimą, kur už- 
kienė, nuo kurios mirties darytas vaikinas, apsivogęs 
šiemet sueina 15 metų. j įg bado. Ji susitaria su vie- 

Jaunutė Sofija negavo rei-l nu gydytoju įsteigti gydyk- 
kiamo mokslo, nes tėvas ne- j Įą neturtingiesiems. Jos į- 
turėjo pakankamų išteklių, kalbėtas valsčius tam reika- 
Nuo pat jaunatvės ją lydė- iuį uždėjo mokestį — po 
jo vargas ir rašytoja savo dvi kapeikas nuo desetinos 
užgimimą laikė nelaime, sa- žemės. O žmonės dažnai 
vo gyvenimo lapus norėtų mėgsta viską išversti į pik-

taip yra pasa-

dvasininkus, tai Vilniuje jai 
teko pažinti kitokių kunigų 
ir jos tikybinis jausmas vėl 
pradėjo jai gyvenime švies
ti.
Netvirtu, svyruojančiu 
žvilgsniu

šytoją pakvietė apsigyventi 
savo bute, kur jai žadėjo 
pavesti kambarį su atskiru 
įėjimu:

— Ir ramu būtų, ir prie
žiūrą turėtų, ir pakenčiamą 
valgį gautų. Bet Pelėda 
griežtai atsisakė. Ji nene

štai kaip savo susitikimą j rėjusi skirtis su savo var
sų Lazdynų Pelėda aprašo 
garsusis Lietuvos gyvenime 
reformatorius ir darbo žmo 
nių prietelis — kun. M. Kru
pavičius :

— Vieną neatsimenamą 
dieną, eidamas gatve (Vil
niuje) pamačiau iš tolo atei
nant moterį su puodeliu ran
koje. Ėjo ji netvirtu svyruo
jančiu žingsniu ir kas ke
lintas žingsnis prisišliedavo 
prie sienos, galvą nuleisda
vo žemyn ir sunkiai alsuo

TRAD

There it NO extra charge for Vitamin A in 
Smith Brothers Cough Drops. These delicious 
drops štili cost only it. (Black or Menthol)

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAM IN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and tbroat to 
cold infections, when lack of resist

ance is due to Vitamin A dchciency.

sudeginti ir išbarstyti pa-' tą ir paleido gandus, būk 
vėjui.. (Žiūr. J. Ambrazevi- jį į gydytoją įsimylėjus, būk dav0/ Maniau esant girtą
čius, “Lietuvių Rašytojai”). renka aukas ir slapta pabėgs ar hS°nę- Pne>u Prie jos 

! i i tuo metu, kai ji rymojo prieIšteka už girtuoklio, ji ’ sienos. Sustojęs užkalbinau.
mano jį pataisys Į Ir rašytoja savo laiške sunkiai sir-, nusiskundžia: issisnekaire. .į sunRiai sir-

Jos jautri siela ryžosi eiti į gusi. Pradžioje jai valgyt at-
per gyvenimą nešdama švie- — Audros sudaužė mane,, nešdavosi jos draugė. Vėliau 
sos spindulėlius. Pirmas jos suvargino ir spėką atėmė... įr jį apsirgusi. Nebuvo kam 

Širdis užšalo, jaučiuosi nu- valgyt atnešti. Gulėjusiosdidelio pasiaukojimo aktas 
buvo gelbėti nusidėjėlį — iš
tekėti už girtuoklio Pšibi- 
lausko, kad jį pataisytų. Bet

sušlapina baltinius ir paklodes; ligoniai turi kankytis 
drėgnoje lovoje visą dieną. Veido ir rankų niekad ne- 
plauja. Kas gali vaikščioti, eina į koridorių ir ten prau 
siasi iš kibiro, kuriuo visi naudojasi. Paskui atneša ar
batą niekados neplautose stiklinės; iš jų sklinda vi
soks raugas, tik ne arbata. Prie arbatos duodamas gaba
lėlis juodos duonos su akmeniukais ir pusė šaukštuko cuk
raus. Ligi pietų nepasirodo jokia budėtoja, jų negalima 
nė prisišapkti.

Apačioje vaikai, iš ten sklinda baisus vaikų verks
mas ir riksmas. Kiekviena iš mūs galvoja: “Tai mano 
vaikas taip verkia!” Porą kartų atneša vaikus, bet juos 
tuojau vėl išneša. Dvyliktą valandą pietūs. Duoda 
lėkštę tyro vandens, kuriame plauko burokų ir bulvių ga
balėliai. Šventadieniais bulviniai kotletai, šeštą valan
dą pavakariai, panašūs į pietus, o septintą arbata be duo
nos ir cukraus.

Nuo šio valgio reiktų badu mirti, jei giminės šio to 
neatneštų lankydami; bet kartais jie patys nieko neturi 
ir badauja. Moterys išbadėjusios turi penėti vaikus. Per 
visą dieną niekas nekalba, nesijuokia ir nejuokauja. Vieš
patauja kapų tyla, pertraukiama vaikų verkimo ir šauks
mų iš gimdymo salės. Badas, skurdas — ir nauja gyvy- i 
bė! Niekados netroškau taip gyventi, kaip čia, kur dėl 
naujo gyvenimo taip dejuojame ir kenčiame . . .

gyvenimą lydėjo skurdas ir 
kančia, neturtas ir vargas.

mirėliu, klaidžiojančiu po. pO kelias dienas be maisto.
Maniusios badu reiksią mir
ti. Bijojusi, kad be kunigo 
reiks mirti. Dabar ji — Pe
lėda — galinti paeiti ir ei-Blogiausia, kad ano laiko I .. , . . v,..6 ’ . I nanti valgio parsmesti su

, puoduku... Tas valgis esąs 
su nedi-

svietą pririštu prie jo pra 
keikimo...
Užgėriau strichninos

, dvasia, gyvenimo aplinkyTruputėli jos gyvemman . ... . ---------- ,bes ir kai kurie pazistamie- .... jsaulės įnešė lietuviai studen- .. . atvirintas vanduo
tai, ypač Povilas Višinskis,
kurie sustiprino joje lietu
vybės jausmą paskatino ra
šyti lietuviškiems laikraš-, .. . , . .. ...1 venimą. Štai kaip ji pati tą

ji aptemdė jos tikybinį jaus
mą ir iš niekur neturėda
ma paguodos ji buvo nuta
rusi net... užbaigti sau gy-

čiam8, rinkti aukas lietuvy
bės darbui, šviesti liaudį.
Tartum kąs akmenį kapinį 
užvertė ant manęs

