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kumpai Japonijos Invazija Rytų Indijosna
P. T.

ŽYDAI KVIEČIAMI 
BAŽNYČION

Garsus Amerikoje konver
titas iš judaizmo katalikv- 
bėn David Goldstein išleido 
atsišaukima žydams. Jis 
kviečia žydus anleisti savo 
sinagoga ir susiburti Kata
liku Bažnyčion. Žydams su 
Bsžnvčia vieningumas, pa
reiškia Goldstein, ypač šian
dien vra vvriausias reikalas, 
kai jie turi ginti savo įgim
tas teisės. Jie turi susijung- 
ti su katalikvbe dvasioje 
taip. kaip Saulius yra pada 
ręs tanes Povilu.

D. Goldstein atsišaukima 
susi i a su Bažnvčios Vieny
bės Oktava, kuri kas metai 
ivvksta sausio mėnesį nuo 
18 iki 25 dienos. Jis sako. 
kad per šia oktava žvmieji 
buvę žvdai karštomis maldo
mis pagerbiami.

VIENAS TIKRASIS 
DIEVAS

Tarp žydų pasiskirstymai 
visados gyvuoja ir niekas to 
neginei ia, pareiškia Gold
stein. Tačiau prieškrikščio
niškais laikais žydai buvo 
vieningi vienu atveju — jie 
visi išpažino ir garbino vie
ną tikrąjį Dievą — Abrao
mo. Izaoko ir Jokūbo Dievą. 
Taip vra ir šiandie. Bet su 
krikščionybės pradžia iki 
mūsų dienu jie paneigė savo 
pranašus, kurie jiems nuro
dė visos žmonijos Išganyto
jo atėjimą.

ŽYDAI BE KUNIGŲ
D. Goldstein nurodo, kad 

žydų rabinai yra mokytojai, 
bet ne kunigai, ir kad jų si
nagogos nėra Dievo namai 
su altoriais nekruvinąjai au
kai atnašauti. Kilę iš Seno
jo įstatymo katalikai yra 
Dievo plano dalis. Jie yra 
Seną jam Įstatyme pažymėtų 
pranašysčių išdava.

Kokia krikščionybė būtų 
be Senojo Įstatymo garsiųjų 
žydų vadų, be Šv. Mergelės 
Marijos, be Jėzaus, žydų Ka
raliaus; be žydų, kurie tapo 
apaštalais? Koks būtų Šven
tasis Raštas be žydų Senojo 
Įstatymo ?

Šie faktai aiškiai, rodo, 
kad kaip žydai susijungs su 
Katalikų Bažnyčia, jie bus 
kaip nuosavuose namuose, 
nes jausis, kad pildo savo 
prosenolių Dievo valią.

Goldstein ragina visus 
melstis už žydų konvęrtiz- 
mą.

NACIAMS YRA RIESTAI
Karo žinovai pripažįsta, 

kad šiame kare vokiečių ka
riuomenė baisiai nukentėju
si. Tik vienoj sov. Rusijoj 
naciai neteko apie trijų mi
lijonų kareivių nukautais ir 
sužeistais, šiandie naciai vi
suose frontuose turi ne dau
giau kaip pusketvirto mili
jono kareivių, šie kareiviai 
kaujasi sov. Rusijoje ir Af
rikoje ir budi Prancūzijoje 
ir Norvegijoje, taip pat vi
suose kituose okupuotuose 
kraštuose. Okupuotuose kra 
štuose budėti reiškia polici
nes pareigas eiti.

Australija tikis 
U. S. ir Anglijos 
skubios paramos

Sidney, Australija, sausio 
11 d. — Austi aliji - lai/yno 
ministeris J. M. Makin šian 
dien savo kalboje pareiškė, 
jog į Tolimuosius Rytus vy 
ksta Jungtinių Valstybių ir 
Anglijos pagalba Australi
jos apasaugai.

Ministerio kalboje nebuvo 
aišku ar Jungtinių Valsty
bių kariuomenė bus išlaipin 
pačioje Australijoje ar pa
naudota kitose karo vietose 
Australijos apsaugai.

Ministerio žodžiai
“Parama atvyksta iš An

glijos ir Jungtinių Valstybių 
galimu greičiu, kad prisidė
tų prie Australijos saugumo 
ir karo veiksmams Tolimuo
se Rytuose,” pareiškė mi
nisteris.

“Aš tikiu, kad šiuo metu 
pajėgų koncentracija yra už 
tenkama, kad apsaugotų 
mus nuo bet kokio pavojaus 
ir pasipriešinsim iki pasku
tiniosios bet kokiom pasikę- 
sinimui preš šio kontinento 
saugumą”.

Luzon saloje 
vyksta kovos

Washingtonas, sausio 11 
d. — Gen. Mac Arthur va
dovaujama kariuomenė Fili
pinuose šiandie aršiai kovo
ja prieš japonus Batan fron
te, Po devynių dienų po Ma- 
nilos pasidavimo amerikie
čiai tebekovoja Batan aukš 
tumose, kur jų pozicijas 
šiuo metu aštriai bombarduo 
ja japonų artilerija.

Jau trečia diena iš eilės 
Corregidor salos fortifikaci
jos nesusilaukė japonų bom 
banešių atakų.

Tačiau Luzan saloje japo 
nų aviaciaja plačiai veikia 
daugiausia žvalgybos tiks
liais, kad surastų tikslias 
gen. Mac Arthur pozicijas.

Lapaz, Bolivija, sausio 11 
d. — Vyriausybė šiandie pa 
skelbė visoje Bolivijoje apgu 
gulos stovį.

Chicago, III., sausio 11 d. 
— Pagaliau šiandien šaltis 
atslūgo ir galima tikėtis, kad 
laikinai oras bus šilltesnis.

PATYS VIENI
Kodėl naciai budėti sau 

talkon nekviečia italų ka
riuomenės? Dėl to, kad italų 
kariuomenė netinka šiam 
darbui ir naciai italais nepa 
sitiki. Daug kas sako, kad 
italai svetimuose kraštuose 
yra žiauresni už pačius na
cius.

Tad nacių kariuomenė pa
ti viena turi kariauti su prie 
šu ir visur reikalingą sau 
ramybę užtikrinti. Atėjus pa 
vasariui, gal, nacių kariuo
menė bus papildyta naujais 
legijonais. Vis gi tas neuž
tikrins Hitleriui laimėjimo.

Willkie sūnus laivyno mokyklon ~r JAPONAI IŠLAIPINO KARIUOMENE 
KETURIOSE INDIJŲ VIETOSE
Olandai tvirtai laikosi ir nuskandino 
du japonų laivus Siamo įlankoje

(“Draugas” Acme telephoto)
Philip Willkie iš New Yorko vyksta į Re serve Midshipman mokyklą Annapolis. Jis 

teikia savo kredencijalus laivyno saigui L. Daley. Dešinėje jo tėvas Wendell Willkie 
ir jūrininkas.

Malajuose japonai sutraukė "Valymas" nacių
karo vadovybėje

•J ——
dideles

Britai priversti toliau trauktis

Singapūras, sausio, 11 d. 
— Galingos japonų pajėgos 
tebesistumia Singapūro lin
kui, kai žymiai perviršyti an 
glai šiandie vėl turėjo pasi
traukti Malajų pusiasalyje.

Anglų karo vadovybė pas

Sąskaita

Washingtonas, sausio 11 
d. — Oficialieji apskaičia
vimai karo ir laivyno de
partamentuose patiekia 
Japonijos ir Jungtinių Vai 
stybių laivų nuostolius.

Japonų nuostoliai: vie
nas kovos laivas (Haru- 
na), vienas lengvasis kru 
zeris, penki submarinai, 
vienas ginklų laivas, vie- 
nas minų gaudytojas, 10 
transportinių laivų ir pen
ki reikmenų laivai.

Jungtinių valstybių nuo 
stoliai: vienas kovos lai
vas (Arizona), vienas pra 
tybos laivas (Utah), trys 
destrojeriai, ir vienas mi
nų vežiotojas, visi žuvę 
atakoje Pearl Harbore.

Reikia daugiau 
slaugių Amerikai

Wa»:hingtonas, sausio 11 
d. — Trys Jungtinių Valsty
bių karo gydytojai kreipės | 
krašto gyventojus, kad būtų 
paruošta milžiniškas skai
čius slaugių, nes karo metu 
didelio jų skaičiaus pareikš 
lauš ne tik kareivių aprūpi
nimas, bet ir civlių gyvento 
jų. Jau dabartiniu laiku slau 
gių trukumas gyvai jaučia
mas, bet jis bus dar dides
nis, jei nepadaugės slaugių 
gių mokyklose mokinių skai 
čius.

kelbė, jog anglai buvę pasi
traukti Slim upės apylinkė
je, apie 220 mylių į šiaurę 
nuo Singapūro, bet pabrėžia, 
jog britai tebesilaiko į šiau 
rę nuo Singapūro, bet pabrė 
žia, jog britai tebesilaiko į 
šiaurę nuo Kuala Lumpur.

Japonų priešinybės
Kiek anksčiau japonų ra

dio buvo paskelbęs, jog Kua 
la Lumpur užimtas, bet vė
liau tas pat Tokijo radio pa 
skelbė, jog Japonijos kariuo 
menė esanti tik per pusant
ros mylios nuo Kuala Lum
pur.

Tačiau paskutiniuoju laiku 
daug vilčių teikia pagyvinta 
tos anglų aviacijos atakos, 
kurias britai šiuo metu daž 
nai praveda japonų užimto
se teritorijose, svarbiausiuo 
se ir bazėse.

Australų aviacija
Šiose paskutiniose atakose 

daugiausia dėmesio atkreip
ta į japonų užimtuosius Sin- 
gora, Siame; Sungei Patani 
ir Ipoh, Malajuose. aerMro- 
mai.

Tuo tarpu Australijos .ivi 
acijos bombanešiai apmėtė 
bombomis japonų laivus, vy 
kstančius į Kuantaną. Lai
vai gabeno kariuomenę ir 
reikmenis. Skelbiama, jog 
vienas japonų laivas nuskan 
dintas.

San Francisco, sausio 11 
d. — Laivyno generalinis 
štabas paskelbė, jog buvu
siems Wake saloje civiliam 
darbininkams, kurie šiuo me 
tu yra japonų belaisviai, ii 
toliau bus mokoma pirmykš
tė alga. Alga bus išmokoma 
šeimoms.

Londonas, sausio lt d. 
— Stockholmo laikraščių 
pranešimai iš Berlyno šia
ndie rašo, jog vokiečiai ne- 
tiesioginai patvirtina prane
šimus, kad Vokietijos kare 
vadovybėje įvykęs “valy
mas”. e

Stockholmo sočiai Demo- 
kraten rašo, jog vienas vo
kiečių šaltinis pareiškęs są 
ryšyj su gandai apie apie 
skaitlingą Vokietijos feld
maršalų ir generolų atleidi
mą, kad pakeitimai karo va 
dovybės bus paskelbti “tin
kamu laiku”.

Marš. Udet buvo 
nacių sušaudytas

New Yorkas, sausio 11 d. 
— Šiandie Anglijos radio 
paskelbė, jog “Berlyno pla
čiai kalbama, kad gen. Erns 
Udet, aviacijos tiekimo vir
šininkas, nežuvo, kaip ofici
aliai buvo skelbiama, “bandy 
damas naują ginklą”, bet 
buvo sušaudytas”.

Anglų radio pareiškimu, 
gen. Udet buvęs apkaltintas 
dėl Vokietijos aviacijos 
“trukumų, netikslingumo ir 
nedateklių”.

U. S. supirks 300 
civilių orlaivių

Washingtonas, sausio 11 <L 
— Karo ir laivyno departa
mentai šiandie paskelbė, jog 
imamasi žygių nupirkti 309 
civilių orlaivių, kure bus 
naudojami kariuomenės ir 
laivyno reikalams.

Pareiškime sakoma, jog 
bus ieškoma vieno specialaus 
modelio, bet plačiau apie tai 
nieko nepasakoma.

Washingtonas, sausio 11 d. 
— Karo departamentas šian 
die pranešė, jog maža gene
rolo Mac Arthur kariuomenė 
sulaikė japonų atakas ir pa 
darė priešui didelių nuosto
lių. Davao įlankoje Ameri
kos bombanešio bombos tai 
kiai pataikė į priešo karo 
laivą.

Rusai 80 myliu 
nuo Smolensko

Maskva, sausio 11 d. — 
Prieš septynias savaites pra 
sidėjusi sovietų ofensyva 
šiuo metu atstūmė vokiečius 
iki aštuoniasdešimt mylių 
nuo Smolensko, kur šiuo me 
tu yra Hitlerio generalinis 
štabas.

Iš viso fronto, nuo Balti
jos iki. Juodųjų jūrų, gauna
mi pranešimai skelbia apie 
rusų laimėjimus.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog Hitleris skuninąs pa 
siusti pagalbinės kariuome
nės frontan, kad sustiprin
tų savo kariuomenę, kuri, pa 
sak rusų pranešimų, pasiduo 
da dideliu skaičium.

Rusų aviacija pravedė 
smarkias atakas vokiečių už 
frontėje, kur bombarduota 
susisiekimo linijos, kad tuo 
būdu sulaikytų pristatymą 
frontan naujų rezervų.

100,000 apsuptų
Tuo tarpu rusų praneši

mai skelbia, jog apsuptųjų 
prie Možaisko 100,000 vokie 
čių likimas darosi kaskart 
pavojingesnis. Možaiskas, 
kuris yra penkiasdešims sep 
tynios mylios į vakarus nuo 
Maskvos, šiuo tarpu atsidūrė 
rusų kariuomenės replėse.

Pačioje šiaurėje, Leningn 
do fronte, rusai sunaikino 
penkioliką vokiečių įsitvirti
nimų.

Kryme, pasak rusų, bai 
giama apsupti penkios vokie 
čių divizijos (apie 75,000 ka 
reivių).

Anglai nuskandino
didelį laivą

Londonas, sausio 11 d. — 
— Anglijos admiralitetas 
šiandie paskelbė, jog britų 
submarinai nuskandino dide 
lį priešo transportinį laivą 
ir vieną vidutinio dydžio lai 
vą. Submarinai šiuos laivus 
torpedomis apšaudė Graiki
jos pakraščiuose.

Admiralitetas pabrėžia,
1 jog transportinis laivas, pil
nas kariuomenės, nuskendo 
tikrai, nors antrasis laivas 
tuojau nenuskendo tikrai, 
nors antrasis laivas tuojau 
nenuskendo, bet jis buvę? 
taip sužalotas, jog jo nus
kandintu neabejojama.

Batavija, sausio 11 d. — 
Olandijos Indijų karo vado
vybė šiandie paskelbė, jog 
japonai pradėjo senai lau
kiamą invaziją Rytų Indijo
sna, bet olandai parodė stip 
rų ir drąsų pasipriešinimą.

Trumpi karo pranešimai 
skelbia, jog japonams pavy 
kę keturios vietose išlaipinti 
kariuomenę.

Pirmoji vieta yra mažoje 
Tarakan saloje, į šiaurry
čius nuo Olandijos Borneo, 
kur, pasak olandų, japonai 
panaudojo gausiai transpor 
tinius laivus, lydimus nema 
žo skaičiaus kruzerių.

