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. “and that government of 
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the people, shall not perish 
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Filipinuose Vyksta Smarkios Kovos
Padangų paskirs
tymas Illinois
Washingtonas, sausio 1 d

— Kainų administratorius 
Leon Hendersonas paskelbė 
nustatytas padangų kvotas 
paskiroms valstybėms. Su
daryta septynios automobi
lių grupės, kurioms leidžia
ma gauti naujų padangų. 
Padangų nebus galima gau
ti pirkti šeimų automobi
liams.

Illinois valstybei paskirta
5,320 padangų keleiviniams 
automobiliams, motorcik-

Singapuras laukia atakų

'KARAS NAMUOSE
Galbūt, pirmą kartą nuo 

šio karo pradžios Anglijos 
premjeras pareiškė vieną 
svarbiausių karo fazių — 
karas priešo teritorijose. Iki 
šiol demokratijos vedė gy
nimosi karą. Tiesa, tai labai 
kultūringas būdas kovoti, 
bet dažnai pamirštama, kad 
šiandie kovojama ne su kul- I 
turingaisiais žmonėmis, bet 
su pasaulinio masto banditų 
vadovaujamomis gaujomis.

Bendrai, ieškoti kariuose 
kažkokio kultūringumo atro
do kažkaip paradoksiška. Ga 
Įima respektuoti tarptauti-
nes teises ir civilių gyven-, į“ jr l iesiemB tr0.
tojų gyvybes, bet negalima kama padangos
pamiršti, kad tik tada prie-; , .. . . , °t . , , , .sunkvežimiams ir autobusas pajus karo sunkumą, kai > _ ,r.. , . i sams. Viso vienam mene-karas pasieks jo namus. I . . T11. . . , , . . .r J (siui Illinois valstybei paskir

• į ta 17,875 padangos.
I Normaliais laikais Illi
nois suvartodavo per 266,666
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JAPONIJOS KARIUOMENE VERŽIASI 
FILIPINŲ SOSTINES LINKUI
Sužeistieji amerikiečiai ir filipįnaį per
kelti Australijon. Japonams padaryta 
milžiniški nuostoliai
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■ ("Draugas” Acme teiepn».
Nors Singapore britai atkakliai gi naši nuo japonų puolimų, tačiau lau

kiama priešo orinių atakų. Čia viena s miestelių, į kurį iš pakrančių pa 
bėgę ir susispietę civiliniai gyventoj ai. Nesitikime nieko gera sulaukti'

Į Washingtonas, sausio 1 d. aiškus, nors iki šiol Manilos 
I — Gen. Douglas Mac Arthur tebeplevėsuoja Amerikos vė 
pranešė karo departamen- liava ir Amerikos kariuome 
jog Manilos kol kas esąs ne nė aršiai kovoja prieš japo-
_______________________  nūs “pagal nustatytą apsau

gos planą”.
Washingtone karo sekreto 

rius Stimsonas pareiškė, jog 
Filipinuose Jungtinių Valsty 
bių kariuomenė nepasiduos, 
kai tuo pačiu laiku gen. 
Mac Arthur pareiškė, jog 
amerikiečiai nė negalvoja 
apie kapituliaciją.

Galima Anglijos- 
Amerikos sąjunga

LINDBERGHAS
Paskutiniosiomis dienomis

vienas garsiausių Amerikos 
lakūnų ir vėliau labiausiai 
pagarsėjęs izoliacionistas, 
kuris griežčiausiai priešinosi 
dabartinės vyriausybės už
sienio politikai, kartais net
iki iovinizmo, pasisiūlė ka-1 kariuomeneį sulai. 
ro tarnybai.

Reikia manyti, kad šiuo 
savo žygiu Lindberghas dar 
labiau padės sucementuoti 
Amerikos vieningumą.

padangas į mėnesį, kad ap
tarnautų 1,7000,000 keleivi
nių automobilių ir 225,000 
sunkvežimių.

Hitleris įsakė

HITLERIO VADOVYBE
Šiomis dienomis Hitlerio 

pasiskelbimas vyriausiu Vo
kietijos karo pajėgų vadu 
jau nubluko. Iš karto buvo 
tikėtasi kažkokių nepapras
tų įvykių ir naujų vokiečių 
žygių. Tačiau tai iki šiol ne
pasitvirtino.