Kęsdama vargą ji paguo
dos rasdavo parašydama 
laišką savo pažįstamiems:

— Niekada taip sunkio 
neturėjau gyvenimo, kaip 
dabar, tartum kas akmenį 
kapinį užvertė ant manęs... 
Niekada valandos ramybės 
ir poilsio, brendu brendu 

į purvyną, kame galas?.. Tar-

apraso:
— Sunkiai sirgau... Užde

gimu smegenų... Varduves 
perleidau lovoje. Norėjau su
traukti mazgus su šituo gy-

deliu miltų kiekiu, bet gy
vybei išlaikyti jo pakanka. 
Kaip skurdžiausia proletarė 

— Ta moteris, — rašo 
toliau kun. M. Krupavičius 
apie Lazdynų Pelėdą, — bu
vo apsirengusi kaip skur
džiausia proletarė moteris 
rengėsi: su klumpėmis, api | 
plyšusiais drabužiais, skepe-:

Everybody ravės aboųt your 

$alad$z Peg.What’s thę secręt?

MllllONS ACREI—Miracle Whip does work uronders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing.

*******************

■»' . 1

MIRACLE WHIPI 
Itsdifferent” flavor 
a!ways mokės a hit.

lMIDDLEAGEWomen
38-52 Years 

.Suffer Distress At Thh Time!

Sausio 13 d.
Vakaras. Po pietų man užsnūdus, mane pažadino 

prie mano lovos brazdenimasis. Vėl kažkas pavogė ma
no duoną, gulėjusią ant kėdės. šį kartą buvo totorė, 
kuri labai susigėdino, man ją pamačius; padovanojau jai 
duoną, o ji net pro verksmus dėkodama tarė:

— Šiandien ateis mano vyras, duona norėčiau ati
duoti parnešti vaikams namo. Septynetą pyplių turiu 
namie, alkstančių ir šąlančių. Mano Dieve, ką jie darys?

Ji skausmingai griebėsi už galvos ir karčiai raudojo. 
Jos vyras prekiauja senais rūbais turguje.

Man labai gaila moters; bet į ją pasižiūrėjus, net blo
ga pasidaro, tokia ji nešvari, nieko bjauresnio gyvenime 
nemačiau, net pabėgėlių traukiniuose tokių nesutikau. 
Vakare atėjus auklei, paklausiau jos, kodėl ji neišmaudanit 
vargšės moters.

Ji atsakė.
— Mūsų vonios neveikia. Antra, mes liktume be 

kojų, jei reikėtų kiekvieną išmaudyti!
— Bet ji nuo nešvaros gali mirti! — spyriausi.
— Kam kaip skirta pasaulyje, kas miršta, miršta ir 

švarume, o kas gyvena ir nešvarume! — atsakė auklė.
£Bui daugiau).

LAIMĖJO POŽYMI

Leit. William L. Kabler, 
U. S. jūrinių lėktuvų nešėjo 
Heron komandierius, apdo 
vanotas Laivyno kryžium 
už sėkmingą kovą su japo
nų bombonešiais.

venimu, na ir užgėriau stri- ta apsigaubusi. Tiek sumen- 
chninos.... Kaip išgėriau, kri- i kusi, kad daugiau į lavoną 
tau negyva, visus buvau iš
siuntusi iš namų. (Bet mer
gaitė pamačiusi) aliarmą pa 
kėlė, sulėkė bobos, porą va
landų draskė mane, na ir 
atgaivino.... Atvežė daktarą, 
na ir vėl esmi gyva, valkio- 
juosi po senam tarp to svie
to be dūšios ir širdies. Vie
nas tik suturi mane, kad ki
tą sykį nepamėginti laisvės 
įgauti — verksmas mano 
vaikų, kurį dar tebegirdžiu 
ausyse...”
Iš namų bėga į Vilnių

Namie gyvenimas pasida
ro nebepakenčiamas ir ra
šytoja ryžtasi bent gi vai
kus gelbėti — palikusi ūkį 
ir girtuoklį, laisvai begyve
nantį vyrą, išvažiuoja su sa
vo dviem vaikais — sūnu
mi ir dukrele — į Vilnių.
Bet ir čia sunkumai. Sūnaus 
negalėjo leisti į mokslą ir 
pasiuntė į kaimą pas tėvus.
Neužilgo mirė jos dukrelė.

— Su ja — visa mano vil
tis ir gyvenimo tikslas, — 
skundžiasi rašytoja.

Jei anksčiau Lazdynų Pe
lėda savo raituose kartais

panėšėjo, negu į gyvą žmo
gų. Kalba buvo sunki. Saki-

If this period in a woman’s life 
makes you eranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound. It’s one medicine you 
can buy today made especially 
for women — it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Tompound 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 eramps. Follow label 
directions. WORTH TRYING!

k

/ NEED YOUR HELP!

PIRKIT APSAUGOS BONUS

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

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

K. — Į kurią gausingiau
sią amerikiečių grupę vy

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

A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius 
žmones, ši grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir 
taupia. Ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas 
ir palaiko aukštą pirkimo 
pajėgumą. Pirkdama Bo

aus ir Ženklus ji remia 
lies saugumo programa 
neleidžia pragyvenimui hran 
gėti.

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

[ima pirkti ir krautuvėse.

• i
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LABDARYBĖ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

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

N yyjiĮ Metu darbai
Lietuvių R. K. Labdarių 

S.' junga savo metiniame su- 
s; inkime gruodžio 29 d.

Aug kalbėjo apie Naujų Me
tų (1942) darbus. Tie dar
bai, tiesa, nebus nauji, bet 
tie patys. Reiks baigti sta 
tyti lietuviams seneliams 
prieglaudą, ją tinkamai į- 
rengti ir jos veikimą prade 
ti. Reiks taip pat vesti vi3ą 
nelaimingesnių brolių lietu
vių, kurie būtinai reikalin
gi paramos šelpimo darbą 
gal būt dar didesniu inten 
syvumu negu ligšiol. Mat, 
šie laikai labdarybės orga 
nizacijoms iškelia naujų 
problemų, į kurias turime 
kreipti kuo rimčiausio dė

zacijai nusipelnė. Bet džiu 
gu, kad kun. A. Linkus dau
giau pareigų prisiėmė. Lig
šiol jis buvo prieglaudos 
statymo komisijos pirminin
kas, o šiais metais bus ir 
dvasios vadas ir iždininkas.

Naujai valdybai linkėtina 
kuo geriausio pasiseaimo 
darbuotis labdarybei per 
šiuos metus. Lb.