Aviacija veikia
Šią invaziją narsiai suti

ko salos kariuomenė ir In
dijų kariuomenės bombane
šiai, kurie nuskandino dti di 
delius japonų transportinius 
laivus ir pašovė tris japonų 
orlaivius.

Kitose trijose vietose japo 
nai dalinai panaudojo jūrų 
kariuomenę ir dalinai para- 
šutininkus. Ši kariuomenė iš 
laipinta pereitą naktį įvairio 
se Celebes šiaurinės dalies 
vietose.

Platesnių smulkmenų pra
nešimai nepaduoda.

U. S. laivynas
Pranešimai taip pat skel

bia, jog Jungtinių Valstybių 
laivynas veikia Rytų Indijų 
vandenyse ir olandų sluogs- 
niai įsitikinę, kad jis padės \ 
atsilaikyti prieš invaziją.

Tuo tarpu olandų submari 
nai nuskandino du japonų 
transportinius laivus Siamo 
įlankoje.

Ši japonų invazija olandų 
neužklupo netikėtai ir jie pa 
reiškia, jog jei japonai tikė
josi rasti aliejaus ir kitų rei 
kmenų tolimesnėms ko
voms, jie turės labai nuste 
bti, nes olandai viską sunai
kino.

Smėlio audrose 
anglai veja nacius

Kairo, sausio 11 d. — Ne
žiūrint sunkių oro sąlygų ir 
smėlio audru, britų dykumų 
kariuomenė šiandie visu įkar 
ščiu tebesi ve ja bebėgančią 
nacių kariuomenę Libijoje.

Smarkiausios atakos dau
giausia sukoncentruotos 
prieš italų ir vokiečių pajė
gas tarp Agedabijos, į pie
tus nuo Bengazi, ir Aghei- 
los. į vakarus nuo Bengazi. 
Taip pat neatlyžtamai ata
kuojama ašies pajėgos Hel- 
faya apylinkėje, netoli Egip 
to pasienio.

Iki šiol visas suimtųjų 
ašies karių skaičius — inter 
nacijos stovyklose ir ligoni
nėse yra 26.000, kuriu 19,000 
italų ir 7,000 vokiečių.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
TRUMPAI B MUSŲ KOLONIJOS i

Sirgo kun. Stanislovas 
Balių.

Philadelphia, Pa. — Buvo 
susirgęs 6v. Kazimiero pa* 
rapijos vikaras kun. S. Rai
la. Po kelių dienų, tačiau 
pasirodė bažnyčioje ir nors 
dar nėra stiprus, bet atlie
ka pareigas. Parapijonai 
linki visiškai pasveikti.

Kūdikėlio Jėzaus Gimimo 
Dienoje.

Kūdikėlio Jėzaus gimimo 
dienoje Sv. Kazimiero baž- 
čioje buvo labai iškilminga. 
Klebonas laikė šv. Mišias 
asistoje klierikj J. Buroko 
ir F. Statkaus. Taipgi pats 
klebonas pasveikino parapi- 
jonus švenčių proga. Sese
rys kazimierietės gražiai 
gėlėm papuošė altorius. Mi- 
ckuna vedamas choras 
ža vejančiai mišiose gie
dojo. Žmonių buvo pilna 
šv. Labai didelis skaičius 
ėjo prie šv. Komunijos.

700 dol. pavogė iš 
klebonijos.

Gruodžio 29 d., 1941 m., į 
Šv. širdies parapijos (ai
rių) kleboniją įsilaužė va
gis ir išnešė 700 dol. Klebo 
no pasakojimu, dieną anks
čiau koks tai žmogus buvo 
užėjęs į klebonija ir prašė 
ddoti jam kortą užprašy 
mųi Mišių šv.

Iš, Šv. Vardo draugijos 
susirinkimo. JH

Gruodžio 20 d., 1941 m., 
Šv. Vardo draugija turėjo 
mėnesinį susirinkimą šv. Ka 
zimiero parapijos mokyklos 
patalpose. Susirinko nema
žas skaičius narių. K. Ka
zelis ir J. Rutkauskas iš
rinkti tvarkai palaikyti su
sirinkimuose. Prakalbų 
klausimas, kad gavus dau
giau naujų narių, atidėtas 
metiniam susirinkimui, ku
ris bus sausio 17 d.

Išrinkti atstovai: Jonas 
Navickas ir Jonas Rutkaus
kas į Krikščionių Sąryšį 
(Federacijos skyrių).

Kun. S. Railų įnešė suma
nymą, kad ištikimieji na
riai metų gale būtų atžymė
ti dovana. J S

s 1

Dar ugi j oš iždas geram 
narys Simonas Kavaliaus
kas.

Draugijos iždas geram 
stovy. Valdyba tvarkingai 
reikalus veda.

Po sus-mo sekė pasiunk- 
sminimas.

Pašautas 19 metų
vaikinas.

Policija patruliuodama 
Water ir Washington ave. 
prie fabriko patėmijo tam
sumoje ką tai dai buojantis. 
Nepaklausius jos įsakymo, 
paleido į orą šuvius. Du su
imti vietoje, o trečias norė
jo pabėgti. Tas pašautas.

Šiais laikais visi turi būt 
atsargūs, nes viskas dabo
jama. Visi supranta, kad 
atsiranda sabotažninkų

Didysis tiltas per Dela- 
ware, jungiąs Philadelphia 
su Camden, stropiai saugo
jamas. Pėsčių ėjimas se
nai sulaikytas, o automobi
liais dar leidžiama važiuo
ti. Nors ir saugojamas, bet 
jau rado net penkias bom
bas netoli tilto. Piktadariai 
ieškomi.

Delaware tiltas kainuoja 
37,296,971 dol. Atidarytas 
liepos 1, 1926.
Klierikai atostogose

Martine ir Marijos Buro
kų gražiai išauklėta šeima: 
sūnus klierikas, duktė vie
nuolė kazimierietė (sesuo
Sabina), švenčių proga sū
nus atostogavo pas namiš
kius. Kitas sūnus, Petras, j 
pašauktas į kariuomenę, už
ima inžinieriaus vietą. Jau-Į 
noji duktė, Magdalena, ve
dusi. Jauniausias sūnus 
Mykolas, gyvena su tėvais.

Burokams linksma i šauk- 
Įėjus tokią seimą. Garbė ir 
visai Šv. Kazimiero para
pijai.

Kitas klierikas, Franas 
Statkus, vienatinis sūnus, 
P. P. Statkų, taip pat Šv. 
Kazimiero parapijos narys, 
apdovanotas medaliu už 
mokslą. Tėvai labai pa
tenkinti savo sūnum, kuris 
dar vaiku būdamas sakyda
vo: “Aš busiu kunigas ir
kad sakysiu pamokslus, tai 

j net sienos drebės.’’
D. K.

WELLES I BRAZILIJĄ

(“Draugas" leme telepboto) 

U. S. valstybės sekretoriaus pavaduotojas Welles at
sisveikina su savo žmona Union geležinkelio stotyje 
Washingtone. Jis išvyko į Rio de Janeiro dalyvauti ten 
Amerikų respublikų užsienių ministrų konferencijoje.

daug pikta ir žemiau viso
kios kritikos.

SPAUDOS BIULETENIS
Nr. 10 - redaguojamas Lietuvos Generalinio 
Konsulato, New York, N. Y., 1941 gruod. 31 d.

IV. Knygų Apžvalga.
Lenkė sako, kad Lietuva 
už visus kalčiausia

“My Name is Miliion.” 
Šitokiu pavadinimu 1940 m. 
pseudonimu vienos lenkės 
išleista knyga. Autorė ap
rašo savo įspūdžius Vokie
tijos - Lenkijos karo metu 
1939 m. Ji tais metais, 
kartu su tūkstančiais kitų 
lenkų pabėgėlių atbėgusi į 
Lietuvą. Iš ten išvykusi 
Vakarų Europon. Toje kny
goje autorė tarp kita šitaip 
rašo:

Į LlTTt-E MACP/MDUJP- av-it-M-ngiMKegHoPP

“Aš būsiu draugų ir prie
šų kritikuojama, kad tai 
sakau, bet vistiek sakau. 
Lietuvos kaltė yra dargi 
didesnė negu pirmųjų dvie-1 
jų (suprask Vokietijos ir 
Sovietų). Daugiau šeši 
šimtmečiai kai lenkų ir lie
tuvių tūtos sujungė savo 
istorijas, savo interesus ir 
savo kraują. Tik tų dviejų 
tautų priešų, valia jas teat- 
skyrė. Aktas, kuriuo Lie
tuva, po paskutinio karo, 
pasidarė nepriklausoma res

publika buvo tiesioginiai 
Vokietijos inspiruotas, kaip 
jis bebūtų paviršutiniai per
statomas. Pripažindama 
Penktąjį Padalinimą, už
grobdama ir okupuodama 
Vilnių, Lietuvos respublika 
ne tik išdavė heroišką ir be 
jėgį kaimyną. Ji išdavė 
savo brolius ir seseris Ji 
išdavė tokius vyrus kaip 
Adomas Mickevičius ir Juo- į 
zas Pilsudskis, abu lenkai, 
kurie iki paskutiniai savo 
gyvenimo dienai labiau už 
visa brangino Lietuvos že
mę, kurioje yra gimę tiek 
daug kitų lenkų patriotų.”

“The Evening Star” išei
nąs Vašingtone, gruodžio 
mėn. 22 d. antrašte: “Minis- 
ter says Lithuania is Align- 
net Against Axis,” rašo: dr. 
Povilas Žadeikis, Lietuvos 
Ministras Vašingtone šian
dieną praneša, kad jo tauta 
pageidauja būti laikoma 
pusėje tų valstybių, kurios 
kovoja prieš Ašį ir savo 
vyriausybės vardu pareiškė 
gilią simpatiją ir visišką 
pasitikėjimą Amerikos gink
luotųjų pajėgų pergalės žy
giais.

“Dr. Žadeikis sakė, jis 
žiūrįs į Atlanto Chartą kaip 
į Lietuvos respublikos tau
tinės laisvės atstatymo lai
dą, kuri neegzistuoja vokie
čių pajėgomis jo kraštą 
valdant.

“Prezidento Roosevelto ir 
Premjero ChurchiU'io At
lanto Charta pareiškia, jis 
priminė, kad ‘ ‘suvereninės 
teisės ir nepriklausomybės 
turėtų būti atstatyta toms 
tautoms, kurios yra jų prie
vartos keliu nustoję.”

“Nors Lietuva maža tau
ta ir jos geografinė padėtis 
nepavydėtina, Minisras sa
ko, “ji atsisako būti palai
dota gyva arba būti paau
kota didžiųjų kaimynų nau
dai. Lietuva turi turtingas 
istorines tradicijas, kurios 
sudaro jos sielos da
lį ir ji turi noro ir 
sugebėjimo vesti nepriklau
somą gyvenimą nesikišda
ma į teisėtus savo kaimynų 
interesus.”

Netyrios mintys sužadina 
netyrius jausmus, veda prie 
nešvarių pasielgimų ir pri
veda prie blogų darbų. Šie 
gi nužemina aukštą, žmogaus 
stovį ir pametą, viską, kas 
yra gražu. G. Simmons

Išmintimi galima apaigin 
ti nuo visko. Saliamonas

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETJHSTAB

Pritaikina akiniu* 
ataakomingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DU. RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS S088

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS!

Tla vteaa pora aklu visam gy- 
vanimuL Saugokit Jaa, leisdami 
AiJr—minuoti las modernUklausta 
metodą, kurta rsgSflmo mokslai 

sali sateiktt
KOTAI PATYRIMO

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

FAJLANDOB
(Lietuviu Auditorijoje) 
f DOS: Nuuo 1-mo* iki

vėl. vak.
TeL CALumet 6877

l-toe

134 NO. LA SALLE ST, 
Room 2014 Tek Stoto 7S7S

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

TeL YARda 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR ARINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 
pirmadieniais tik vakare nuo 7-9; 
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;

Šventadieniais 11-12.

DR. r. C. WIMSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Road

Ofiso tel. CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

iSeredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 bo. rairtield Avenue 

Res. tel.: HEMlock 3150

Tai. YARda 2246

OR. G. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Scredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Hestern Ąve.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėlikmis pagal sutartį.

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Ave.

Tel. CANaI 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pūgai sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEBiey 0434.

Ofiso Tel.................. VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 85th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-trou lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

SeKiuad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Taip, mums rodos, teisin
gai autorė įspėja, kad drau
gai ir priešai ją kritikuosią 
už tokią galvoseną ir rašy
mą. Mes nuo tos kritikos 
susilaikysime, nes skaitome, 
tai kas pasakyta yra per-

DrJoCfŠ^tana 

Dr. J. J. Smetana, Jr
OPTOMOTIUSTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 14-toe

Telefonas CANAL MJS — ChĮgap 
OFISO VALANDOS

f:l« Pb m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAMAI
Res. 6958 So. Talman Ave.

Res. Tel. GROvehill 0611 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliotais Rusitarus.
2423 VVest Marcfuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namą tel. PROspect 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. Cattfomla Ave. 

Tai. REPoblic 7868

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso tel. VIRgima 0086

UR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedėliamia pagal sutartį.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

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

DR. MAUR1GE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. CANaI 0257
Res. tel.: PROspect <659

OIL P. L ŽALA TflfflS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Reeidenclja: 6600 8o. Arteaian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vaL vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

Asfhma Mucus
(oughing, Gasping

Thsnks to a Doctor's prescrlption c»Ued 
Mendseo. thousftndi now p»lll*te terrlMe rt< 
euirina attaeks of chokint, SMplng. eouth-

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 West 63rd Street

^cratehinife
ForąuickrrJie tom itching of eesema. pū.iDtcs, 
athlete'i foot. ecabiea, raahes and otb-r ‘*z- 
temally caueed ekin tfoublcs. ūse vorld-famoua. 
cooling. antlaeptic. liquid D D.D. Prescription. 
Creaarlru. attinlea. Soothea imtatiao and 
quiek,y stopa intenae Itching. 35c trlal bot tie 
proveeit, oryour raoney back. Aak your 
druaiist today for O. B. D. PftKSCMBTtOM.by helplng 

evceu mucui. No_____________________O ddpSS,
dlesuhi tabteta. T&Cr»™d. rtciiantrul^p^rl

tuaranteo wr»nped sround e»ch p»ck»«ę of 
Misis— mauna as UnnedĮate refund of 
the full co«t unleas you are cbmpietely sat- 
lsfled. You have *verjthln« to aaln and 
nothlng to loae under vhti pnsitlve motiey 
taok ruaraatee so s«t Meotaco trom your 
orusglst today for only 80c. * f

nstu
&

HED—ITCHY-iCALV -

ECZEMA
ffUcttee Home Treatment 
Praaiptly fielieve* Tartarai
Pirma* nUeptma* au stebfetnu' 
ŽEMO—daktaro lAraotaa—tuojau 
sustabdo kenčiamą niežėjimą
galvos ir tuojau pradcla suglū
ma Jautrina odna. Stebėtinai sek- 
mtngaa per virė M matyt Gauna
mas viaoae vals-_____

------- .ŽEMO

^■Relieves Distress From^

.^FEMAIE
WEAKNESS

Kuri* Padaro
Jus Pavargusias 
Ir Silpnas!