Šiandie mes nemanom, kad 
Vokietijos klausimas jau iš
rištas ir jog galutiną smūgį 
vokiečiams suduos rusai, ku 
rie šiuo metu sėkmingai ko
voja prieš nacius. Vokieti
jos karo pajėgumas dar ne
išsibaigė ir nėra jokių žy
mių, kad nacių režimas štai 
ga sugriūtų. Taip pat kol 
kas negalima tikėtis ir Ita
lijos sugriuvimo, nes Italija 
jau senai sugriuvo. Šiuo me 
tu tėra tik Vokietijos oku
puotoji Italija.

RUSŲ ŽYGIAI
Karas Tolimuose Rytuose 

dar tik prasidėjo ir iki šiol 
didžiausiu klausimu tebėra 
Rusija, kurios Sibiro kariuo 
menė tebestovi nieko ne
veikdama prie Japonijos 
sienų ir kurios orlaiviai te- 
besiilsi Vladivostoke, Petro
pavlovske ir kitose bazėse.

Paskutiniuoju laiku daug 
ir plačiai kalbama apie ben
drąsias Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos pastangas. Met 
šiandie nenorėtumėm tikėti,

Rooseveltą Londonas
sutiktų karališkai

Anglai laikys Singapūro tvirtoves

Ottawa, sausio 1 d. — 
Spaudos konferencijoje su 
Churchillu iškelta galimybė,

kyti rusų atakas
Stockholmas, sausio 1 d. — 

Gerai informuotieji sluogs- 
niai pareiškia, jog Hitleris 
orlaiviu išvykęs Rusijos fron 
tas asmeniai perimti karo 
veiksmą vadovybę.

Berlynas, sausio 1 d. —
Naujųjų Metų proga per ra 
dio paskelbta Hitlerio pa
reiškimas Vokietijos gyven
tojams, kuriame jis nepasi
sekimus rusų fronte suver
čia ant rusų ir Vokietijos 
kariuomenei pareiškia, jog 
rusų kontratakos “turi būti 
ir bus sulaikytos’.”

Jis pabrėžė, jog 1942 me
tais “mes sulaikysime šį 
žmonijos priešą... ir mes jį 
nugalėsime”.

Pasak Hitlerio, šiame ka
re praleistasis kraujas bus 
paskutinysis pralietas Euro
poje.

Šių metų kalboje bet ko
kie entuziastingų Vokietijos 
laimėjimų pranašavimai Hit
lerio kalboje išnyko, o jų 
vietą daugiausia užėmė už
sipuldinėjimai ant demokra
tijų ir bandymas pateisinti 
šį karą, kaip ir japonų ata
kas ant Jungtinių Valsty
bių. •

Rusai sunaikino 16
nacių divizijų

Maskva, sausio 1 d. — 
Raudonoji armija šiandie pa 
skelbė, jog iš vokiečių atsi
imta svarbus Kalugos mies
tas, 110 mylių į pietvakarius 
nuo Maskvos ir viduriniam 
fronte išsklaidyta 16 vokie
čių divizijų.

Tuo tarpu Kryme pagal 
paties Stalino paruoštuosius 
planus rusai pradėję plačią 
ofensyvą ir tikimasi, kad ne 
trukus bus atsiimtas visas 
Krymo pusiasalis. Iki šiol 
rusai atsiėmė iš vokiečių 
Kerčą ir Teodosiją.

Berlynas tuo pačiu skel
bia, jog Krymo pusiasalyje 
gruodžio 17 dieną pradėtos 
atakos ant Sevastopolio tebe1 
vyksančios.

Caracaa, Venezuela, sausio 
1 d. — Vakar Venezuela nu
traukė diplomatinius santy
kius su Vokietija, Italija ir 
Japonija.

kad Prezidentas Rooseveltas 
vyktų Anglijosr.

“Prezidentas su manim 
šiuo klausimu nesikalbėjo”, 
pareiškė Churchillas, “bet 
jei jis atvyktų, jis susilauk
tų, jis susilauktų tikrai ka
rališko priėmimo. Aš tai ga 
liu užtikrinti”.

Pasak jo, jo pasitarimai 
su Prezidentu Rooseveltu 
dar nesą baigti ir todėl An
glijos premjeras grįžo Wa- 
shingtonan.