Labdarių 3 kuopos 
užsimojimai

Gausingas labdarių 3 kp.,
Cicero, pusmetinis susirin
kimas nustatė kuopos vei
kimo planus. Taip pat iš
rinko naują valdybą.

APSIGYNĖ NUO JAPONŲ

' ("Draugas" Acme teiephoto,

U. S. lėktuvnešis Heron, kurio įgula Tolimuosiuose Rytuose sėkmingai apsigynė nuo 
japonų 15 bombonešių, kurių vienas numuštas. Viena bomba japonai pataikė lėktuv
nešiui, bet šis savomis pajėgomis laimingai grįžo į naminį uostą. Į lėktuvnešį japonai 
paleido 46 po 100 svarų bombas ir 3 torped as ir tik vieną kartą kliudė.

ūkyje jau yra priglausti ke-j Cesar Basa, 25 m. amž.,
Ii lietuviai seneliai. Be to vienas filipiniečių lakūnų, 
kuopa džiaugiasi labai sek- j šiame kare pasižymėjęs mū- 
mingu sąjungos seimu. 3 šiuose su japonais, yra bai- 
kuopos buvęs vakaras, gra-! gęs militarę mokyklą gar
žiai pasidarbavus valdybai j šiam jėzuitų universitete ------------------------------------
ir kuopai, davė $45.00 pel- i Maniloje. Toji mokykla Fi- į Visi daiktai skelbia Die-

virta laida knygos ‘Through 
Hundred Gatės’. Ši knyga 
versta iš vokiečių kalbos. 
Vokietijoj toji knyga nacių 
uždrausta.

Pažymėtina, kad ši kuopa 
mesto. Labdarių Sąjungos Į auga Kaip “t mielių. Per
veikėjai tai labai gerai nu-

... . - . Įsirašė šie nauji nariai: M.simano ir dėl to yra uz3imo-i J
Sriubas, Vincas Norbutas, 
Karolina Šlevinskienė, Onaję darbuotis iš visų savo jė

gų, kad savo srityje kuo 
daugiausia nudirbti. Širvintienė. Reikia manyti, 

kad ir kiti Ciceros lietuviai 
Labdarių veikėjams yra ! matys reikalą tuoj dėtis prie 

didžiausias akstinas darbuo kuopos ir kas mėnesį ji su

no. Darant pranešimą iš lipinuose yra žinoma kaipo 
Federacijos 12 skyriaus vei Į West Point of Philipines.
kimo, sužinojome, kad va- Į----------

paskutinįjį susirinkimą pri-isario 15 d. Chicagoj įvyks i Bruce Publishing Co., Mil 
bendras visų lietuvių Lietu-, waukee Wis., praneša, kad
vos Nepriklausomybės pa . jau baigiama, spausdinti ket- 
minėjimas Ashland Audito

vo esimą. Napoleonas
Kiekvieno kataliko yra 

priedermė remti katalikišką 
ją spaudą. Vienintelis lietu
vių katalikų dienraštis A 
menkoje yra dienraštis 
“Draugas.”

tis, kai visuomenėj randa silauks naujų darbuotojų.
ir pritarimą ir gausią para- giuo metu visos kuopos tu
ną. Ypač jie džiaugiasi, kai ri būtį gausingos ir veiklios, 
į sąjungos eiles stoja tau , nes kaip žinoma, reikia sku 
tiečiai amžinais ir garbės jjįaį baigti senelių priegl.au- 
nariais. Štai, kad ir gruo- ją statyti. Prie to visoke- 
džio 29 d. susirinkime pra- rįOpai galima prisidėti: vie- 
nešta, jog Uršulė Aukškal nį jarbu, kiti aukomis, tre- 
nienė įnešė prieglaudai sta- ti prirašymu naujų narių, 
tyti net $500.00. Juozas Kli- čia, berods, aiškinti ne- 
t as, Domininkas ir Anelė. reiks, kad labdarybės dar-

»i iai, Juozas ir Agnietė bas yra šventas darbas ir, 
t iauskai po $100.00. jg) to, iš to išeinant visi

Nauja 1942 metams vai- katalikai turi tame darbe 
uoliai dalyvauti.

rium.
Į 1942 m. valdybą išrink

ta: pirm. K. Sriubienė, pa- 
gelbininkas F. Misius, rašt.
A. Valančius, rašt. J. Ogen- 
tas, iždininkė M. Časienė, 
iždo globėjai A. Jonsonienė 
ir J. časas. Atstovai į cent
ro susirinkimus M. Sriubas, 
V. Norbutas, K. Sriubienė,
B. Kučienė. A. Valančius

Here’s the New Amazing
COIIGH MIXTURE

From Canada
Druggists Report Big Demand
Bucklev’s CANADIOL Mizture is different»-» 

more eneetive—faster in oction than anything 
you've cver used. Get a bottle today. Take a 
couple of doses, instantly you feel its powerful 
effective action spread thru throat, head ana 
bronchial tubes. Tickling—coughing ceases— 
phlegm is loosened and raised—clogged bron- 
chiol tubes open up, air possages cleared. 
Ali druggists. Satisfaction or money refunded.

A.
+ A

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HE1.P WA\TFB — VYRAI

"MACHINE MANUS" — pilnai pu- 
tvrę operatoriui prie "I.ATHE. MIE
LINO MACHINE" IK “l'LA NĖR". 
Svarbūs ,‘pr<Tlslon” darbai tik pil
nai patyrę turi atsišaukti.

AMERICAN EI.ECTRIC FUKION 
CORP. 20414* IUversey

AUTOMATIC OPERATORIAI IR 
“SETTERS" relkllngi dirbti prie 
BROWN *. SHARPK ir ACME ma
sinu. Taipgi reikiilingnu "TOOL 
ORINDER” ir “HAND SCREW 
MACHINE SETTERS". Kreipkitės 
prie Mr. Pratt.

J. .1. TOl RĖK MFG. CO.
474*1 W. 10tli ST.

VAIKINAI
Pastovios vietos su proga išsidirbti 
pirmyn.
“SODA MEN — SALES CT.ERKS 
— APPRENTICES" Amžiaus 17 
metų ir suvirš. Patyrimas nereika
linga. Išmokysime. Atsišaukite ar 
rašykite j:

WAI.GRF.EN DRl'G STORE 
151 N. State St.