Aimtal tūkstan
čių moterių ku
rion kenčia gal- 
vaakaud|, nugar-
akaud); kurlog Jaučiasi nu- 
sllpnėjuslos. nesmagios Ir t.t.
I* prleiastles mėnesinės li
gos. surado tikrą palengvi
nimą vartodamos I.ydia E.
PinklKni'a Vegetable Gom- 
pound.
Reguliariai vartojant Plnk- 
ham'n Compnauul patengvj- 
na skausmus, sustiprina svei

katą. Vertas
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MOTINA

AUKLĖTOJA Moterys
Troškinta jautiena su 
daržovėmis

TVARKA
Pratinimas vaiko prie nešvarumą, tai jis įpranta 

tvarkos yra taip pat svarbi ir į netvarką ir ji jau nebe
auklėjimo dalis. Tvarkus 
žmogus, vadinas, toks, kurs 
laiko tvarkoje savo daiktus, 
tvarkiai veda savo reikalus 
ir darbus, kuriuo laikas yra 
griežtai paskirstytas, kurs 
visur ateina nepavėlavęs — 
daug geriau gali eiti savo 
pareigas, daugiau nudirbti, 
šiame pasaulyje begyvenda
mas, negu betvarkis, kurio 
ir kambaryje, ir darbuose, 
ir visame gyvenime yra 
šiupinys. Tvarka sutaupo 
mums daug laiko ir jėgų. 
Kasdieniniame gyvenime 
esame jos be galo reikalin
gi. Kiekviename dalyke 
tvarka daro malonaus įspū
džio ir traukia prie savęs, o 
netvarka visuomet stumia 
šalin. Betvarkiam žmogui 
nelabai kas tenori duoti ir 
vietą, nes be tvarkos negali 
tarnauti jokia įstaiga.

Tačiau betvarkių žmonių 
daug yra pasaulyje. Be
rods kiekvienam maloni yra 
tvarka ir vargiai terastu- 
mėm žmogų, kuriam la
biau tiktų netvarka, bet 
daugelyje žmonių' tas jaus
mas taip ir pasilieka jaus
mu, netapęs dorybe.

Taip yra dažniausiai dėl 
blogo auklėjimo. Nes tvar
kos būtinai reikia mokyti. 
Jei tai nedaroma rūpestin
gai ir iš mažų dienų, tai 
paskui tas žmogus vargiai 
bebus kuomet nors tikrai 
tvarkus.

ra skaudi jo akims.
Drauge su pavyzdžiu tu

ri eiti pratinimas prie tvar
kos. Tai pradėkite anksti, 
nelaukdamos kol vaikas su
pras tvarkos gražumą ir 
naudą. Iš pradžios liepki 
te jam tvarkiai laikytis jo 
paties daiktus. Žiūrėkite, 
kad vakare jis gražiai su
dėtų savo žaislus ir drabu
žius, o pradėjęs mokytis — 
knygas ir sąsiuvinius. Duo
kite jam kokią vietelę daik
tams sudėti ir žiūrėkite, kad

SAVOJO PUSLAPIO REIKALU
Kaip, be abejonės, šio respondencijos ar šiaip jau 

puslapio skaitytojai yra pa- pranešimo iš Moterų Sąjun-
tėmiję, moterų skyriuje vi
sai nedaug arba visai nėra 
žinių iš lietuvių moterų vei
kimo. Kai kam gali pasi
rodyti keista. Moterų pus
lapio redakcija turi gana 
rimto pagrindo nedėti įvai
rių moterų draugijų arba 
centralinių organizacijų vei 
kimo aprašymų.

Redakcijos manymu, mo
terys neturi būti “Drauge” 
kampininkės. Jos jokiu

ten visuomet viešpatautų j būdu negali pasitenkinti 
tvarka, kad viskas būtų vien tik vienu puslapiu sa- 
gražiai sudėta. Vaikui pa- * vaitėje. Jos kasdien jo skil- 
augėjus duokite jam dau
giau laisvės tvarkytis pagai 
jo paties skonį ir norą, ret 
karčiais jam patardamos ir 
paragindamos. Visur kitur 
namie turi būti motinos nu
statytoji tvarka ir vaikas 
turi dėti daiktus ten, kur 
buvo motinos padėta. Jei 
jis padarys netvarką, jis 
visuomet pats turi ją paša
linti. Liepkite jam padėti 
palaikyti tvarką namie: iš
šluoti kambarį, nušluostyti 
dulkes, žiūrėti, kad asloj 
nesimėčiotų šiukšlės ir taip 
toliau. Griežtai reikalau
kite, kad paėmęs kokį daik
tą, jis atidėtų jį į vietą ir 
ir kad tvarkiai dėstytų ar 
kabinėtų drabužius, nusi
rengęs vakare. Mokant tvar 
kos, kiekvienas mažmožis 
turi didelės reikšmės.

timis turi naudotis ir, kaip 
matome, naudojasi. Visų 
lietuvių moterų katalikių 
draugijų ir organzacijų vei
kimas pranešamas ir api
budinamas ne viename ku
riame skyriuje, bet beveik 

i
visuose puslapiuose ir be
veik kiekvieną dieną. Be
veik nerasime dienos, ku
rioj “Draugas” neturėtų ko-

gos, iš vienuolijų rėmėjų ir 
kitų draugijų vienokio ar 
kitokio veikimo. Ir gerai, 
nes vienas puslapis ir dar 
tik vieną kartą savaitėje pa- 
sirodąs negalėtų bent kiek 
nuodugniau apimti tikrai 
plataus ir gražaus lietuvai
čių katalikių veiklos.

Dėl to ir šiais metais, ve
dant tą puslapį, teks laiky
tis to paties nusistatymo. 
Jin dėti specialius, mote
rims ir naudingus dalykus. 
Motinoms yra nepaprstai 
svarbus vaikų auklėjimo 
klausimas, visoms šeiminin
kėms svarbu papildyti ži- 
nias iš namų ruošos, valgių 
gaminimo, žinios iš madų 
pasaulio ir kiti panašūs da
lykai. Be to, mes moterys 
mėgstame gražius pasiskai
tymus, tad norime, kad bent 
retkarčiais būtų apysakėlių

iš moterų gyvenimo, ypač 
tokių, kurios yra ir įdomios 
ir pamokinančios. Dabar, 
kai mūsų kraštas yra kare 
su žiauriu užpuoliku, mote
rys irgi yra šaukiamos svar 
bioms krašto gynimo parei
goms atlikti. Ne vienai 
teks vyrų vietas įvairiose 
pareigose užimti. Tad, mo
terų skyriuje ir šią sritį 
reiktų kiek plačiau apimti.

Moterų puslapio redakci
ja, dėl to, prašo vartojančių 
plunksną lietuvaičių rašyti 
šiam skyriui apie viską, kas 
moterims naudinga ir įdo
mu. Aukščiau nurodyta tik 
kelios sritys. Jų yra kur 
kas daugiau. Jei daugiau 
turėsime bendradarbių, mū
sų puslapis bus įvairesnis ir 
daugiau pasitarnaus lietu
vaičių reikalams. Nepagai
lėkime laiko bent po vieną ki 
tą straipusrelį per šiuos me
tus į savo skyrių parašyti.

I *

(jautienos

Apie lietuvaičių veikimą amerikiečių spaudoj

Bet čia kiekvienai moti
nai reikia tris kartus šūk
terėti : Pavyzdys! Pavyz
dys! Pavyzdys! Be pavyz
džio čia nieko neįveiksi. 
Visi žinome tai iš savo pa
tyrimo, kad betvarkės moti 
nos beveik visuomet betvar
kiai vaikai. Tvarka ir ne
tvarka dažniausia ir eina 
šeimomis. Tai geriausiai 
parodo, kad svarbiausia čia 
pavyzdys. Jei namie visa
dos tvarku, gražu, tai vai
kas iš pat mažens įpranta į 
tai ir netvarka nemaloniai 
jį užgauna. Bet jei nuo pat 
kūdikystės jis temato aplin
kui baisiausią netvarką ir

Tbe Ouickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 
War...

Buy
Defense BONOS—STAMPS 

Now!

Nepirk to, ko nereikia, 
nors ir pigiausiai gautum.

S

Mrs. Colin P. Kelly, ame
rikiečio pirmojo didvyrio la
kūno žmona našlė, kalba 
Am. Raudonojo Kryžiaus 
kampanijoje Chicagoj.

Amerikon katalikių veiki
mo centro — N.C.W.C. šaka 
National Council of Catho
lic Women paprašė 
A.L.A.K. Federacijos sekre- 
torijato parašyti
apie lietuvaičių katalikių 
veikimą praėjusiais metais. 
Tas straipsnis bus įdėtas 
katalikių almanache, žino
ma, anglų kalba. Straips
nis išsiųsts gan ilgokas. Jis 
nuodugniai apibudina visų 
žymesnių lietuvaičių kata 
likių organizacijų veikimą 
1941 metais. Gana daug vie
tos pavedama Moterų Są
jungai ir jos organui “Mo
terų Dirvai,” pernai minėju
siai 25 metų sukaktį ir iš- 
leidžiusiai gražų jubiliejinį 
numerį. Suminėtas šv. Ka
zimiero Akademijos, šv. 
Pranciškaus Seserų rėmėjų 
draugijų veikimas ir jų di
deli nuopelnai. Pranešta,
kad šv. Kazimiero Seserys 
pasiuntė keletą gerai iš
mokslintų seselių su misiją 
į Argentiną, Pietų Ameriką, 
vietą lietuvių vaikų mokyk-

loj. Parašyta ir apie tai, l 
kad šv. Pranciškaus Sese
rys Brazilijoj pernai atida
rė naujas patalpas savo vo- 
dovaujamos mokyklos. Taip 

straipsnį pat apie tai, kad tos pačios 
Seserys Pranciškietės prie 
savo motiniško namo Pitt
sburghe pastatė puikius 
mergaičių akademijai- rū
mus, kuriuos praėjusį ru
denį J. E. vysk. Boyle pa
šventimo. Trumpai aprašy
ta ir lietuvaičių dalyvavi
mas krašto gynimo darbuo
se, ypač Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus organizuoja
mų moterų ratelių arba vie
netų veikloj Atiduota mo
terims kreditas už darbavi
mosi lietuvių labdaringose 
įstaigose ir organizacijose, 
parapijų veikime. Nepamir
štos nei sodalietės, nei Vy
tės, nei kitos lokalinės lietu
vaičių draugijos.

Tame rašte gana ’ plačiai 
priminta Lietuvos katalikių 
laimėjimai ir didelė pažan
ga, padaryta laisvo ir ne-

3 svarai
(chuck), pusė šaukštelio 
druskos, truputis pipirų, 3 
šaukštai miltų, 3 šaukštai 
taukų, pusė puodelio pami- 
dorų (tomeičių) sunkos. 1 
svaras mažų svogūnų, pusė 
svaro žirnelių.

Pirmiausiai mėsą
gerai nušluostyti su švaria 
mazgote išgręžta šaltame 
vandeny. Tai padarius api
barstyti druska ir pipirais 
ir gerai įtrinti į mėsą. Pas
kui apibarsčius miltais, įdė
ti į gerai uždaromą puodą, 
kuriame ištirpyti taukai, ir 
neuždengus pakepinti kol 
visos pusės bus gerai paru
davusios. Dabar užpilti 
pamidorų sunką ir gerai už
darius puodą išlengvo troš
kinti apie pusantros valan
dos. Jei sunka pradėti? 
nykti, galima dar pridėti.

Dabar galima sudėti dar
žoves, ir troškinti kol mėsa 
ir daržovės bus minkštos. 
Jei norima, galima dar pri
dėti bulvių ir morkų.

Duodant į stalą, mėsą ga
lima apdėti virtomis daržo-Į 
vėmis, ir sunką, kurioje mė
sa buvo troškinta, galima 
pavartoti kaipo padažą.

PRAŠOME Į 
MŪSŲ

VIRTUVĘ
I ‘

Maisto kainos pakilo
Iš priežasties šalčių mais

to kainos gerokai pakilo, 
Chicagos apielinkėje svogū
nai pakilo apie pusę dole
rio ant šimto svarų, ir bul
vės apie tiek pat.

Šaltas oras labai kenkia 
daržovėms ir vaisiams, ne 
jie tuojaus pajuosta, ku<

reikia me* Sauna tiK biskutį pa
šalti.

Jei šaltis neatsileis, kai 
nos gali pakilti ant sviestt 
ir kiaušinių.

Spanguolių sezonas jau 
baigiasi, ir tos kurios d a: 
randasi yra labai brangios 
Salotai brangesni negu pe
reitą savaitę, taip pat žir
neliai.

Žmoniškomis kainomis 
galima pirkti žalius kopi5* 
tus, saldžias bulves, špina- 
kus, burokus ir morkas

INDIGESTION
may ezeite the Heart

G&a trapped ln the stomach or cullet may aet likę & 
halr-trūfer on the heart action. At the flrrt alzn of 
distress amart men and woratn depend on Bell-ana 
TableU to sėt tas free. No laaatire būt made of the 
fastest-sctlng medicinos knovm for symptomatle rellef 
of fastrlc hyperacldlty. If the FIRST TRIAL doesn’t 
prore Bell-aru better. return bottle to us and recclre 
DOUBLE Money Back. 25c. at aU drug storos.

Taicing your giri to the 
movies?

WATCH OUT!

<YOU GIRLS ,WHO SUFFER^
* Distress From MONTHLY •

FEMALE VVEAKNESS MosfMIDDLE-A6E"Women
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

RJRINE,
v/rih'

fooYou. EVes

Murinę soothet, clean.es and refre.be> 
irritated, rcddened mejihranea cauied 
by head colds, driving, winds, movies, 
cloie work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

AND NEED TO BUILD UP 
RED BLOOD!

TAKE HEED lf you have all or 
any one of these symptoms: do 
you suffer headache. eramps, back- 
ache, nervousness, areakness, 
cranklness, distress of “irregulari- 
tles,” periodą of the blues, a bloated 
feellnį—due to functlonal monthly 
dlsturbances?

Then start at once —try Lydis 
Plnkham's Compound Tablets 
<wlth added lron). Plnkham's 

• Tablets are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou- 
sands of glrls and women report

remarkabie beneffts! Taken regu- 
larly-they help bulld up reslstance 
agalnst such annoytng symptoms.

Lydla.Plnkham’s Compound 
Tablets are also erpecially helpful 
ln bulldlng up red blood and thus 

more strength 
llow label dlrec-
TRYINO1 r

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

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

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

Takęn 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 TRYINOI

priklausomo gyvenimo lai
kotarpiu. Ypač gražiai at
siliepta apie Lietuvos Kata
likių Moterų Draugiją, kuri 
buvo gausinga ir narių skai
čiumi ir tikrai vaisinga kul
tūriniais ir labdaringais 
darbais. Berods neapsirik
ta pranešant, kad Amerikos ' 
lietuvaitės dabar yra labai 
susirūpinusios pavergtosios 
Lietuvos moterų nepapras
tai skaudžia būkle ir, kiek 
galėdamos, stengiasi joms 
padėti visos tautos sąjūd
žiui atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę.

Tasai raštas apie Ameri- 
rikos lietuvaičių veiklą bus 
perskaitytas kelių šimtų 
tūkstančių kitataučių mo
terų. Tuo būdu bus prisi
dėta prie lietuvių tautos 
vardo išgarsinimo.