Laikys Singapūrą
Londono korespondento p*i 

klaustas ar anglai bandys 
išlaikyti Singapūrą, Chur
chillas pareiškė, jog jis ne
abejojąs.

Konferęncijoje premjeras 
pakartojo savo pareiškimą, 
jog Jungtinės Valstybės ir 
sąjungininkai pergyvens 
1942 metus ir 1943 metais 
galės pradėti atakas prieš 
priešą.

Apie kovas Filipinuose 
Churchillas pažymėjo, jog 
“Jungtinių Valstybių kariuo 
menė kovoja su pasiryžimu”. 
Ir jis visai nenustebtų, jei 
japonai susilauktų tai, ko 
jie visai nesitikėjo.

Bombos Japonijoj.

kad Maskvos ponai būtų to
kie neišmintingi ir nepasi
naudotų geriausia proga lai
mėti.

Tiesa, tai pareikalautų di
desnių pajėgų įtempimo ir 
sudarytų tam tikros rizikos 
Tolimuose Rytuose, bet tai 
rusams ne tik verta, bet ir 
būtina.
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Britų ofensyvą 
Malajų pusiasalyje

Londonas, sausio 1 d. - - 
Reuters žinių agentūra pra
nešė, jog Japonijos komuni
katas paskelbęs, kad Malajų 
pusiasalyje japonų kariuo
menė užėmusi Kuantaną, 
790 mylių į šiaurę nuo Sin
gapūro.

Tuo tarpu iš Singapūro 
pranešama, jog japonų spau 
dimas Perak apylinkėje, apie 
290 mylių, į šiaurę nuo Sin
gapūro susilpnėjęs ir anglai 
pradėję ofensyvą.

Japonijos bombanešiai 
bandė bombarduoti Singapu 
ro aerodromus, bet atakos 
nepavykusios ir padaryta 
tik labai menki nuostoliai. 
Japonų bombanešiai taip 
pat bandė atakuoti anglų su 
sisiekimo linijas.

Japonų laimėjimai 
ir pralaimėjimai

Chungkingas, sausio 1 d. 
— Generolas Chiang Kai- 
shekas radio kalboje į Kini
jos gyventojus pareiškė, jog 
japonų pergalės troškulys 
esąs toks didelis, kad prade 
jo kovas, kurios tikrai tu
rės baigtis Japonijos pralai
mėjimu.

Laimėjimai, kuriais Japo
nija laikinai džiaugiasi, pa
sak Chiang Kai-sheko yra 
tik laikinas jų troškulio pa
tenkinimas. Tačiau tuo pa
čiu kartu jis įspėjo, kad kol 
kas iš Pacifiko gali pasiek-

Paklaustas kada Japonija 
bus bombarduojama, Chur
chillas atsakė negalįs pasa
kyti kada, bet japonai vieną j ti tik lūdnos žinios.
gražią dieną susilauksią to, ----------------
ko prašyte prašę.

Apie pasitarimus su Pre
zidentu Rooseveltu Churchi
llas pareiškė, jog kol kas 
spaudai nesą jokių žinių, bet 
jis tikįs, kad netrukus šie 
pasitarimai pasireikš dar
bais, o ne žodžiais.

Wshingtonas, sausio 1 d. — 
Oficialieji Washingtono šiuo 
gsniai pareiškia, jog esą ga 
Įima tikėtis, kad Anglijos 
premjerui Churchillui sugrį 
žus Washingtonan netrukus 
būtų paskelbti formali Jung 
tinių Valstybių ir Anglijos 
karo sąjunga.

Premjerui esant Kanado
je, Washingtone vyko Ame
rikos ir Anglijos karinių 
sluogsnių pasitarimai, bet 
iki šiol apie šiuos pasitari-

Maniloj girdis kovos
Japonai, kurie anksčiau 

buvo paskelbę paimsią Ma
nilą dar prieš Naujuosius 
Metus, deda visas pastangas 
Filipinų sostinę užimti. Šiuo 
metu Maniloje aiškiai 
si armotų dundėjimas, bet 
pranešimai iš karo fronto 
skelbia, jog filipinams ir 
amerikiečiams pavyko suda

mus dar nieko svarbaus ne- ryti naujos apsaugos linijos
paskelbta.