HELP WANTEl) — MOTERYS

VEITERKOS — PATYRUSIOS 

TERMINAI. RESTAURANT 

2529 No. Kedzle Avė.

“PICKERS" arba "STRIPPERS" 
reikalingos. Patyrusios popieros 
"carton" dirbtuvėse. Kreipkitės prie 
M r. Cooper.

4343 RO. ASHLAND AVF..

OrERATORKOS REIKALINGOS 
— dvlej-ų adatų mašinoms. Paty
rusios prie marškinių siuvimo. Krei
pkitės prie

GENERAL SUIRT CO.
2334* \V, Ceriuuk Rtl.

MERGINOS-—patyrusios prie kn'g- 
vedystės, bilų išsiuntinėjimo tr prie 
kitokiu darbų skalbyklos ofise. At
sišaukite tarpe 9-tos ir 11-tos vai 
ryte.

I.F.ADF.R LAINDRY CO.
1043 W. 43r«l SI.

REIKIA AGENTO _ MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbt) ekstra pinigu agen- 
taulant plačiai žinomam lietuviu 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės i raštinę:

2334 SO. OAKI.EY AVĖ.

AGENTAVTI GERA PROGA — 
TOAVN OP LAKE

Vvras. kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Tjike krašte, yra 
reikalingas agentnutl gerai žinomam 
lietuviu laikraščiui. Proga užsidlrb. 
ti ekstra pinigu. Patvrimas nem|. 
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
ai 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS RETKALINGA8 — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patvrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštine: 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

d>ba išrinkta iš šių žymių 
labdarių veikėjų: pirm. A- 
nastazas Valančius, vice pir
mininkai Kotrina Sriubienė

Šia proga reikia primin
ti, kad Labdarių Sąjunga y- 
ra keleriopi nariai: amžini

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

A"

OPERATERKOS
Patyrusios siuvimo mašinoms ope- 
raterkos prie moterių dresių. Pa
stovūs darbai. Gera užmokestis.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gera susipažinimą 
su Roselando lietuviais,' turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigu a- 
gentauiant gerai žinomam lietuviu 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės Į 
raštine —

2334 SO. OAKLEY AVF..

Nešvariems viskas atrodo 
nešvara.

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

ir J. Matukaitis, raštininkė: nariai, įmoką $100.00; gar- 
Ona Jasparienė, finansų raš 1 bes nariai $50.00. Tais na

riais galima tapti išsimokė- 
jimu. Paprastieji nariai mo- 

Apgailestaujama, kad išika po 10 centų į mėnesį, 
centro valdybos atsisakė Į Išklausius komisijų rapor- 
kun. Ig. Albavičius, kurs' tų iš centro ir kuopos vei 
u?r daug metų buvo sąjun- kimo, pasirodė, kad visi r- 
gt 3 dvasios vadas ir iždi- bai eina pirmyn. Buvo jgo 

ninkas ir labai daug organi-, mu sužinoti, kad labdarių

tininkė M. šrupšienė, iždi
ninku kun. Anicetas Linkus.

B)

rJ

|JHE AMERiC'-.N RAILROADS ARE 0WNED 

BV MORE THAN 868.000 STOCKHOLDtRS I 
TMERE ARE APPROXIMATELy 
ONE MILLION RA1LROAD
BONDHOLDERS

■I

^4 MOOERN 
steam locomotive 

COHTAINS MORE 

THAN 7.500
PARTS

MORE THAN ,3o 
STIfUMUHe AASStHGtA 
rKAIHS COSTIH6 FAOH
Į”iOo° n OOO 
^H-THtCOSI MHHD- 
•*<i OH THt Qf 

POWIA UMir THt 
^H0TH OF THt TAAIH 

Ą*D THt CHAAACTtA OF 

Į™ PVMltHI MOS.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašyme 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS

Nuo 9 ryt° Iki 3 vai. p. p.
Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 38rd Place, 
Chicago. III.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivo 
oftener than that of a you n g person. 
Fermentation of tiny food particlea 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious pco- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listcrine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
S t. Louig, M o.

Befora Any Data Uae

LISTERINE ANTISEPTIC
To M ak e Your Breath Suieetar

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KFLNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save

PAMINKLAI41 L—*
l*»

-n ir”

- f t*
'i \

MENISKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

— -1 K.**! 7

i

PETRAS ADOMAITIS

Gyveno 6630 So. Talman Avė. 
Tel. Prospect 3938.

Mirė Sausio 5. 1942. 7:10
vai. vak.. sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Girdiškės par., 
Pauplnas kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Magdaleną (po tėvais 
Balčaitikė). sūnų Walter, duk- 
terj Bernice. du brolius: Juo
zapą Adomaiti, brolienę Fran- 
ces ir jų šeimą ir Tamošių 
Adomaiti, pusbroli Antaną 
Dautarą, brolienę Johanna ir 
jų šeimą, švogerj ir švogerką 
Antaną ir Marijoną Šimkus 
ir jų Seimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolį Joną 
ir šeimą, švogerį Joną Gtt- 
dinską ir Seimą.

Velionis priklausė prie Sl- 
mano Daukanto draugijos Ir 
prie Jaunų Lietuvių Ameriko
je Tautiško kliūbo.

Kūnas pašarvotas S. P. 
Maželkc koplyėoje, 3319 So. 
Lituanika Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadieni. 
Sausio 10 d. iš koplyčios 9:4)0 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Švenė. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažĮsta- 
mus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Kūnus. I>ak- 
tė, Broliai, Pusbrolis, Brolie
nės, švogeris, š'-ogerka ir Gi- 
mintfo.

laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. Yards 1138— 
1139.

KOPLYČIOS DYKAI I A M B U L A N C E
VISOSE MIESTO DALYSE

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.: RANtkolph 9488—9489

4605-0? SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais 
iš Stoties WHIP (1620). su P. šaltlmieru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

Visi Telefonai: YARds 1419
I. J. ZOLP

1040 West 40th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 1081 h Street 

Tel. PITLlman 1270
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
0812 So. W este ra Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVIC1US 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlcs Avenue 

Tel. YARds 4908
8. P. MAŽEIKA 

3319 Lituanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

Kalėdas ir Naujus Metu3 
vestpulmaniečiai labai iškil
mingai ir gražiai praleido. 
Ypač Kalėdose mūsų žmo
nės šauniai pasirodė, nes la-

Pilietybės pamokos 
vėl prasideda

Marąuette Park. — Lietu
viai, kurie dar neįsigijo šios 
šalies pilietybės popierų, pra 
šomi reikalo neatidėlioti. 
Lankykite 13-to Wardo Lie-

bai skaitlingai lankė bažny. tu™» Demokratų klubo ve
čią. Be to parapijos reika
lams Kalėdų dienoje sudėjo 
$866.00 aukų, taip kad kiek
vienai šeimynai išėjo suvirš 
$5.00. Gražus pavyzdys ki
tiems.

damas pamokas ir susipa
žinkite su reikalavimais, 
kaip tapti šios šalies pilie
čiu.