Federantė.

Watch out that your breath does net 
offend .. . you yourself probably don’t 

. ?now whether lt’a offansive or otherwlse. 
If you want to make a hlt wlth your 

- giri frlend, there’s a way to make your 
breath more agrecable. And lt’s easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth Llsterlno 
Antlseptlc before you start out. Llsterlno 
halts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis. Mo. 

Before Any Date Ūse

(.ISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sweetcr

DOCTOR'S AMAcING LIQUffl
GREAT SUCCE3S FOR _

SKIN TROUBLES
(estemal'y caused)

!•*£>**L » * •

PRAISED
FROM

COAST
TO

COAST!

No mntter what vou’ve tried without 
sueeess for unsigntly surface pimples, 
blemlshes and similar skin irritationa, 
here’s an nmazingly sucressful doe- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—wnich quiekly relievea 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
30 years continuous sueeess! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe rases 
may necd Extra Strength Žemo.

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

PAS ’

MUTUAL FEDERAL
’ SAVINGS

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

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom

Taupyto jams

Mokame
31/2% Dividendus

INSURED
Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

\

rc—M

clean.es
refre.be


z

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FR1END 

ttS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya 

A member of the Catholic Press Association
Subscriptlonn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Vateytbėse: Me
tams — $6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 

\
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne

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

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

Civilinės apsaugos organizavimas
Iš Anglijos gyvenimo šio karo metu patirta, kad ci

vilinių žmonių už fronto — miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose daug daugiau žuvo, negu kareivių karo fron
te.

Tai šių laikų karo pasėkos.
Kareiviai fronte yra prisirengę, apsiginklavę, apka

suose reikale pasislepia. Civiliniai žmonės, ypač sene
liai, moterys ir vaikai už fronto turi būti tam tikro
mis priemonėmis apsaugoti.

-j
Lėktuvų vaidmuo moderniško karo eigoje patį svar

biausią vaidmenį vaidina. Jais bombarduojama armi
jos frontuose, bet ypač stengiamasi bombarduoti pra
monės centrai, miestai. Diktatoriai lėktuvais įsak^ 
bombarduoti net bažnyčias, mokyklas, ligonines, kad 
daugiau panikos įnešti, daugiau skriaudos padaryti. 
Kai iš lėktuvų mėtomos bombos į kariuomenę, ji yra 
išmokyta saugotis, slėptis. Pagaliau, į lėktuvus yra 
šaudoma ir priešui pavojingiau yra virš kariuomenės 
skraidyti.

Kas kita yra civilinių žmonių gyvenime.
Dėl to, kai Japonija užpuolė Amerikos teritoriją, kai 

Amerikai paskelbė karą ir Vokietija ir Italija, čia su
sirūpinta ne tik spartesniu kariuomenės mobilizavimu 
ir JO3 skubiu ir tinkamu apginklavimu, bet taip jau 
ir civilinių žmonių apsauga arba populiariai vadinama 
Civilian Defense pradėta organizuoti visu smarkumu.

Dabar visuose Amerikos miestuose ir miesteliuose 
yra vedamas tas organizavimo darbas. Į tą darbą sa
vanoriai stoja dešimtimis tūkstančių vyrų ir moterų. 
Darbo yra visokio ir jisai sistematingai yra padalinar 
mas. Stoja į jį ir lietuviai.

D B A U G A S

Pasikeitimai K. V. centre
s 4

Pranešama, kad gydytojo patariamas Kunigų Vie
nybės centro sekretorius kun. Jonas Balkūnaa pasi
traukė ir jo vieton išrinktas kun. Norbertas Pakalnis.

Kun. Jonas Balkūnas, būdamas Kun. Vien. generali
niu sekretorium ir “K. V. Biuletenio” redaktorium, 
daug darbų nudirbo, parodydamas daug grasios inicia
tyvos. Reikia gailėtis, kad nesveikata šiam energingam 
visuomenės veikėjui sutrukdė toliau toje vietoje dar
buotis. Tačiau pasitikime, kad, atgavęs savo sveikatą 
ir sustiprėjęs, vėl galės naudoti Dievo duotus talentus 
mūsų tautos ir visuomenės gerovei.

“K. V. Biuletenį” nuo dabar redaguos kun. Pranas 
Juras, Kunigų Vienybės pirmininkas.

Iškelia svarbu reikalą
Bastūnas “Amerikoje” iškelia svarbų reikalą, į kurį 

mūsų visuomenės veikėjai turėtų atkreipti rimto dė
mesio :

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 12 d.)

Pirmadienis, sausio 12, 1942

Šiam sąjūdžiui Chicagoje gabiai vadovauja miesto 
galva Edward J. Kelly. Jam į talką savanoriai stoja 
tūkstančiai piliečių. Panašiai dirbama ir kituose mies
tuose bei miesteliuose. Dirbama visame krašte, kad 
apsaugoti civilinių žmonių gyvybę, apsaugoti pramo
nės centrus, geležinkelius, vieškelius, įvairias institu-

a&iJMh ii
Šį nepaprastai reikalingą ir svarbų sąjūdį dienraštis 

“Draugas” rems visomis galimomis priemonėmis. Ne
abejojame, kad visi lietuviai tame sąjūdyje dalyvaus 
ir tai dalyvaus ne pripuolamai, bet aktyviai ir nuolat. 
“Draugo” skiltyse bus dažnai tuo reikalu rašoma, in
formuojama. 1

e
Žodžiai paremti darbais

Prezidento F. D. Roosevelto paskutinioji kalba, ku
rioj buvo išdėstyta karo programa, nurodyta ir įrody
ta, kad visos galimos jėgos bus dedamos sudaužymui 
Berlyno-Tokio ašies, kuo geriausio atgarsio susilaukė 
iš visų pasaulio kraštų. Džiaugiasi santarvininkai, 
džiaugiasi ašies pavergtosios ir persekiojamosios tau-
tos- MMlMK

Laisvės, tvarkos ir taikos ištroškęs pasaulis ypač 
yra patenkintas tuo, kad prezidento kalba nebuvo tik 
tušti žodžiai, kad ji nebuvo pasakyta dėl sudarymo 
tam tikros nuotaikos, dėl efekto, bet paremta tokiais 
darbais, nuo kurių toji nelaimingoji ašis, ar vėliau ar 
anksčiau, pradės girgždėti ir į šmotelius subyrės.

Prezidento kalbą lydėjo milijonai mobilizuojamų ir 
ruošiamų karui vyrų, šimtas tūkstančių lėktuvų, tankų, 
milijonais tonų karo laivų, milžiniški kiekiai visokios 
amunicijos. Svarbiausia — toji kalba palydėta visų 
Amerikos žmonių dideliu ryžtingumu, tampriu vienin
gumu ir neabejotinu pasitikėjimu savo vyriausybe.

“Per aną Didįjį Karą daug mūsų jaunųjų lietuvių 
stojo savanoriais, gynė savo gimtinį ir savo tėvelių 
pasirinktą kraštą, antrą tėvynę — Jungtines Valsty
bes. Gynė ir begindami galvą paguldė. Jie mirė, kad 
mums būtų geriau gyventi, jie mirė, kaip mūsų bočiai 
mirė: už laisvę, už tėvynę. Jų vardai ir Lietuvos var
das turėtų užimti aukštą garbės vietą Amerikos istori
joje.

Kai Amerika atsišaukė, pavojaus metu, į savo vai
kus ir augintinius ir prašė stoti į Pirmąjį Didįjį Karą, 
visi kaip vienas atsiliepė, ėjo ir stojo. Ir lietuviai ne
atsiliko. To mūsų bočių žirgo gal ir nebalnojo, bet vis 
dėlto į karą stojo, kariavo ir — negrįžo. Visi juos gra
žiausiais žodžiais sveikino, skambančiais šūkiais išly
dėjo, ant rankų nešiojo, bet pamiršo paklausti jų vardų.

Po ano Didžiojo Karo, kai mūsų didžiūnai pasirašė 
taikos sutartį ir vieni kitam pasižadėjo daugiau kraujo 
nelieti, visų karo nukamuotų kraštų valdžios ir visuo
menės norėjo žinoti, kiek kiekvieno krašto žmonių sto
jo į karą, kiek krito, kiek grįžo ir kiek amžiną ramybę 
sau užsitarnavo. Valdžia tuojau kreipėsi į visų tautų 
ir tikėjimų vadus, į organizacijas, į parapijas, kad su
teiktų vardus visų, kurie savanoriais ėjo ar buvo pa
šaukti tėvynei, Amerikai, ginti. Visi pakirdo, suskubo 
tai įvykdyti. Bet jau buvo per vėlu. Lietuviai nebegalė
jo pilnos tokios sąskaitos padaryti. Daug jų vaikų ir 
tėvų stojo, daug krito, bet kiek ir kurie, vien Dievas 
žinojo ir tebežino. O kaip tik tokia sąskaita ouvo mums 
reikalinga, verktinai reikalinga!

Už tai dabar mums laikas susirūpinti, kad vėl kas 
panašaus neatsitiktų. Dabar laikas susirūpinti, dabar 
jau truputį vėlu, dabar turėtų kiekvienas visuomenės 
veikėjas, kiekvienas dvasios vadas, kiekvienas kuris ar 
vienaip ar kitaip turi bent ką bendra su mūs lietuviais, 
kiekvienas, kuris skaitosi save lietuviu, žodžiu, visi mes 
turėtume laikyti šventa pareiga Dievui ir tėvynei, su
rinkti visų katalikų, visų lietuvių vardus, pavardes ir 
net antrašus, kurie buvo pašaukti ar kurie stojo sava
noriais. Ir rašant jų vardus, labai svarbu pasiteirauti, 
kur jie stojo, į kurią kompaniją, kurią diviziją. Ką rei
kės daryti su tokiais raštais, su tokia sąskaita, dar da
bar per anksti pasakyti, bet, tikėkite manimi, neužilgoz •
paaiškės, neužilgo ims vėl ieškot tokios sąskaitos. O 
jeigu kiekvienas lietuvis galės nors vienu kitu vardu 
padėti, sąskaita bus pilna, parodys ką lietuviai daro ir 

-padarė, kaip jie mūsų kraštui tarnavo ir tarnauja. O 
tai svarbu, be galo svarbu.

Tad, visi į darbą. Jeigu žinote, jog kaimynų vaikas 
buvo paimtas ar pats stojo į kariuomenę, pasiteirau
kite, kur stojo ir kada stojo ir kur šiandien tarnauja. 
Tokį darbą atlikdami, jūs pasitarnausite Amerikai ir 
atnešite jau seniai užsitarnautą, bet iki šiol nepripa
žintą garbę visai Lietuvai ir visiems lietuviams.

Būtų malonu ir džiugu išgirsti, ką kiti apie tokį su- 
manymą mano, kaip jie į visą tai žiūri. Dar maloniau 
būtų išgirsti, kad keli mūsų vadai tuo darbu užsiimtų 
Ir aiškiai paaiškintų, kas darytina. Bet kol tokie vadai 
atsiras, nedelskime, nelaukime. Rankų nenuleiskime, vi
si savaip į darbą stokime, kad turėtume ką tiems va
dams parodyti, kai jie tuo darbu susirūpins. O kad jie 
tuomi susirūpins, ir greitai susirūpins, nėra ko abe
joti. Tad, į darbą.”

Kitą sekmadienį įvyks dienraščio “Draugo” metinis 
koncertas į kurį prašome atvykti skaitytojus, bendra
darbius ir visus savo bičiulius.

Atmainos Rusijos kabine
te.... Rusijos ministrų pir
mininkas Trepov pasitrau
kė. Caras jo vieton paskyrė 
kunigaikštį Galiciną. Pada
ryta ir kitų atmainų kabi
nete.

' Naujoji Worcesterio baž
nyčia.... Neseniai Worceste- 
rio lietuviai pabaigė statyti 
gražią šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią.

•
Nužudytas caro rūmų1‘pik 

toji dvasia’.,-. Nevoje rastas 
Rasputino, vadinamo caro 
rūmų “piktąja dvasia”, la
vonas. Jisai nužudytas ku
nigaikščio Jussipovo rūmuo
se.

• •
L. Vyčiai veikia.?.. L. Vy

čių Chicagos apskrities su
sirinkime paaiškėjo, kad tos 
organizacijos kuopos šau
niai darbuojasi religinėje ir 
tautinėje dirvoje.

•
Portugalai į Prancūziją... 

Prancūzijon jau atsiųsta da
lis Portugalijos kariuome
nės, kuri bendrai su talki
ninkais kariaus prieš vokie
čius.

•
Mūšiai Kurše ir Lietuvoj. 

Kuršo ir Lietuvos šone, pra
dėjus Ryga ir baigus Naroč 
ežeru, rusai daro didelius 
užpuolimus ant vokiečių. Ru 
sai nusprendė ne tik išmuš 
ti vokiečius iš Lietuvos, bei 
dar gi įsibriauti į Prūsui

•
Lenkijos karalystė... V o- 

kiečiai savo pasiūlytose tai
kos sąlygose talkiuinaams 
reikalauja įsteigti Lenkijos 
karalystę iš visos Varšuvos 
kunigaikštijos, išėmus Su
valkų guberniją.

•
Popiežius išgelbėjo nuo

mirties.... Vokiečių valdžia
neva už šnipinėjimą pasmer
kė 14 belgų. Belgai kreipėsi 
į Popiežių, kuris parašė pra
šymą ciecoriui ir jis Jo Šven 
tenybės paklausė ir nuteis
tiems mirti belgams baus
mę dovanojo.

Po svietą pasidairius
Brooklyn’o komanacų ga- 

zieta lietuviškus balšavikus 
kitų lietuvių atžvilgiu ši
taip perstato:

“Nėra sviete didesnės ne
laimės, kaip turėti apgau
lingus “brolius,” veidmai
ningai pasivadinsius “ištiki
mais” tarnais, kurie, prisi
dengę ištikimybe parduoda 
jumis pirmutiniam pasitai
kiusiam niekadėjui už juo
kingai žemą kainą.”

Matot, kokie lietuviški 
balšavikai yra “broliai” ki
tiems lietuviams.

Sakoma, kad Japonijoj, 
jei naktį šuo sukaukia, tai 
jo savininkas areštuojamas 
ir nuteisiamas dirbti pas
kirtą laiką kaimynams, ku
rių poilsis tuo kaukimu bu
vo periškadytas.

Pas mus kaikada ne tik 
šunes, ale ir jauni žmonės, 
ypač subatos naktį, ne vien 
stovėdami ar ęidami kau
kia, ale dar kai kur ir tvo
rą, medelį nulaužia. O ką 
jau besakyti kai kuriam 
name pasitaiko gera parė. 
Netik viršuj ar apačioj, ale 
ir šalimais gyveną žmonės 
iki pirmųjų gaidžių turi po 
lovą vartytis negalėdami už
migti. O kiek jų būna su
areštuotų ir nubaustų?

Dabar, kaip tik užsimeni 
apie vainą, tai prieš akis 
stoja šiurpulingos baiseny
bės. Bet ir yra buvę ir ki
tokių vainų. Viena tokių 
vadinama “bulvinė vaina,” 
įvykus 1866 m. rudeny, kai 
susitriubelijo Prūtų su 
Austrija. Bet prisiruošus 
vainai tuoj prasidėjo ir tai
kos darybos Tuo tarpu su
traukti į frontą prūsų ir au
strų kareiviai, belaukdami

įsakymo mūšį pradėti, kasė 
nuo laukų bulves ir kūren
dami ugnį kepė. Padarius 
taiką abi valstybės gyven
tojams atlygino už bulves ir 
tą vainą pavadino “bulvine 
vaina.”

Viena moteris atsiuntė ir 
prašo manęs padėti ant del
no vyrams rezoliuciją 1942 
metais:

Neišeik iš namų geru no
ru nepasakęs kur eini.

Neįžeidinėk manęs kitų 
akivaizdoje.

Gink mano nuomonę, jei 
esame svetimoje draugijoj 
net ir tuo atveju, jei aš kiek 
ir klysčiau.

Būk man lipšnus ir pa
lankus, nors ir prabėgo ke
iptas metų nuo mūsų ves
tuvių.

Pavesk man dalį savo lai
svo laiko, kad žinočiau, jog 
tau malonu būti drauge su 
manim.

Graži rezoliucija, vyrai!

Šeimos Rokundų korte 
svarstoma byla vyro ir žmo 
nos, kuri susidarė iš nepa
prasto namuose ergelio. Vy
ro advokatas rodo teisėjui 
moterį ir sako:

— Tik pažiūrėkit į tą bai
sią moterį. Ji, kaip pikta 
katė, sudraskė savo vyro 
veidą iki kraujo.

— Ar tai gražu, — sako 
teisėjas moteriai. — Kaip 
galima taip elgtis su vyru, 
visos šeimos galva!

— Ju hanor, — atsiliepė 
moteris. — Jei vyras yra 
šeimos, taigi ir mano, gal
va, ar aš neturiu teisės nei 
kiek jos pakrapštyti?

Nauji Priežodžiai
Ką piktas įdės, tą ir ge

ras neišims.

Gyvas tikėjimas turi būti 
pagrįstas Dievo meile, nes 
jis eina iš Dievo malonės. 
Bet Dievo meilė turėtų būti 
jaučiama. Juk kiekviena mei 
lė jaučiama. Ji nuolatos 
mums primena mylimą daik
tą, liepia jo pasiilgti, jo ne
tekus liūsti, o jam esant 
džiaugtis. Meilė mus jaudi
na, egzaltuoja, priverčia mū
sų širdį smarkiau plakti. Iš 
tiesų, esama tokios ir Dievo 
meilės.

Nė vienas, kurs prideda 
ranką prie arklo ir atgal 
dairosi, netinka Dievo kara
lystei. (Luk. 9, 62)

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. Goethe

For America, Givel
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A. Raehmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

I lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Sausio 24 d

Vaikas atnešė į namus laimę, pagrąžino gyvenimą. 
Mano motina, ištisus metus kentėdama, su3ilaukė naujos 
laimės kančios. Ir tėvas, grįžęs iš klinikos, klausia, kaip 
jam einasi, ir patenkintas šypsos. Kiek laimės duoda 
jam šis nusišypsojimas, nes jis iš gyvenimo veik nieko 
nesitiki

Kovo 14 d.
Mieste susijaudinimas: Leninas įsakė paleisti čeką!

Vieni tvirtina, kad ją atleidžiąs dėl jos baisių metodų, 
kiti vėl tvirtina, esąs Leninas nepatenkintas, kad buvo 
perdaug iššaudyta matrosų ir darbininkų; tretieji tvir
tina, Anglija pastačiusi ultimatumą, kad būtų panaikinu 
ta čeką.

Dėl priežasties šio paleidimo ir žmonės nėra tos pa- Į r®^° mums prietelin
čios nuomonės, o dėl tolimesnių išvadų yra daugybė spė- tauta ukrainiec ai

Atskleistos raudonųjų skerdynių paslaptys Ukrainoje
- 14,000 išžudytų žmonių. - Kunigams išpiovė kryžius. - Su 
nupjaustytomis ausimis ir nosimis. - Nužudytas vienuolyno viršininkas.
- Kryžiumi prikalė prie sienos. - Koplyčioje 50 mergaičių lavonų.
- Dvi krūvos kruvinų marškinių. - Kulkų spiečius i 18 nuogų 
Ukrainos vyrų.

Vai, nuo ko tu p&juoua , Drauge su juo nukankinta, tiek gedimo perimti, l:st‘

MES NELEISIME JIEMS MIRTI BADU
Išbadėjusiomis akimis lietuviai tremtiniai 
žvelgia į Sibiro neišmatuojamus plotus. Jau 
dalis aukų pasiųsta į Sibirą. Jei norime sušelpt 
lietuvius tremtinius, reikia gausingesnių aukų

Rusijoj už Uralo, Kazak- tinio, kiekvienas parai gau- 
stano ir Mongolijos tyruose na tik 3-4 litrus vandens, 
kenčia ir miršta dešimtys Tų trijų litrų vandens turi

vęs, Į17 kitų ukrainiečių. Sudo-
Žaliasai laukeli? Į vos Višnos laukuose rastas
— Tai pajuodavau nuo I nukamuotas ukrainietis ka-

kraujo
Už laisvę, už dalią.

Tie didžiojo ukrainiečių 
poeto Taraso Ševčenkos žo
džiai tiko ne vien caristints 
okupacijos metui, jie tinka 
ir pavaizduoti toms krūvi 
noms kančioms, kuries tu-

rįninkas.
Lageriuose žuvęs 
redaktorius

Beskaičiuojant garsiąsias 
raudonosios vergijos aukas 
prisimenama Porfirius Bu

tūkstančių lietuvių tremti
nių.

Rusijos dykumose — Si
bire ir kitose vietose šian
dien šala ir alksta tūkstan
čiai geriausių lietuvių — 
darbininkų, ūkininkų, agro
nomų, mokytojų, gydytojų. 

: Alksta tenai ir skursta ne
dienraštis tik suaugę, bet ir maži vai

kai. Išbadėjusiomis akimis 
jie žiūri į begalinius Sibiro 
plotus ir laukia, ar kas ne

liojimų. Vieni yra nuomonės, kad jau esąs pirmas žings
nis, apskritai, panaikinti komunizmą. Antri mano, kad 
čeką esanti nereikalinga, nes komunizms pats esąs stip
rus ir vienas išsilaikysiąs Tretieji maną, esąs tik vaidi
nimas GPU, kuri pakeitusi čeką, tai esanti senoji čeką, 
tik naujais rūbais. Paskutinieji turi daugiausia turėti 
tiesos, ką patvirtina ir mano šiandienykštis pasikalbėji
mas su Sonia Mulmenka. Ji dijakono duktė tarnauja če- 
koje tikybinių reikalų skyriuje. Pastebėjau, kad dingo 
senoji įstaigos iškaba, o jos vietoje atsirado nauja su pa
rašu: “Valdžios politinė įstaiga.”

— Koki žmonės ten tarnauja? — paklausiau.
— Suprantama, senieji čekistai! — atsakė Sonia.
— Ką jie dabar veiks?
— Tą patį, ką darė lig šiol: turės išgaudyti buržujus 

ir įtariamuosius.
— Pasakykite, kodėl jūs dirbate čekoje?
— Viena, čia puikūs pajai, antra, geriau buržujus 

gaudyti, nei pačiai būti gaudomai; juk žinote, kad esu 
dvasiškio duktė!

Kovo 17 d.
Profesorius Braunas mirė plaučių uždegimu. Jo vei

kalai, kuriuos jis paskutiniais metais su neįtikinamu pa
siryžimu ir pasiaukojimu dirbo, liko nebaigti.

Jo liūdi visas universitetas. Visi mylėjo tą nuošir
dų malonų profesorių, kuris visada po pažaste nešioda 
vęsis ryšulius knygų, kiekvieną maloniai užkalbindamas 
Dar labiau gaila jo likimo, nes prieš porą metų jis, kaip 
Pabaltijo vokietis, turėjo teisę išvažiuoti. Universitetas 
jo maldavo tokiais sunkiais laikais nepalikti Rusijos mok
slininkų.

Jei tada jis būtų išvažiavęs, būtų galėjęs baigti sa
vo veikalus rašyti, šiandien jis palūžo pasiaukojęs ra
sų mokslui.

Kovo 27 d.
Otmaras susirado sau naują pomėgį Kiekvieną die

ną eina į antikvarą ir perka knygas. Ten parduodama 
daugybę prancūziškų, vokiškų ir angliškų knygų — tik 
popieriaus verte. Žmonių, besidominčių knygomis, labai 
maža teatsiranda. Otmaras perka filosofijos ir meno 
istorijos knygas, nepraleidžia nė gražiosios literatūros. 
Profesorius Bieloborodovas šiandien stebėjosi mūsų bib
lioteka ir sakė:

Ateis laikai, kad tokios knygos, kaip jūs sugaudėte, 
Rusijoje bus nesuprantamas daiktas, kaip kad Beethove- 
no sonetai Zulu negruose Politika, technika ir medicina 
pasiliks. Po penkiolikos metų rusas paliks nekultūrin 
gas, kaip Australijos negras. Rusas taps gyvuliu, nors 
jis pagal bolševikų sapnus turės greituosius traukinius 
ir daugybę lėktuvų. Sunaikinę žmoniškumą, jie išauklės 
dresiruotą, kultivuotą gyvulį . . .

Balandžio 6 d.
Ugniagesys Andriejus šiandien vėl baisiai sumušė 

savo žmoną Lušą. Visa apačia mūsų namo apgyventa 
ugniagesių komandos, dabar prie atdarų durų dieną ir 
naktį langų viskas girdėti, kas apačioje dedasi.

Pradžioje Andrius sumušė visus indus, paskui su 
kirviu sukapojo spintą ir lovą. Pagaliau puolė Lušą ir 
prie kiekvieno smūgio girdėjos širdį plėšiantis riksmas.

Nubėgau į apačią, ten sėdėjo darbininkai, ramiausiai 
gerdami arbatą, lyg, rodos, nieko ypatingesnio nebūtų.

— Dėl Dievo, jis ją užmuš! — šaukiau pere i gandus.
— Jei ne šiandien, tai rytoj. Juo anksčiau, dar ge

riau. nereikės jai ilgiau kankintis! — atsakė visų jau
niausias, šviesaplaukis Antipas.

— Bet ji nėščia, jis užmuš ir kūdikį!

komunistinės okupacijos' me
tu.
Tarp ilgos lavonų odės 
ieško savųjų....

Štai sklaidau ukrainiečių 
laikraščius, kur su /•) V.eų ba

lansas raudor op ceroro. Po- 
»a paveikslų — futografijų 
pavaizduoja ilgas nužudytų 
jų lavonų cibs tarp kurių 
nuleidę galva ? vaikščioja 
moterys, vyra: Tai gal tė 
vai ieško sava vaikų ar 
r.-cterys vyrų, ar sesės bro 
lu.. kuriuos kulka, paleista 
iš bolševiko raukos, amži
nu miegu utaigiė, „ums 
atimdama gyvastį, o pasi- 
'lakantiems — laisvę ir šir- 
•ų.
Krūvos suplėšytų kūnų

— Nuo 1939 m. rugsėjo 
i mėnesio iki 1941 m. birž. 30 

d. per visą tą bolševikų oku
pacijos metą raudonieji va
karų Ukrainoje išžudė apie 
14,000 žmonių, — praneša 
ukrainiečių laikraštis “The 
Trident** Nr. 6, pusi. 3.

Toliau (pusi. 5) tas pats 
laikraštis apibudindamas 
baisų 22 mėnesių bolševikų 
okupacijos laikotarpį, rašo, 
kas buvo rasta išvijus bol
ševikus:

— Kalėjimuose, bažnyčio
se ir valstybiniuose nasta- 
tuose daiug kur gulėjo krū
vos nužudytų civilinių gy
ventojų. Matyt, kad

daugelis buvo bombų su
draskyti,

jų kūnai buvo sužaloti ir

nebuvo galima jų nė išnerti 
ir juos ten pat apmūrijo. O 
tinos miesto kalėjime buvo 
rastos trys kameros pripil
dytos nužudytų politinių ka
linių kūnais.

Daug bendrų kapų 
išdygo Ukrainoje 

Ukrainiečių
niakas, buvęs direktorius “Svoboda” Nr. 113, pusi. 2 
dienraščio “Dilo” ir redak- išskaičiuoja visą eilę Rusi- 
torius ukrainiečių laikraš- jon išvežtų, kalintų nužu- 
čių “Upered” ir “Zemlia i dytų ukrainiečių ir pasako- 
Volia”. Jis buvo nukankin- ja apie sujaudintų gyvento-

pakakti nusiprausimui, rū
bų išsiskalbimui ir atsiger
ti. Tiek vandens tremtiniui 
nepakanka, ypač esant di
deliems karščiams. Tremti
niai trokšta, dūsta maldau
dami kiek nors daugiau van
dens.

Tokia baisi ir tragiška 
mūsų lietuvių tremtinių būk 
lė Sibire ar kitose vietose, 
kad sunku ir aprašyti ir 
įsivaizduoti. Bet Amerikos

-ut*. {Bus daufiAu).

tas Rusijos lageriuose. Per 
Ženevą pasiekė Ameriką ži
nios, kad Dobromilo ir Ki- 
rivo apylinkėse raudonieji 
prieš pasitraukimą išžudė 
700 žmonių, jų tarpe bazi
lijonų vienuolyno vyresnįjį 
— kun. Juozapą Ualabarda, 
o taip pat ir kunigą P. Dut- 
ko.
Išgręžtos akys, supiaustyti 
veidai

Tas pats ukrainiečių laik
raštis “The Trident” Nr. 6, 
pusi. 8 paduoda dar baises
nių žinių — laišką iš Ukrai
nos:

— Sunku ir aprašyti, ko 
kie kruvinai žiaurūs buvo 
raudonosios GPU agentai su 
kaliniais: jie prikalė kry
žium kun. Chemerenskį prie 
sienos ir skaudžiai kamavo 
moterį, laukiančią kūdikio. 
Daugeliui kalinių išgręžtos 
akys ar supiaustyti veie.au 
Tarp žuvusių ir Vaši nūs 
Ben, kurs buvo išvestas iš 
kalėjimo ir nušautas gatvė
je.

Klupo Ir “neištikimas” 
komunistų redaktorius

Zoločivo miestelyje, neto
li Buho upės, raudonieji nu 
žudė 649 asmenis. Iš jų 47 
atpažinti. Tarp tų yra net 
buvęs komunistų laikraščio 
redaktorius Myron Kaline 
vič.
Komunistų išžudytos 
mergaitės z

Busko mieste, koplyčioje

jų pastangas vaduoti savuo
sius:

— Terebovlėje būrys jau
nų ukrainiečių buvo užpuolę 
kalėjimą, kur GPU buvo už
dariusi daugybę ukrainiečių 
patrijotų... Tačiau jie buvo 
sugauti ir atgabenti į Ter- 
nopolio teismą. Teismo 
sprendimas aiškus — sušau
dyti. Aštuonioliką jų nuo
gus sušaudė, o

kūnus sumetę į sunkveži
mį atvežę užkasė į bend
rą kapą.

Ir daug tokių bendrų kapų 
išdygo Ukrainoje, kaip ir 
Lietuvoje....