Klubas per 6 metus rūpi
nosi šiuo reikalu ir nemo
kamai suteikė pamckas ir 
pagalbą pilietybės reikaluo
se virš 900 lietusių. Šie me
tai bus paskutiniai, nes jei

Praeiti metai parapijai 
buvo labai sėkmingi. Nors 
prie parapijos trobesių pri- 
dėta daug darbo ir įvairių kas nepasistengė per praei 
pagražinimų - įrengimų
kaip tai: bažnyčioje nauji 
langai, bažnyčios vidus gra
žiai išdažytas, ant bažny
čios uždėta naujas stogas 
ir mokytojų - seselių namo 
vidus atnaujintas ir kit. Mi
nėtas darbas parapijai kal

tus 6 metus tapti piliečiu, 
tokie nei neverta jau ragin
ti prie pilietybės.

Klubo sekretorius J onas 
L. Juozaitis kaip pirma, taip 
ir dabar duos pamokas vi
siems c}, kai Lietuvių Head- 
ąuarters salėj, 6825 S. West-

PIRKITE TAUPUMO APSAUGOS 
BONUS IR ŽENKLUS

navo $3,500.00. Dabar visos ern kas trečiadienį. 7
sąskaitos atmokėtos ir pa- i va^and4 vakare. W. R.
rapijos ižde randasi dar $2,-
100.00. Sveikiname kleboną jORlk^ tCISITIC 
kun. M. Švarlį už sumanų1. B e 
ir gerai parapijos reikalų 131(116JO 
tvarkymą. Areštuota automobiliu va 

žiavusi šokikė Delores

Sąjungiečių vakaras 'Sunešta mažai
Cicero. — Moterų Sąjun gjpĮęL fgjjjo 

gos 48 kuopa rengia šaunų Į 3 *
vakarą sausio 11 d., Šv. An
tano parapijos salėj. Prog
ramą išpildys “Margučio” 
grupė, vadovystėj Vanagai-

Federaliniai autoritetai 
Chicagoj nepatenkinti, nes 
čia gyvena priešų valstybių 
subjektai (svetimšaliai re-■

Del lėto. Programa prasidės ly- Pilieiiai italai' vokiečiai ir 
g0 ‘japonai) iki paskirto laikoKalėdų dienoje buvo pa-I . . . _ . . . ,, X- • A Torres, 30 m. amž. Policija ! giai 5 valandą po pietų .krikštyta Motiejaus- .r Auna , ,q kĮai praaid-s g va,andą va.| tik kiek daugiau poros tuk

Saugumo (Safety) teisme kare. Tikietų galima gauti B*ancIli £lnWli' radijo įn- 
teisėjas j, pripažino kalta pas sąjungietes ir “Margu-1 atrumentų ir kamerų pns- 
ir nuteisė vienerių metų iš-[čio” ofise.

U. S. iždo departamento 
sekretorius Morgenthau pras
neša, kad stambiosioms kor
poracijoms, kurios tun 
daugelį darbininkų, leidžia
ma savo darbininkams be
tarpiškai pardavinėti serijų 
E apsaugos bonus 

Iždo departamentas auto
rizuoja federal reserve ban
kas, kad jie kvalifikuotų tas 
korporacijas, kurios gali sė
kmingai patarnauti šalies 
vyriausybei bonų pardavi
me-

Anot iždo departamento, 
daugumas darbininkų ver
žiasi pirkti bonus ir tuo

Du berniukai 
sunkiai sužeisti

Aldo Taccola, 9 metų, ir i 
jo broliukas Donald, 8 me- | 
tų amž., 2618 W. 17 gat., 
sunkiai sužeisti ir paimti j 
Šv. Antano ligoninę.

Tėvas ir motina anksti rytų 
i išėjo į darbą pirmadienį 
Berniukai patys turėjo pasi 
gaminti pusryčius namie ir 
eiti į mokyklą. Pečiui už
kurti jie pavartojo gazoli
ną.. Abu skaudžiai apdegė, 
bet suspėjo iššokti pro lan
gą laukan. Kaimynai užge
sino gaisrą.

Kiupelių, Jr., dukrelė var
dais Patricija Anna. Sveiki
name tėvelius ir jauną pa
rapijietę.

Pirmadienio"' vakare, sab- 
sio 5 d., parapijos salėje, į- 
vyko Švento Vardo vyrų dr- 
jos mėnesinis susirinkimas. 
Susirinko gražus būrys vyrų 
ir svarstyta bėganti draugi
jos reikalai. Kitą sekmadie
nį 8 vai. ryto per šv. Mišias 
Šv. Vardo dr-ja eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Rap.

bandymui ir suspendavo au
tomobilio vairavimo “laisr 
nius.”

Šokikė užprotestavo. Ji 
pareiškė, kad kur ji kvie
čiama šokti, su savimi visa
dos turi imti didoką būgną. 
Jinai negalinti jo nešti gat
vėmis, arba vežti gatvėka- 
riais. Savo keliu vienas 
tesmo pareigūnas 
painformavo, kad
vairavimo “laisnius” turi iš 
Missouri valstybės ir teis
mas neturi teisės tai suspen 
duoti. Tad teisėjas ir at
šaukė “laisnių” suspendavi
mą palikęs tik išbandymą.

Rengimo komisija

Maršalo Balbo 
klausimas

Chicagos aldermenų tary
boje iškeltas italų oro mar
šalo Italo Balbo klausimas, 

teisėją' Balbo žuvo 1940 m. Libijoj

tatė policijai.
Tuo tarpu apskaičiuota 

kad tų nepiliečių Chicagoj 
gyvena apie< 28,000 vokie
čių, 21,000 italų ir 250 ja
ponų

Anksčiau buvo pranešta, 
kad neprisit^iką prie vy
riausybės taisyklių nepilie- 
čiai priešai bus areštuojami 
ir baudžiami.

6 asmenys žuvo 
dėl šalčio

Chicagoj šaltis mažai at
slūgsta. • Vakar rytą buvo 
2 laipsniai žemiau nulio. 
Popiet — apie 15 laipsnių 
aukščiau nulio. Užpraeitą 
naktį mieste dėl šalčio šeši 
asmenys žuvo.

būdu finansuoti vykdomą 
apsaugos karą. Bet jie ne
turi parankumų bonus įsi
gyti, kas kai kuriais atve
jais surišta su laiko atvė- 
nimu. Tad darbininkams 
duodama proga be sunku
mų pirkti bonus savo darb
davių raštinėse, kur nerei
kia laiką užtrukti.

Kuo daugiau korporacijų 
sutiks bonus parduoti, tuo 
daugiau bus jų parduota, 
pareiškia iždininkas. Jis 
ragina visus pirkti apsaugos 
Bonus ir Ženklus. Ir mo
kyklas lanką vaikai turėtų 
pirkti Ženklus.

Vietoj automobilių 
karo reikmenys

Office of Production Ma- 
nagament planais, dar pei 
šį sausio mėnesį automobi
lių fabrikams bus leista ga
minti automobilius. Pas 
kiau visa automobilių pra 
monė bus pakeista karine ir 
gamins vientik karo reikme
nis.

Šioje pramonėje darbų 
pakeitimas 
brangiai atsieis. Numatyta j 
naujai gamybai skirti penki 1 
bilijonai dolerių.

Šiuo svarbiu ir neatidėlio
jamu reikalu Washingtone 
įvyks pasitarimai.

Redakcijos atsakymai
V. Faizai (Chicagoje). Ne

dėsime. Pramogas dykai 
garsiname tik katalikiškų 
dr-jų.

Gauna daugiau 
karo Kontraktų

Pranešta, kaJ Chicagos ir 
apylinkių fabrikai gauDd 
daugiau įvairiausių kor. t- 
raktų gaminti įvairių rūsių 
karo reikmenis. Tad nerei
kia bijoti, kad čia pritruks 
darbo.

Nori milijono doi. 
apskrities ligoninei
* Cook apskrities instituci
jų medikalinis viršininkas 
dr. Kari Meyer reikalauja 

, vieno milijono dol. apskri- 
ties ligoninės ir Oak Forrest 
įstaigos praplėtimų reika
lams.

Nelaiminga būtų moteris, 
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

| Akcentas yra sirdis kal- 
i bos. Jis duoda kalbai jaus- 

nepaprastai iir teis>b«- Kcusscav

Forqu.ckr« i.cl f: - 
athlcle’s foot, « ■ 
tcmally cn-ised sku. ir 
cooling. anbit.pl »c. liqu . 
Greascless, stni?1es3. S 
quickly £tO|>s intcnre it

i^Reutr

j? S ‘Się-crMontrBdi
težėriu, pimple?, 

c- i;.«l other ex- 
i* world-famous 

’ >. D Pp'scnption 
•i i nitą t inn p.to 

g. 3' c uial bot tie
proves it, or > of money back. Ask vour
druggist today for D. D. U. PrtESCRiPTION.

Torres

Matyt, automobilio 
užmuštas

Melrose Park gatvėje ra
stas negyvas Mitchell Kli
mas, 62 m. amž. Matyt, au
tomobilio užmuštas ir pa 
liktas.

nukritus lėktuvui Aid. 
Douglas iškėlė rezoliuciją, 
kad Chicagoj Balbo drive 
pakeisti Garibaldi vardu, nes 
Balbo buvęs fašizmo kėlė
jas. Alderm. Bcivles užpro
testavo. Jis pažymėjo, kad 
Mussolinio pastangomis Bal 
bo nužudytas. Šis klausi-Išmintingi nepaiso to, ko 

negali turėti. J. Taylor Į mas bus aiškinamas.

No uu dont Foaeev. —
T>o COME OMER AME> SEE ME I 
ujhv. t>o You rmou) That t lajas 
All Alohe ON \NednesoaV, 
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RASTAS UŽMUŠTAS

Gaisrą gesinant 
žuvo ugniagesis

Apie 563,000 vyrų 
Illinoise įsiregistruos

Vyrų karinės konskripci- 
jos direktorius Illinois vals 
tybėje pulk. Paul G. Arms 
trong spėja, kad apie 563, 
000 20—44 m. amž. vyrų 
šioje valstybėje įsiregirt 
ruoš vasario 16 d Iš to skai
čiaus Chicagoj ir Cock ap
skrity bus apie 304,000 vy 
rtj.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WH1P
1520 kilocyele. (To p of the DJal)

na-Apartamentiniuose 
muose, 1551 Lockwood ave., 
gesinant gaisrą nuo dūmų ir 
garų apsvaigo ir mirė ug
niagesis Bernard Golom 
beck, 58 m. amž. našlys.

Kuria šeimos židinį
Peter Vaichunas — Jean 

Smolicki.
Vincent Rachkauskas — 

Amelia Yucius.
Carl Favaro — Helen 

Balchunis.

WHŪL£SALE
FURNITURE

BROKER
DLNLNG ROOM 8EJT8 — PAK
LOK SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — HALUOS — KK- 
rRIGKKATORS — WASHRRS — 

MAN GELS — STOVĖS.
All Katšoaally Adtertlaed Iteoaa.

■ V •*» f į

v

su

1$

Pierre Pucheau, neokupuo 
tos Prancūzijos vidaus rei
kalų ministras pronacis, su 
kabineto viršininku Parin- 
gault rastas užmuštas ir pa
mestas ant geležinkelio bė
gių arti Troyes, Prancūzi
joje.

CONRAD
Fotografas

Studija (rangia pir
mos rūšies au mo
derniškomis užlai
dom La |r Hollywood 
•vteaomia. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Tat : Biznio - ENGlewood 6883 

Rez.: < ENGIewood 6840

TICKLE ?
Soothr that throat tickle wtrich romes from a 
cough due to a cold! Quick—«rt a Smiih Bros.

Cough Drop. (Black or Menthol—X.)

Snutb Bros. Cough Brops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiaea the resiataaor of 

mucoua mambraoei of ooar and throat to 
cold infectioos, when lack of reaiM- mm U du« to Vįtaoia A dtf dcacr. MAUK

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

oooo
NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienlntėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAI), ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. \Vestern Avenue 

Phone: GROvehill 2242

anbit.pl
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SKAMBĖS STYGŲ SKAIDRŪS AIDAI - DŽIUGINS
MALONŪS SASNAUSKO CHORO BALSAI!' * •

"Draugo" koncerte bus įnešta didelę 
naujanybė!