Ir kančios jų dar nesibai
gė, bet apie tai prisiminsim 
kai daugiau naujų skaus
mingų aidų mus pasieks.

* * *
Niekas taip žmonių ir tau

tų nesujungia, kaip bendras 
vargas, bendra kruvina kan
čia, ir todėl mes iš širdies 

' kartojame ukrainiečių dai
niaus Ševčenkos žodžius:

— Atsiminkite brolius re
težiuose ir jungkitės su jų 
skausmu, ir visada mylėki
te Ukrainą...

K. J. Prunskis

atneš jiems diuonos, vaistų į lietuviai savo brolių tremti- 
ištinusioms rankutėms ir nių baisiausią ir žiauriausią 

būklę supranta ir atjaučia. 
Todėl ne tik jie per prakal-

kojytėms.
Biauriausia kad tremti

niai, kurie stovyklauja kur 
toliau nuo upės, ežero ar šal-

bas, bet ir kitomis progo- 
(Nukelta į 6 pusi.)

Rakandu

IŠPARDAVIMAS
Kiekvienais metais, po inventoriaus patikrinimo, 
rakandai, pačiai, miegamojo kambario setai, kili
mai, skalbiamos mašinos, šaldytuvai parduodami 
daug pigiau, jei jų dar yra didelis stakas.

suplėšyti. Kiti turėjo ženk- ragta 59 lavonų, daugiau^
lūs nežmoniškų tortūrų 
(kankinimų). Daugelio nužu 
dytų kunigų kūnuose matė
si išplauti kryžiai. Į karei
vių kūnus buvo įkalti meda 
iiai. Net moterų ir vaikų 
lavonai turėjo kankinimo 
žymes.”

Gyvam nuplautos ausys
Toliau ukrainiečių laikraš

tis paduoda pavardes atpa 
žintųjų nukankintųjų. Taip 
kunigų seminarijos profeso
rius kun. dr. Mykolas Kon 
radas buvo rastas nužudy
tas miške. Kaimelyje Bibr- 
ka rastas nužudytas advo
katas dr. Kulchitsky. Rau
donieji jam gyvam buvo nu- 
piaustę ausis ir nosį, o tada 
jį įmetė į verdantį vandenį

tai vis išžudytos mergaitėm, 
iš artimos apylinkės. Tik ne
daugelį iš jų buvo galima 
atpažinti. Stanislavive, ap 
skaičiuojama, bolševikų G.° 
U agentai išpiovė apie 2.509 
žmonių. Prie vietinio kalė
jimo, bolševikams pabėgus, 
buvo rasta dvi didelės krū
vos sumestų kruvinų maru 
kinių ir kitų drabužių.
Trys kameros lavonų 
iki lubų

Kalėjimo kieme rasta duo
bė, iki viršaus pripildyta 
lavonais, o ir pačiame kai<* 
jime net trys kameros iki 
lubų prikimštos nužudytųjų 
kūnų. Jie jau buvo pradėję 
gesti ir nebuvo galima at
pažinti. Lavonai jau buvo

Oras, saulė, maistas stip 
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
dymas stiprina sielą.

RHEUMAflSM
Pain—Agony Starts To Leave io 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—hov this old wor,d 

make prog>»<n—now comea a 
preacrlptiun whb h is knwn to phar- 
maclsts aa Allenru and urltbln lt 
boura after you »tart to tako thh 
h^lft ecting for mula palo, agony and 
/nflarnmntlnn rniped by exces. urlo
acld haa startai to dopart.

.Allenru rtnes Just what Ibis mrttc. 
says lt will do—it lo ruaraateed. You 
ran got ono gooon.ua bottle at lead- 
Ing drugatorua ovi-rywhcro for R5 
cento and If lt doeon’t brtngth. Joy- 
•ua results you «xpect-your nm-iey 
•holo heazteilly r.ti.rn«t »,
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2 gabalų parlor setai po. . *42.50 ir auk.
3 gabalų miegamo kamb. setai P°$44.5O *r auk'
5 gabalų dinette setai po . . *42.50 ir auk.
Skalbiamos mašinos po *48.50 ir auk.
Aliejiniai ir gesintai pečiai po *48.50 ir auk. 
E ektrikiniai dulkių valytuvai po$*J ir auk-

ra; Elektr kinės ledaunės po . .. $ 119.50 ir auk.
Maži, nauji Spinette pianai po $ 188.50 ir auk.
1942 metų modelio radio, gražiuose

kabinetuose, nuo . . *48.50 ir auk.

Jos. E. Sudrik, Ine.
FURNITURE HOUSE

3409 - 11 So. Halsted Street 
3241 South Halsted Street

Telephone YARDS 3088

Dėl jūsų radio pataisymo pašaukite: Yards 3088

1

Žymios Budriko radio programos leidžiamos iš:
VVCFL—1000 kil. radio stoties sekmad. 5:30 v. vak. ir 
VVHFC—1450 kil. radio stoties ketvirtad. 7 vai. vak.
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Patiko dideliame nuliūdime vyrų. Antanų, dukteris. Kazimierų 
Baubkus, žentų Juozapų, Josephine Daoust, žentų Oscar, Helen 
Maruska, žentų Juozapų ir Victoria Walters; sūnų Albert Wal- 
ters; 6 anukus, ir daug kitų giminių, draugų-gių ir pažjstamų.

Velionė priklausė prie Moterų Sąjungos 1-mos kuopos. Catho
lic Onder of Koresters, Court 515. ŠV. Barboros. Šv. Onos ir 
Rožaneavos, šv. Antano draugijų ir Moterų Piliečių Kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 3351 So. Union Avė., tel.: Yards 
0482.

Laidotuvės Įvyks trečiadieni. Sausio 14 d., 1942 m. IS namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta Į šv. Jurgio parap. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Dukterys, Žentai, Sūnus, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138—1139.

MES NELEISIME JIEMS MIRTI BADU"Kodėl galingoji 
18-to šimtmečio 
Lietuva žlugo?"

Toks klausimas dažnai iš
kyla lietuvių tarpe, nes dau
geliui sunku suprasti kodėl 
lietuvių imperija, kuri ki
tais šimtmečiais valdė be-1 baįgOje> į Sibirą lietuviams 
veik visą rytinę Europą, ga- tremtiniams išsiuntė šimtą 
Įėjo taip staiga nupulti ir penkiasdešimt dolerių, o 
tapti viena iš mažiausių vai- gruodžio 20 d. į Sibirą mū

sų broliams lietuviams trem 
tiniams išsiųsta daugiau

rašytoju Ant. Vaičiulaičiu, 
adv. S. Gabaliausku ir ki
tais. Svarbu, kad mes kuo 

lengvinus sunkią” tremtinfų | Kričiausiai pmveatumėm
Sibire dalią.

CLASSI FIED

%

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
S ■

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

SI firma virš 50 m. tos pačios 
John W. Pachankis šeimynos rankose!

Mcmber of tlie Lithuanian Cliamlier of Commerce.

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

AID NATIONAL DEFENSE

KREIPKITĖS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v vak.; fteštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Soothe that throat tickle which come* from a 
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros. 

Cough Drop. (Black or Menthol—5t.)

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

murma membranos of oose and throai to 
cold infections, when lack of resisr- 

aoce it due co Vitamin A deficiency. MAUK

(Atkelta iš 5 pusi.)
*

mis aukoja savo sunkiai už
dirbtus centus, kad tik pa

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
1941 m. spalio mėnesio pa

stybių mūsų laikais.
Atsakymą į šį klausimą 

bus galima gauti atvykus 
į Lituanistikos Seminarą, 
kuris įvyks ateinantį ket
virtadienį, sausio 15 d., L 
vai. vakare, Internationa 
House, 1414 E. 59th St., 2nč 
floor, Room B. Seminarą ve
da Liet. Kultūrinio Institu 
to direktorius prof. K. Pakš 
tas.

Į šią paskaitą ir po ją dis 
kusijos. Nuoširdžiai kviečia 

! mi atsilankyti mūsų studen 
tija, profesionalai ir bend 

į rai šiais klausimais su3ido 
mėję lietuviai. Įžanga nemo 
karna.

Žinios iš Lietuvos
— Pasak “Deutsch Zei

tung im Ostland,” Šiauliuo
se esanti įrengta nauja vo
kiečių karininkų ramovė 
(kazino). Tuose rūmuose 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvo lietuvių kari 
ninku ramovė.

i
— “Deutsche Zeitung im 

Ostland” praneša, kad kiek
viena pramonės įmonė ai 
įstaiga turinti iš savo tar
nautojų tarpo pasiųsti į 
vokiečių kalbos kursus bent 
po tris žmones. Jiems tu
rįs būti suteiktas galimu
mas lankyti tuos kursus po
piet, tarp 5 ir 7 valandos. 
Artimiausiu laiku prasidė 
šią kursai knygvedžiams, 
stenotipistams ir kitiems 
biurų tarnautojams.

— “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad Šiaulių 
apygardos vokiečių komisa
ras įvedęs į pareigas nau
jąjį Žagarės burmistrą. Ta
čiau burmistro pavardės ne 
pranešta.

— Alytaus miesto burmi
stru paskirtas Pranas Ma
tulionis.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

aukų vajų ir surinkturnėm 
didžiausią sumą pinigų, ku
riais galėtumėm pagelbėti 
išbadėjusiems tremtiniams 
Sibire. Mes nieku būdu ne
galime leisti jiems mirti ba
du.

Lietuvai Gelbėti Fondas

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HFI.P WAXTEP — VYRAI

MOLDERIAI REIKALINGI 
100% “Defense” darbai.

ADVANCE ALI MINI M CARTINOS 
CORP., 2742 W. 38th PI.. Chicago

REIKIA AGENTO _ MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra plnlgt) agrn- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas. 
AtslSauklte telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės J rastinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

TVRRET LATHE OPERATORIAI,
patyrę . prie dirbimo “precislon alr- 
craft” dailų. Taipogi patyrusių vyrų 
prie automatiškų "single spindle" 
Srubų muSinų 1 % colių talpumo. Pu- 

.. ,, . .. žymėkite savo aplikacijoj kiek turitmaldaute maldauja ne tik i "»et up“ putyrimo. hokg & heck 
pavienių aukų, bet taip pat i COK,,•’
prašo visų kolonijų kuo grei
čiausiai pravesti aukų vajų 
lietuvių tremtinių Sibire rei
kalams.

Lietuvai Celbėti Fondas 
tiki, kad visos lietuviškos 
kolonijos panaudos visas ga
limas priemones surinkti kc 
didžiausias sumas pinigų 
lietuviams tremtiniams Si
bire.

Lietuvai Gelbėti Fondas

kaip keturi šimtai doleriui; 
taip pat pasiųsta į Portuga
liją $35.00, o į Švediją irgi 
$35.00.

Kai tik į Lietuvai Gelbėti 
Fondą suplauks gausinges 
nės aukos, tuojau bus suor
ganizuota stipresnę ir galin 
gesnė pagalba mūsų bro 

:,ams lietuviams, kenčian
tiems Rusijos gilumoje. Jau 
ir dabar ieškoma bucų h
priemonių, kad būtų sušelp- dėkoja pavieniams aukoto- 
tas ne vienas kitas lietuvis jams, kolonijoms kurios at- 
tremtinis, bet didesnis jų j gįuntė gausias aukas, taip 
įkaičius. Visam tam reika-Į pat laukiame ir iš tų kolo- 
lui reikia pinigų. Mums džiu- nijų aukų, kurios dar nėra 
gu pranešti, kad šiomis die
nomis iš Maspeth, N. Y. Lie
tuvai Gelbėti Fondo sky-
riaus per kun. Joną Balkū 
ną, gauta $200.00. Kun. V. 
Slavynas prisinutė $5.00 ir 
Vincas Navickas iš Kana
dos. Juozas Jakštas iš Chi
cagos $2.00, P. Narbutas 
taip pat iš Chicagos $1.00.

Taip pat tenka girdėti, 
kad S. Bostone. Mass., Wor- 
cester, Mass., Waterbury 
Conn. ir kitose vietose su 
nepaprastu uolumu yra va 
romas aukų vajus lietuviams 
tremtiniams Sibire.

Kun. K. Barauskas š. m. 
sausio 18 d. lietuvių tremti
nių Sibire reikalais kalbės 
Detroite, o paskui Pitts- 
burghe. Jei kai kurios kolo
nijos gali rasti kitų kalbė
tojų, tai lahai maloniai Lie
tuvai Gelbėti Fondas prašo 
pasinaudoti kitais kalbėto
jais, kaip pavyzdžiui, kun 
dr. Deksniu, kun. dr. Gėčių.

SKAITYKITE ‘DRAUGĄ’

A.

atsiuntusios
Lietuvai Gelbėti Fondas,

AGENTAVTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
REIKALINGI "TOOL. DIE, JIG Rentavimo darbui, pardavinėti lalk- 
AND FIXTURE MAKEItS." Krelp-’ raftč’U8 lr L We,t Pullman srity- 
kltės i I Je* Geras atlyginimas, malonus dar-
E.VCEI.SIOK DIE A TOOL MURKS P“8- Patyrimas nereikalinga. Pašau-

2331 W. 18tli St.

HELP VVANTED MOTERYS

OPERATERKOS

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

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue

VEITERKA reikalinga. Naktimis 
darbas nuo 5 vai. vak. Iki 1 vai. 
ryto, alga $14.00. Dienomis darbas 
nuo 12 vai. (pietų) iki 8 vai. va
kare. alga $12.00.

KARSON’S RESTAURANT 
731 \Vest 03rd St. (netoli HutMol)

OPERATERKOS reikalingos. Paty
rusios prie "single” ir ‘tlouble nee- 
dle” mašinų. Gera užmokestis, pas
tovūs darbai.

ECKERIJNG BROTHERS 
1218 W. Van liuren (Sth Fl.)

HELP WANTED

kitę telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo I raštinę; 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerų susipažinimų 
su Roselando lietuviais, turi gerų 
progų užsidirbti ekstra pinigų a- 
gentaujant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės j 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PARDAVĖJAS reikalingas pardavi
nėti dėl seniausios įstaigos pamink
lų gaminimo korporacijos. Turi tu
rėt savo karų. Geros užmokesčio 
sąlygos. Pastovus ir malonus dar
bas. Kreipkitės sekančiu adresu po 
10-tos vai. rytais:

4535 W. WASHINGTON BLVD.

I ADVERTISEMENT DEPARTMENT 2334 S. Oakley Avenue, 127 Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488—8488Chicago, Illinois

SKAITYKITE “DRAUGĄ’ Nešvariems tiskas atrodo 
nešvara.

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant itarlio Į vlršminėtas dar
bininkų Į>al<‘škaiičins j-taiga,s ir į 
visas kurių garsinimu,- matysite 
“Drauge” ateityje, patartinu jums 
pre,nešti darbo viršiiiinkanH. kad 
(lar)x> garsinimų skaitėte “Drauge” 
ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių Informacijų reikalau
ja ir kadangi lietuviai yru laikomi 
aukštoj vietoj kaipo gei i ir pugei- 
clniuuni darbininkai, bus jumis daug 
lengviau gauti darbus juiai.škėjant 
viršnihi'toms informacijoms.

Pirkite Apsaugos 
Bonus PASKUTINIS

1D

i)

'ENSE 

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
lONDS 

i AND STAMPS

PAGERBIMAS

/J

0N MI i \l Yf't'R POSTOmCE OR KASK'

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of tha 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed eculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, 01 sale at your 
bank or post office, are a vital part 
af America'. dsfenss preparaaoaa.

JOHN F. EUDEIKIS

Laitam Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

44*06-07 SOUTH HERMITAUE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

PAMOKOS
Anglų Kalboe 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

11 O K 8 L O LAIKAS-.

Nuo 9 ryto Iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 83rd Place, 
Chioago. III.

PAULINA MANKIENE
(po tėvais Kasjiaraltė)

Gyveno: 500 W. 39th St.. tel. 
Blvd. 2742.

Mirė Sausio 10 d.. 1942 m., 
10:45 vai. vakare.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kražių parap., 
ir miesto.

Amerikoje išgyveno 19 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų dukterį Altce Shillim. 
žentų Antanų ir anūkę irene, 
sūnų Dominiką ir marčių Ca- 
tderlne Shillim ir anūkų Da
ntei. brolio dukterį Anna šir- 
vlnskienę ir jos šeimų ir švo- 
gerkų Josephine Marinas Ir Jos 
seimų ir daug kitų giminių 
araugų-glų ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje. 4605 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės Jvyks trečiadienį. 
Saus. 14. iš J. F. Eudeikio 
kopi. 8:30 vai. ryto bus at
lydėta J šv. Kryžiaus parftp. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nulūdę Diikftė, Sūnus Žen
tas. Marti, Brolo Dniktė, švo- 
get-ka Ir Jų šeimos lr Giminės.

Laidotuvių Dlrektorus J. F. 
Eudelkls, tel. Yards 1741.

SKAITYKITE “DRAUGĄ"
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais 

iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

Visi Telefonai: YARda 1419
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SANAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8 

4348 S. Californla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausiu Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. We«tern Avenne 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanlca Aventie 

Tel. YARds 4008
S. P. MAŽEIKA 

3319 Litnanlca Avenne 
TeL YARda 1138-1139
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Moterų Sąjungos 
kuopos veikimo

Akademijos rėmėju 
planai šių metu 
veikimui

KELIAMAS SUMANYMAS KAS 
ANTRAM MENA IŠVEŽIOTI PIENĄ

Iš pieno kompanijų virši-1 pakeitimui. Nes daug išve- 
ninkų sudarytas nacionalis Į žiotojų netektų darbo ir pa- 
pieno pramonės komitetas • čiog kompanijos susilauktų

=

Brighton Park. — ARD 6 
skyriaus t susirinkimas sau
sio 4 d. buvo skaitlingas. 
Pažvelgus į praeitų metų 
darbuotę, galima tik pasi
džiaugti: daug įvairių da
rbų atlikta, šiam susirinki
me jau sudaryti planai šių

Town of Lake. — Sausio 
4 d. įvyko Moterų Sąjungos 
21 kuopos metinis sus-mas, 
kuris buvo labai skaitlin
gas.

Ligonių lankymo raportą 
išdavė M. Sudeikienė ir N.
Šatūnienė, kad B. Cicienie- 
nė syeiksta.

Baigus svarstyti senus
reikalus, pirm. J. Čepulienė, metų veikimui, 
kuri pirmininkavo 21 kuo
pai per 15 metų, užleido sa
vo vietą naujai pirm. N. Ša- 
tūnienei.

Nutarta rengti koncertą.
Komisijon išrinkta: M. Su
deikienė, N. Šatūnienė, Knei- 
žienė, Marinienė, O. Metri- 
kienė, P. Gudinskienė.

Apskrities susirinkimus 
lankyti išrinkta sekančios:
M. Sudeikienė, N. Šatūnie
nė, Kneižienė, Ežerskienė, 
Vaznienė, S. Jurgaitė.

Federacijos vietos skyr. 
sus-mus lankyti apsiėmė: N. 
Šatūnienė, M. Sudeikienė ir 
O. Vaznienė.

Pirmininkės pakviestas 
dvasios vadas kun. A. Ado- 
mipas ragino sąjungietės 
vieningai darbuotis, kaip 
iki šiol ir sveikino su 1942 
metais.

Sąjungietės labai dėkin
gos buvusiai valdybai, ypač 
pirm. Jadvygai Čepulienei, 
viee pirm. Marijonai Slidei-^/ 
kienei, rašt. S. Bartkaitei ir 
C. Cukrienei, ir ižd. O. Vaz- 
nienei, kurios per daug me
tų darbavosi kuopos naudai 
taipgi ir parapijos parengi
muose. Kviečiamos darbuo
tis ir toliau. Padėkite jau
nai ir naujai valdybai, kuri 
susideda iš: pirm. M. Šatū- 
nienės, vice pirm. K. Dor- 
šienės, nut. rašt. A. Metri 
kienės, fin. rašt. Ežerskic- 
nės, ižd. Gudinskienės, ko- 
respond. J. Čepulienės.

Linkime naujai valdybai 
geriausių sėkmių 1942 m.

Pirmas darbas — ‘ bunco 
party” Lindžių namuose va
sario 1 dieną.

Nutarta kuo skaitlingiau
siai dalyvauti metinėj va
karienėj 22 d. vasario, vie
nuolyno salėj. Tikimos, kaip 
kas met, taip ir šįmet brigh- 
tonparkiečiai skaitlingai da
lyvaus.

Na, o didžiausias darbas, 
tai vajaus vakarienė, kurią 
manoma rengti koyo mėne
sį. Taigi, pamažu jau pradė
sim ruoštis, kad užsibrėžti 
darbai būtų kuo geriausiai 
atlikti.

nuvyko į Washingtoną. Te
nai jis su Office of Produc- 
tion Management valdinin
kais sprendžia šalies apsau
gos problemas. Per pasita
rimus iškeltas sumanymas, 
kad miestuose pieno išvežio- 
jimas po namus būtų atlie
kamas ne kasdien kaip šian
die, bet kas antrąją dieną. 
Nurodoma, kad tuo būdu il
giau laikytų sunkvežimių 
padangos ir būtų mažiau 
suvartota gazolino.

Pieno išvežiotojų unijų 
viršininkai atsidėjusiai seka 
tuos pasitarimus. Jie yra 
griežtai priešingi tokiam

didelių nuostolių.
Unijų viršininkai pareiš

kia, kad jei čia yra padangų 
(guminių lankų) klausimas, 
pieno kompanijos gali grą
žinti arklius su vežimais.

Be to, unijų viršininkai 
pareiškia, kad kas antrąją 
dieną pieno pristatinėjimas 
i namus daug šeimininkių 
pastumtų stačiai į krautu
ves pirkti pieną ir dėl to tu
rėtų nuoskaudos iš vežioto j ai 
ir kompanijos.

Šis klausimas yra visais 
žvilgsniais svarbus ir jo 
sprendimas susiduria su 
įvairiomis kliūtimis.

Vedybų ir birth day* 1 Sėkminga metinė 
vajaus vakarienėpaminėjimas

Antanas ir Elena Mali
šauskai, 5541 So. Paulina 
st., sausio 6 d., Trijų Kara-

Bridgeport. — Sausio 4 d. 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 skyriaus vajaus va

lių šventėj, minėjo vedybi- karienė praėjo pilnu pasi

Prieš metines šventes net 
penkias 21 kp. sąjungiečių 
namus aplankė mirties an
gelas, būtent: E. Raudonie-

Let Your Ansu)er 
to Bombs Be BONDS!

V’ -
r

fe

We are flghtlng eųemles who 
wUl stop at nothing. Wlth ęur 
homes, our very Uves at stake, 
shall we stop short of glvlng our 
dlmes and dollars for Defense? 
Buy Defense Bonds and 8tamps 
every day, every week. Buy as 
if your very life depended upon 
it. Itioeal

COOK APSKRITIES LIGONINEI 
CHICAGOJ REIKAtINGI INTERNAI

Cook apskrities ligoninei Association akredituotų me- 
Chięagoj reikalinga iųternų dikalinių mokyklų graduan- 
ir jų šaukiasi net iš kitų tai. Prieš keletą metų ligoninė 
valstybių, jei kur tokių ras- visados turėdavo atsargoje 
tusi. Apskrities ligoninės iki 150 aplikantų. Buvo iš 
iuternų personalą ir jų at- ko pasirinkti. Šiandie nėra 
sargas pakirto tarnyba ka- pasirinkimo.
riuomenėje. Daug jaunų 
interųų įstojo ai ha pašauk
ti kąro tarnybon.

Ligoninės viršininko pa- 
vadutojas dr. Qle C. Nelson

Apskrities lig c ninė turi 
3,500 lovų. šiandie turi 94 
rezidentus gydytojus, 140 
lankančiųjų gydytojų ir 102

Pirminiokei E. Rudienei 
priminus apie seseles, ku
rios gyvena Argentinoj, su
sirinkime paaukota keletas 
dolerių. Pasiųsti joms kai
po Naujų Metų dovanėlė nuo 
6 skyriaus.

Valdyba liko ta pati. Be
lieka tik palinkėti, kad ir 
šiais metais taip nuoširdžiai 
darbuotus, kaip praėjusiais 
metais, o mes, narės, jai pa
dėsime. Vienutė

nio gyvenimo 28 metų su
kaktį, o jų duktė Elena 
šventė savo gimtadienį.

Reikia priminti, kad Ma
lišauskų apartmentinis na
mas vienas tos kolonijos 
lietuvių gražiausias ir mo
derniškiausias.

sekimu.
Šv. Jurgio parapijos sve

tainė buvo pripildyta sve
čiais. Visi, atjausdami T. M. 
vienuolyno avarbą, susirin
ko jį paremti. Tarpe vietos 
lietuvių daug matės ir iš kai
myninių parapijų: Ciceros, 
West Side, Dievo Apvaiz-

nės (mirė .uošvis), A. Met- 
rikienės (mirė tėvelis Ski- 
rius), Alenos Gedvilienes 
(mirė vyras Juozapas), Va- $3,000. 
lerijos Bučnienės (mirė vy
ras Juozapas) ir Onos Kas- 
putienės (mirė vyras Anta
nas) .

Sąjungietės reiškia užuo
jautos savo mylimoms na
rėms. Sąjungietė

Chicago Metropolitan Ci- 
vilian Defense koordinato
rius may oras Kelly aplinki
niams miesteliams paskyrė 
119 distriktų viršininkų.

pareiškia, kad internais bus internus. Iuternų skaičius 
priimami American Medicai Į nepakankamas.

—
šulė Vaišnorienė, Juozefa 
Šarkauskienė. Aleks Budria, 
ir jaunutė, vienuolikos me
tų amžiaus, Valerija Oko- 
naitė (Ji užsisakė ir “Lai
vą”). Tai darbščiosios Oko- 
nienės dukrelė.

Pirm. Vaišvilienė xr komi
sija, nuoširdžiai dėkoia sky
riaus vardu visiems, kąs tik 
kuo prisidėjo prie pramogos 
pasisekimo.

Didžiausia padėka priklau 
so Jo Malonybei prelatui M. 
L. Krušui, kuris ne tik kad 
svetainę dykai suteikė, bet 
ir kitais būdais rėmė vaka
rienę; kun. asistentams: S. 
Galčiui už kalbą, J. Pruns- 
kiui už sumanų vakaro ve 
dimą, kun. Dambrauskui, 31. 
I.C., už nuoširdžią kalbą, 
apskrities pirm. Drukteniu. 
už kalbą ir linkėjimus sky 
riui dar smarkiau augti, 
komp. A. Pociui už muzika 
lę programą, kurią išpildt 
Mažosios Gėlelės choras, A 
teitininkų Draugovės artis 
tems — L. Piliponytei ir S. 
Pipiraitei už duetą, šeimi
ninkėms už skaniai paga 
mintą vakarienę, mergai
tėms patarnautojoms prie 
stalų, aukotojams ir atsi
lankiusiems į vakarą.

Jei per klaidą būtų nepa- Į- 
minėti vardai kai kurių au 
kotojų, praneškite telefonu. 
Victory 5635, mielai bus pa 
taisyta. Laima

Dėl Jūsų daugumos gražių inkėjimų ... iš
reikštų mūsų įstaigos “Grand Opening” 
Atidaryme Šeštadienį.

Dabar! Kadangi lesam geriau susipažinę, 
matykimės vienas kl'įą dažniau. Taupy
mo ar Paskolos reikalais visuomet at
minkite Fairfield. Dar kartą nuošir
džiai dėkojam už Jūsų malonumą. 

Pirkite V. S. Defense Bonds ('kinai

FAIUFIELD SAVINAS
& LOAN ASSOCIATION 
New location: Cor. Milwaukee, North & Domėn Avės.

CHICAGO

gstabflthad 1901 Asseti over $2,000,003

Ta reta proga Mališaus
kai buvo surengę vaišes, dos, Brighton Park 
Svečių turėjo net iš toliau. I Skyriaus pirm. A. Vaiš- 
Valgiai, gėrimas buvo spe-1 vilienė trumpa kalba pakvie

tė žodį tarti kun. S. Gaučą, 
vakarui vesti kun. J. Pruna- 
kį.

Pavalgius, kaip papras
tai, sekė kalbos, sveikinimai 
ir muzikaiė dalis. Pertrau
koje buvo renkamos aukos. 
R. Mazeliauskienė sveikino 
Šv. Petronėlės draugijos vai
du ir įteikė $5.00 auką. Au
kojo sekantieji po $1.00: P. 
Janeauskaitė, A. Fisher, L. 
Gotautas, M. Dardzinska, 
M. Jaunienė, O. Mažeikienė, 
V. Rudis, J. Kakta, V. Ra
šinėli, M. Talikauskienė, V. 
Dambrauskienė, F. Knaber, 
O. Jurkas, M. Masalonis, V. 
Švarcaitė, Evanauakienė, O. 
Staražinskaitė, Melkus, O. 
Aleliūnienė, Puidokienė, P. 
Antanaitienė, A. Burba, J. 
Šarkienė, A. Rokas, A. Bud
ria, Mačiuliai, A. Kalašins- 
kaitė, O. Kazlauskaitė, P. 
Preitikaitė, A. Gilienė, R. 
Mazeliauskienė, Mažeikienė, 
A. Juškienė, Abromavičienė, 
Druktenis, Phillips, kun. S. 
Gaučas, kam. Dambrauskas, 
Kikienė ir Ambotienė.

Žemiau telpa geradariai, 
aukoję vakarienės lėšoms 
padengti: pirm. A. Vaišvi
lienė, C. Wozbut, Z. Masiu- 
lienė, O. Balčiūnienė, Mas- 
lauskieųė, Manstavičienė, 
Kamarauskai, Daugėlienė, 
Šaltėnienė, P. Navickienė. P. 
Šemetas, N. Mažeika, Anta
naitienė, Juodienė, Jaunie
nė, Jackienė, Jankaitis, O- 
konienė, Radavičia, Jcgelie 
nė, P. Staražinskaitė, Zab- 
leckienė, Matulionienė, M. 
Paųločaitė, Rumčikas ir Me- 
linienė.