“Draugo’ koncerte bus 
visko — jaunieji galės pasi
klausyti gražių Antifonalio 
choro balsų dainavimo, tech 
nikos žinovams bus didelis 
malonumas pasiklausyti Ge- 
novaičių — Giedraitienės ir 
Klevickaitės — menišką dai 
navimą, chorų mėgėjai tik
rai galės gėrėtis Sasnausko 
choro šaunumu, ir visi kon
certo dalyviai galės šokti 
iki širdies sotumo prie 
šaunaus orkestro po pro
gramos.
Atgaivintas Sasnausko 
Choras.

Šįmet atgaivintas visų 
mėgiamas ir populiarusis 
Sasnausko vardo vyrų cho
ras, kuris taip šauniai prieš 
kelis metus pasirodė per 
Anna Kaskaitės koncertą 
Chicago Civic Opera House. 
Sasnausko choras susideda 
iš Chicago lietuvių parapijų 
vargonininkų ir rinktinių 
balsų vyrų. . -v $

Kai Metropolitano žvaigž
dė, Anna Kaskas dainavo 
“Draugo” koncerte, tai Sa
snausko choras dalyvavo 
sykiu su ja puikiausį pa

"DRAUGO"

Metinis Koncertą
Sekmadieni, Sausio-January 18 d., 1942 m.

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

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

G. Klevickaitė

Dalyvauja Ateinininkų 
Draugovės šokėjai 
savo žavėjanėiais 

lietuviškais rūbais!G. Giedraitienė

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

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE

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

sirodymą padarė Chicago 
Opera House. Tai visiems 
Chicagos ir Amerikos lietu
viams buvo didelė garbė. 
Net pati solistė, Anna Kas
kas, aukštai įvertino Sas
nausko choro melodingą ir 
šaunų dainavimą. Taip, šis 
garsusis choras stebins vi
sus susirinkusius dalyvius 
“Draugo” koncerte, sausio 
18 d., Sokol salėje.

Didelė Naujenybė.
“Draugo” koncerte bus 

labai didelis surprizas! Chi- 
cago lietuviai pirmą sykį iš
girs Stygų Ensamble iš Šv. 
Jurgio parapijos. Ši ensarn- 
blis susideda iš devynių 
smuikų, kurias groja devy
nios smuikinininkės. Vado
vauja prof. Pocius, kurs 
daug laiko praleidžia lavini
mui šios naujenybes. Visą 
tai išgirsim “Draugo” kon
certe sausio 18 d. Atvaizdas 
to Stygų Ensamble tilps 
“Drauge” šią savaitę.
Kiti programos dalyviai.

“Draugo” koncerte bus 
Genovaitės. Bus ir Antifo-

į

1 nalis choras, kuris visuomet

VIETOJ AUTOMOBILIŲ GINKLAI

. - - - - - ..... ("Draugas” Acme telephoto!

Darbo ir automobilių pramonės atstovai Washingtone turi pasitarimus, kaip auto
mobilių fabrikus pakeisti karo reikmenų fabrikais.

maloniai publikos priima
mas.v

Visi darykite planus da
lyvauti "Draugo” koncerte. 
Tikietų kainos visiems priei 
narnos. Yra 125 tikietai po 
$1.00. Visi kiti po 75 cen
tus.

Chicagos aldermenų tary
ba pripažino miesto išlaidų 
sąmatą 1942 metams 166,- 
320,000 dol. sumoje, arba 
2,750,000 dol. 1941 metais.

KAIP GALIMA GAUTI 
AUTOMOBILIAMS PADANGAS

Chicagoj (ir visose J. A 
Valstybėse) vykdomas au
tomobiliams ir sunkveži- 
viams naujų padangų (gu
minių lankų) pirkimo su
varžymas. Naujas padangas 
leidžiama pirkti ambulato
rijų ir gazolino transporto 
sunkvežimių operatoriams, 
gydytojams ir kai kuriems 
kitiems. Šiaip gi kitį auto- 
aobilių savininkai negal įsi
gyti naujų padangų ir turi 
enkintis senomis jas lopy- 
Lami, arba nutraukti auto- 
nobilių vartojimą.

Kam yra leista pirktis 
įaujas padangas, tie turi

Sears, Roebuck and Co., 
Arthington ir Homan avė.,

Paskelbta 20-44 metų
tirmiausia kreiptis j padan- į yyram j regi$tracija 
m naakiratvmn kuri nnra * j /fų paskirstymo kurį nors 
toardą, kurių Chicagoj ir į 20—44 metų amžiaus vy 
įpylinkėje yra astuoni. Kai
>oardas atras, kad aplikan-
ui automobilis ar sunkveži- 
nis reikalingas, jis bus pa
justas pas kurį nors pa- 
langų inspektorių, kurių 
nieste ir apylinkėse yra 24. 
nspektorius turi matyti nu- 
dyšusias padangas. Ir jei 
is ras, kad padangos (vie-
įa, ar kelios) yra taip nu- .. . . , ,., , . . 144 m. amz. vyrai, kurie dirbinėtos, kad tolesniai jas ... - -. .. .. ba karinėse pramonėse, galėsvartoti negalima, tą faktą 
laliudija ir aplikantą siun
ta atgal į boardą. Tada 
>oardas išduoda certifikatą, 
turį turint aplikantas gali 
įusipirkti naują padangą 
rieną, arba kelias. Tokia 
ai procedūra.

Inspektorių stočių adre
sai yra šie:

1617 So. Michigan avė., Į Tai bus iš ko pasirinkti ka ' 
1655 W. Madison gt., 26 E. ro tarnybai.
16 gt., 2247 Cottage Grove 
įve., 2800 S. Michigan avė., 
146 W 27 gt., 742 Ogden 
avė., 658 W. Chicago avė.,

Turtas Virš $7,000,000.(M)l
$565,000.00APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NftRA SAUGESNftS VIETOS DftL TAUPYMO PINIGŲ KAIP: —

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS
CHICAGO. ILL.

Justin Mackewich, Pres. Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M.
Trečiadieniai 9 A. M iki 12 dienos. 

Tel. VIRGINIA 1141 SeStadieniais 9 A. M. iki 8 P. M.

mu
X Lietuvos Nepriklauso 

mybės dienos minėjimo ko
miteto susirinkimas įvyksta 
šiandien, trečiadienį, sausio 
7 d., 8 vai. vakare, Dariaus 
Girėno salėje, 4416 S. West- 
ern Avė., Chicago. Prašoma 
visų dalyvauti.