Prie skyriaus prisirašė še
ši nauji nariai: Stella Wood- 
manaitė, Vincenta Shakaus- 
kienė, Elzbieta Jucienė, Ur-

cialūs. Kaip tėvai, taip ir 
jų duktė Elena gavo įvairių 
dovanų ir daug sveikinimų 
laiškais, telegramomis ir 
telefonu. Pasirodo, kad 
gražiausią dovaną gavo Ele
na Mališauskienė nuo savo 
dukters: furkotą vertės

Svečių tarpe buvo ir to
kių, kurie turėjo gerus bal
sus, dėl to dainavo lietuviš
kai ir angliškai ilgamečių 
metų, kaip tėvams, taip ir 
dukteriai Elenai. Rep.

Abbott laboratorijose, 
North Chicago, įvyko besi- 
sunkiančio gazo oprcgimas. 
Trys panaktiniai lengvai 

' sužeisti.
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Klausytojo mintys
Saltimiero radio valanda 

lošia svarbią rolę lietuvių 
tarpe Chicagoje ir apylin
kėje. Naujų Metų programa 
buvo nepaprasta. Svarbesni 
1941 m. įvykiai buvo įdo
miai dramatizuoti. Galima 
sakyti, kad tai pirma lietu
viška radio programa, kuri 
tokį dalyką įvykdino.

Programose dalyvauja 
rinktinis lietuviškas jauni
mas Chicago j. Visi progra
mos dalyviai yra kilę iš pa
prastų lietuvių šeimynų.

Mes, radio klausytojai, tu
rėtumėm didžiuotis, kad mū 
sų jaunimas atlieka nepa
prastus perstatymus, kurie 
yra labai pageidaujami klau 
sytojų. Tokio radic progra
mos. kaip buvo Kalėdų ir 
Naujų Metų dienose, rodo 
gabų ir sumaningą radio 
programų rašytoją, kuriam 
priklauso didelė garbė ir | 
parama nuo lietuviškos vi
suomenės.

Lai nestipga jam energi
jos ir sumanumo perstatyti 
pąnašias radio programas 
ir ateityje. Klausytojas

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Skaitykite Katalikišką Spaudą

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir 
mos rūSies su m o 
ritmiškomis užlal 
domis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbai- 
Oarantuotas

EN01ewood 5883 
ENGlewood 5840

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Bes.:

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 kflocyelea (Top of the Dlal)

DLNUSG ROOM SESTO — PAK
LOK 8ET8 — BKDKOOM 8ETC 
— RUOŠ — KABIOS — KB- 
FRIGEKATORS — WASHKRS — 

MANGKie — STOVĖS.
Advertteed Iteau.

Al£X ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

J

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

mARCUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v. I
WHFC-i450 kil.1
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242
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GENOVAITĖ KLEVICKAITE YRA SUŽAVĖJUSI 
VISA AMERIKA SAVO BALSU

Koncertavo ir dainavo operetėse per praeitus 
metus. - Dainininkės tėvai gyvena Kenosha, 
VVisconsin
Amerikos koncerto salėse 

ir teatruose randasi daug 
žymių lietuvaičių, dainos 
žvaigždžių. Jų tarpe matom 
ir Genovaitę Klevickaitę, ku 
ri koncertavo ir dainavo 
vardu Jean Justin. O Jean 
Justin yra plačiai žinoma ir 
net šiomis dienomis turi sa
vo programą radio stoty 
WHIP, kas savaitę, antra
dieniais 2:45 vai. popiet. 
Visad pasižymėjo

“Draugo” koncerto žvaigž 
dė visad pasižymėjo savo 
mene ir nuo pirmųjų moks
lo dienų buvo linkusi į dai
navimą. Genovaitės Klevic- 
kaitės malonus balsas links
mino susirinkusius baliuose, 
o vėliau koncerto salėse.

Genovaitė yra baigusi 
Lawrence kolegiją, Apple- 
ton, Wis., 1933 metuose. Ji 
toje kolegijoje aktyviai da
lyvavo Mu Phi Epsilon Fra- 
ternity (muzikos garbės or
ganizacija). Vėliau pateko 
į Lawrence Conservatory of 
Music, kur mokinosi pas 
Dean Kari Waterman, žymų 
balso mokytoją. Vėliau, kai 
teko mokintis Chicagoj pas 
meisterį De Young, ji lai
mėjo stipendiją studijuoti su 
Amato Arimondo, garsiu Me 
tropolitan Operos daininin
ku.
Pradeda savo karjerą

Jaunai dainininkei karje
ros pradėjimas yra labai

se savo metuose Genovaitė 
gavo labai puikią pradžią, 
kai dainavo su operečių gru
pe Davė Apollon vadovybėj. 
Ši grupė aplankė visus did
miesčius. kaip New York, 
Boston ir kitus.

Vėliau Genovaitės asme
niškas malonumas ir žavin
gumas buvo puikiai sunau
dotas, nes prisidėjo prie gar 
saus George Nelidoff’s In
ternational Gypsies. Ši gru
pė dainininkų dainavo čigo
nų dainas didžiausiuose vieš 
bučiuose Amerikoje. Ir toks 
lavinimas kaip tik davė Kle- 
vickaitei reikalingą patyri
mą sėkmingai dalyvauti ir 
lošti operečių roles. 
Universitetų dainininkė

Panelė Genovaitė tikrai 
yra numylėta universitetų 
dainininkė, nes jai teko at
likti visą eilę koncertų Nau
josios Anglijos valstybėse, 
Minnesota ir Wisconsin U- 
niversitetų užlaikomosiose 
įstaigose. Ir net šiomis die
nomis Klevickaitei tenka 

' daug popularumo iš to mar-

Genovaitė Klevickaitė

Gaisras sukėlė 
didelius nuostolius

Praeitą pentadienį nepa
prastai didelis gaisras ištiko 
Herrmann Warehouse Co., 
3601 So. Racine avė. Per 
atšuonias valandas ugnia
gesiams teko kovoti, ypač 
apsaugoti gretimus pasta
tus. Nuostolių būsią iki 
250,000 dolerių.

svarbus žingsnis ir pirmuo- i šrato sėkmingumo.

"DRAUGO"

Metinis Koncertas
Sekmadienį, Sausio-January Iii d., 1942 m.

SOKOL SALĖJE 

2345 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
KONCERTĄ Į»ILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 

KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

Vėliausiomis dienomis | vauja žymiausios Chicagos 
“Draugo” koncerto žvaigž- ‘ lietuvių parapijų jėgos. Be 
dei yra ir kitų laimėjimų,
nes jai buvo didelė garbė 
dainuoti Kitzi ir kitais at
vejais Mitzi roles operetėse, 
kurios buvo statomos Nau
josios Anglijos valstybėse.
Tik netolimoje praeityje 
panelė Genovaitė dainavo 
Helen Morgan grupėje. Per 
dvi savaites dalyvavo He
len Morgan grupėje, kurių 
parodymai buvo statomi ant 
Chicago Theater estrados, 
paskui vėliau State-Lake 
teatre.
Daina linksmina visus

šiuo laiku panelė Klevic
kaitė dainuoja Cape Cod Inr

Areštuoti už norį 
pasipinigauti

Federaliniai agentai su
ėmė Joseph Styga alias Ru- 
szek ir Louis Brzuszcik, 
abu 17 m. amž. Jiedu su 
chemikalais bandė ant pap
rasto popieriaus daryti pen
kių dolerių banknoto nuo
spaudas. Pavedami “grand 
jury” tardymams.

Genovaitės Klevickaitės dai 
nuos Genovaitė Giedraitienė, 
Sasnausko Choras, Antifo
nalis Choras iš Šv. Jurgio 
parapijos, Stygų Ensamblė 
ir linksmus lietuviškus šo
kius šoks Ateitininkų Drau
govė, vadovaujant p-lei L. 
Piliponytei.

Tai atsiminkite “Draugo” 
koncertas įvyksta sekmadie
nį, Sausio 18 d., 1942 m., So 
kol salėj, po adresu 2345 S. 
Kedzie Avė. Tikietų kaina: 
$1.00 už 125 reserved vie
tas ir 75 už kitas, šokiams 
po koncerto gros Phil Pal- 
mer orkestrą ir tikietų kai-

sekmadienio vakarais. Į tą , na vien tik šokiams yra tik

Žuvo užverstas 
anglimis

Daniel E. Stahl, 33 m. 
amž. darbininkas įkrito į 
Santa Fe geležinkelio kon- 
kretinį anglių aruodą, 18 gt. 
ir Wentworth avė., ir ten 
žuvo užverstas tonais ang
lių. 1 •'i*W

Ugniagesiai ištraukė jo 
lovaną iškirtę konkretinėje 
sienoje skylę.

■

jP’SiSk

Liucija Piliponytė, 
Ateitininkų Draugovės 
šokikų grupės tautinių

šokių mokytoja

Rezervuokite tą dieną
Dienraščio “Draugo” 

Koncertui —

Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyru Choras, 
Ateitininku Draugovės Šokėjai,

Antifonalis Choras, Stygų Ensamble ir kiti.
ŠOKIAMS GROJA PHIL PALMER’S ORKESTRĄ.

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

Šokių tikietai kainuoja 35 centus, įskaitant U. S. Defense Tax.

KONCERTO PRADŽIA — LYGIAI 6-tą VALANDĄ VAKARE.
ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:30 VALANDĄ VAKARE.

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

virš minėtą vietą lankos* 
pasiturį biznieriai pie^uti 
Dar šalę to Genovaitė yr? 
Office manager of the Sta 

i tion WHIP ir turi savo pro 
gramą kas antradieniais 2. 
45 vai. popiet. Kiek laiko at
gal Genovaitė aktyviai da
lyvavo per šaltimiero prog 
ramus.

Praeitą vasarą Jean Jus- 
tin-Klevickaitė labai nuste 
bino Vyčių Seimo dalyvius 
Pittsburghe, ir praeitame 
“Draugo” Sidabrinio Jubi
liejaus Bankiete visų klau
sytojų širdis patraukė prie 
savęs. Malonūs atsiminima? 
apie panelės praeitam ban
kiete pasirodymą dar tebe- 
siskleidžia po Chicagą ir ne 
vienas Chicagos liet iv su 
dideliu nuoširdumu yra pa 
siruošęs klausytis jos dai
navimo per ateinantį kon
certą.

Genovaitės lietuviška tar
mė yra begalo graži ir vi
sais atžvilgiais josios balse
lis sudžiugtas jūsų širdis.

“Draugo” koncerte daly-

35 centai. XXX

Policistas taverne, 
suspenduotas

Austin policijos nuovados 
policistas Arthur Piper ras
tas vienam taverne bege
riantis tuo metu, kai jis tu
rėjo eiti pareigas Chicago 
Stadiume. Suspenduotas.

Renkasi praktikai 
L. Vyčiu choras

, Po kelių savaičių atosfo- 
■ gų^ .antradienio, (vakarą 8 
' valandą (sausio 13 d.) į Lie
tuvių Auditorijos mažąją sa
lę renkasi praktikuoti Lie
tuvos Vyčių choras. Visi 
choristai esate kviečiami su 
sirinkti, nes esame užkvies
ti dainuoti vasario 16 d. pa
minėjimo iškilmėse — rei
kia prisirengti. Kviečiami ir 
nauji dainininkai atvykti ir 
prie choro prisidėti.

Choristas

Sukčiavimas per 
rinkimus

Sulaikytas Nicholas Tan- 
naci, demokratų darbuoto
jas. Jis išpažino, kad per 1 
praeitus teisėjų rinkimus 
lapkričio mėnesį pavogė ba- 
liotų aplikacijų blankų ir 
juose įrašė vardus nebal
suojančių asmenų, gavo ba
lotus ir juos panaudojo. Tas 
įvyko 29 wardo 47 precink- 
te.

X Mary Papšienė, rose- 
landietė jau trečia savaitė, 
kai guli Billings Memorial 
ligoninėj. Jos padėtis tokia, 
kad reikalinga kraujo trans- 
fuzija. Jei kas sutiktų au
koti savo kraujo (type 4), 
ne tik ji, bet ir jos vyras 
Bruno būtų labai dėkingas.

X Kovo 24 d. sueis 10 me
tų, kai mirė kun. F. Kudir
ka, Tėvų Marijonų Ameri
koj įsteigėjas ir pirmas A- 
merikos provincijos viršinin
kas (provincijolas). Tai su
kakčiai paminėti būrys senų 
veikėjų kovo 24 d. užprašė 
šv. Mišias Aušros Vartų 
bažnyčioj, 8:15 vai. ryto. 
Visų prašoma pasižymėti tą 
dieną ir atvykti į Aušros 
Vartus pasimelsti už vieną 
žymiausių Amerikos lietuvį.

X Jonas Semel iš Zelie- 
nople, Pa., broliui Vladui 
Cibulskiui prisiuntė nuošir
džią padėką už dovaną kū- 
čioms — plotkeles ir svei
kinimą jubiliejaus proga. 
Br. Vladas, kaip žinome, y- 
ra uoliausias šių laikų ka
talikiškos spaudos apašta
las.

X S. Balčiūnas, gyvenąs 
Kanadoje prašo paskelbti 
“Studentų žodžio” adresą, 
kad ir kiti Kanados lietu
viai galėtų užsiprenumeruo
ti rimtą Amerikos lietuvių 
žurnalą. Adresas: “Studen
tų žodis”, Marianapolis Col- 
lege, Thompson, Conn.

X Apie Oną Zdanavičiūtę 
rašant šioje vietoje įvyko 
maža klaida, būtent parašy
ta, kad ji yra kilusi iš Kra
žių. Turėjo būti iš Krinčino 
miestelio.

VVOLK STIIIIO
1945 Wes» 35"’ Street

AltVAMUI PIIOIOCR \PIIY 

IO«EM POSMUI.K PKirtS 

PUOŠK I AKAYETTE t»l.1

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Padangų vagys 
nuteisti kalėti

Policijos sugautus ketu- 
i rius automobilių padangų 
vagis teismas nuteisė kalė
ti. Kalėjimo bausmė pritai
kinta ir dviems vogtų padan
gų pirkėjams.

Kas juokias iš kitų nelai
mės, tenelankia pagalbos sa
vo nelaimėje.

X Agnės Rlch (Agnietė 
Grikšienė) 737 West 18 St., 
žinoma Dievo Apvaizdos pa
rapijos darbuotoja, vasario 
1 d. parapijos salėj rengia 
“bunco” vieno sergančio as
mens naudai. Vi&os dova
nos bus jos pačios rankų 
darbo. Durų dovanos taip 
pat bus rankų darbo. Įžan
ga 28c.

X J. A. Pikiel, savininkas 
krautuvės vyriškų ir mote
riškų drabužių, taip pat a- 
pavo, adresu 1818 So. Hals- 
ted St., ruošiasi nepapras
tam jubiliejui: kitais me
tais sueis 30 metų, kaip biz
ny. Pikieliai yra nuo seniai 
žymūs 18-tos kolonijos gy
ventojai.

Turtas Virš $7,000,000.00]
APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRS 
NRRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

WHOLESALE

$565,000.00

ARCHER AND SACRAMENTO AVER?
CHICAGO. ILkZ

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

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

LIQUOR
ĮSTAIGA

UrrUnlara 
P® vto* 
Chicago

R HM K IT H 
SENĄ

LUTU VIŲ 
R. KANTRR. Bav. DRAIT°A

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St 
V*A BOTTLKVARn M14