X Sunkiai serga A. Stane
vičius, 4011 S. Talman Avė. 
Randasi miesto ligoninėj. Y 

1 ra narys SLRKA.
X Serga Marcelė Mikšie

nė. Ligone rūpinasi duktė 
, Eufrazija, 4142 Archer Av. 
Kitos dvi dukterys yra šv. 
Kazimiero Seserų kongrega
cijos vienuolės.

f • i *
X 18-tos veikėjos: Iva

nauskienė, Kalas, Kikis ir 
k. buvo suruošu8ios labai 
sėkmingą “pantry” vietos se

333 W. Lake gt., 1903 W. serų ir “bunco party” šv. 
Pershing rd. ir 111 Wcst Kazimiero akademijos nau- 
Addison gt. ' dai.

Padangų paskirstymo j X Labd. Są-gos seneliams 
(rationing) boardų adresai: j prieglaudos statybos darbai

20 N. Carpenter gt., 2322 į eina lėčiau, nes centro iž- 
So. Ashland avė., 2019 Fui- j das išsisėmęs. Centro val- 
lerton avė., 6934 Cottage dyba ir kuopos deda pastan- 
Grove avė., 3308 Belmont gų fondo papildymui. Gerie- 
ave., 9038 S. State gt., 5140 ji žmonės, eikite į pagalbą
Lavvrence avė., ir 1745 E. 
95 gt. Generalinis ofisas 
yra 25 N. Wacker Drive.

Papildoma, kad tie 20—

gistruotis vasario 14 ir 15 
dieną, jei 16-toji diena jiems 
būtų neparanki ir galėtų 
juos sutrukdyti darbe.

1940 metais 21—35 m. 
amž. vyrų daugiau kaip 17 
milijonų įsiregistravo. Nu
matoma, kad iki 9 milijo
nai kitų vasario 14, 15 ir 
16 dienomis įsiregistruos.,

Vedusieji vyrai, kuriems 
reikia išlaikyti šeimas, arba 
kitus kuriuos namiškius, ne
bus šaukiami tarnybon.

pasišventusiems labdariams.
X TT. Marijonų Bendra

darbių 26 skyr. Dievo Ap
vaizdos parapijoj, metiniam 
susirinkime valdyban išrin
ko: P. Ivanauskienę pirm., 
Lukošienę vice pirm., Bu- 
fcantaitę sekr., Aukškalnie- 
nę iždin., Kikienę komisijon 
vakarams rengti ir kitas.

X Geros prekės nereikia

rams drafto registracija 
įvyks vasario 16 dieną. Taip
nusprendė ir paskelbėmnrez. _
Rooseveltas. Nereikalauja U«ai Kad ir K:
registruotis visi tie, kūne
1940 metais registravosi.
Apie 45—65 metų amžiaus 
vyrų registraciją kol kas 
nieko nežinoma.

nyga "Bolševizmo siaubas 
Lietuvoje”. Užteko paskelb
ti ir kasdien išsiunčiama 
pundais nemažas skaičius 
egzempliorių. Užsisako ir 
pavieniai.

X Šv. Jurgio parapijos 
choras Naujuose Metuose at
lankė kleboną gerb. prelatą 
M. Krušą pasveikinti ir pa
linkėti sveikatos. Po prelato 
vaišių choras dar atlankė ir 
savo mylimą vadą komp. A. 
Pocių palinkėti ilgiausių me
tų ir nepailsti darbuotis mu
zikos srityje.

X Kotrina Jusevičiukė,i4456 S. Talman Avė., pra
eitais metais grįždama iš 
darbo įlipus į gatvėkarį pa
slydo ir puldama nusilaužė 
koją. Metus sirg*d Dabar 
jaučiasi sveika. Džiaugias 
tėvas ir motina.

X Moterų Są-gos 21 kp., 
Town of Lake, planuoja di
delį vakarą naujoj parapi
jos salėj. Programai paįvai
rinti, girdėt, žada kviesti 
West Side sąjungietes su 
vaidinimu.

X Teklė šiušlenė, 4426 S. 
Talman Avė. išvežta šv. Kry 
žiaus ligoninėn sunkiai ope
racijai. šeima: vyras Ignas 
ir dukterys Juzefą ir Ele
na labai susirūpinę.

X Darius-Girėno Post No. 
271, American Legion, ve
damam cigaretų vajui karo 
invalidams Hines ligoninėj 
aukojo aštuoniolikiečiai Mr. 
ir Mrs. P. Ivanauskas $1.00 
ir Mr. ir Mrs. J. Kikas $2. 
Pastarieji Darius-Girėno po
sto nariai.

X Kun. A. Mažukna, MIC, 
ir C. Druktenis, TT. Bendra
darbių Chicago apskr. pirm. 
praeitą sekmadienį buvo sve 
čiai TMB Town of Lake sky
riui, kuris laikytam susirin
kime išrinko naują valdy
bą: Turskienę (pirm.), Če
pulienę (v. pirm.), Šimkie
nę (ižd.), Norkienę (fin. 
rašt.), K. Turskį (nut. r.), 
Stumbrienę ir Vaznienę (iž
do glob.).

X Elzės Mafcuzienės (726 
W. 18 St.), Juzefos Buzai- 
tės ir Pr. šmito pasigenda 
aštuoniolikiečiai savo veiki
me. Visi serga. Visi žinomi 
darbuotojai ir kitų kilnių 
darbų rėmėjai. Šmitas yra 
ilgametis parapijos komite
to narys.

X Ramygaliečių Klubas, 
West Side atgyja. Šis klū- 
bas po karo labai daug rei
kalingų dalykų nupirko Ra
mygalos bažnyčiai. ' Klubo 
stambiausiu nariu - rėmėju 
buvo a. a. Jonas Krotkus. 
Pastarais mėtais klūbas ro
dė maža gyvumo. Dabar at
gyja ir pirmą pramogą ren
gia kun. K. Barausko (ra- 
mygaliečio) naudai.

X Domkų šeima, 4067 S. 
Richmond St., sausio 4 d. 
turėjo daug svečių.

X William Khe&nan ap
leido šį pasaulį sausio 5 d., 
sulaukęs 22 metų amžiaus 
ir tik prieš du mėnesius ve
dęs Stellą VirbaJytę, kuri 
užlaiko valgomųjų daiktų 
krautuvę, 3336 S. Lowe Av. 
Praeitą penktadienį paslydo 
laiptais ir smarkiai užsiga
vo galvą. Pagulėjęs tris die
nas ligoninėj, mirė. Bus lai
dojamas šv. Kazimiero ka
pinėse šalia uošvio Virba
lio, kuris tik metai kaip il
sisi šaltoj žemelėj.
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