Londonas, sausio 1d. —
Oficialiai pranešama, jog 
adm. Hamilton vadovauja
mi lengvieji anglų laivyno 
daliniai pravedė atakas Nor 
vegijos Lafoten saloje. Toje

Japonai atakavo
Olandų Indijas

Ba ta vi j a, sausio 1 d. — 
Išblaškytos Japonijos aviaci 
jos atakos Olandijos Rytų 
Indijose užmušė tris asmenis 
ir sužeidė devynioliką, kai 
tuo tarpu Japonijos destro- 
jeriai nesėkmingai apšaudė 
Menado, Celebes saloje, kur 
nepadaryta rimtų nuostolių 
ir nėra gyvybės aukų.

Oficialiai pranešama, jog 
ankstesni pranešimai apie 
japonų parašutininkus Me- 
dano apylinkėje, Olandijos 
Sumatroje, neatatinka tikre
nybei.

Istanbulis, sausio 1 d. —, 
Patikimi šaltiniai praneša,

ir tvirtai laikos prieš > daug 
galingesnį ir gausesnį, prie
šą,

Gen. Mac Arthur praneši
mai skelbia, jog japonams 
padaryta milžiniški nuosto
liai, kai tuo pačiu laiku lai
vyno departamentas pabrė- 
žė, jog Amerikos Ramiojo 
vandenyno laivynas šiuo me 
tu veikia tarp Hawaii ir Fi
lipinų. Aišku kariniais šunie 
timais, tikslios Amerikos 
laivyno veikimo vietos nes
kelbiama.

Sužeisti Australijon
Oficialus komunikatas pa

reiškia, jog “gen. Douglas 
Mac Arthur, vadovaująs 
Jungtinių Valstybių kariuo
menei rytuose, pranešė karo 
departamentui, kad Ameri
kos ir Filipinų kariuomenės

jog Graikijoje vokiečiai ata -užeKUeji Ukmurtytl « Ma 
■* . . , . nilos apylinkes garlaiviųto naujus aerodromus ir Age ... .. iMactan, kuris paverstas li- jaus juroje ruošia naujas i .... f .. .. ~J J gonines laivu ir atžymėtas

tinkamais ženklais pagal Ge 
nevos konvenciją, įvykusią 
1907 metais. Sužeistieji bus 
perkelti Australijon”.

ruošia
submarinų pajėgas. Beto, 
Graikijos salose vokiečiai ap 
moko kareivius invazijos tak 
tikos.

Londonas, sausio 1 d. —* 
Viduržemio jūroje anglų lai 
vyno daliniai nuskandino 
penkis priešo krovinių lai
vus, pilnus amunicijos ir tai 
kitai torpedomis apšaudė 
vieną destrojerį.

Baigiamieji žygiai^
Libijos fronte

Kairo, sausio 1 d. — Sirte 
įlankos pakraščiuose prie 
Agedabijoa anglų kariuome
nė ruošiasi paskutiniesiems 
žygiams prieš gen. Roįrune-VVashingtonas, sausio 1 d.

— Oficialiai pranešama, jog lio kariuomenes likučius, 
japonai atakavo kelias salas Anglų aviacija šiuo metu 
Hauaii salyne. Atakų metu praplėtė savo veiksmus apie 

saloje anglai pravedė atakas gyvybės aukų nėra ir nūs- 80 mylių į pietus nuo Ben- 
pirmą kartą pernai. toliai labai menki. gazi.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
Iš Labdarybės Draugijos Veikimo

Phil&delphia, Pa. — Gruo- vais Žogelytė, buvo kilus iš

JAPONŲ ATSTOVAI INTERNUOJAMI

džio 21 čL įvyko šv. Vincen
to Labdarybės Draugijos 
susirinkimas, kurį atidarė 
pirm. S. Mažeika, o sekr. 
Ona Unguraitė perskaitė 
protokolą. Iš pranešimų 
pasirodė reikalaujančių pa- 
šelpos. Perėmęs iždą iš se
nojo ižd. kun. V. Martuše- 
vičiaus, naujas ižd.., kun. 
Stanislovas Raila, perskaitė 
eilę suvargusių. Apsvars
čius visus pranešimus, nu
balsuota skirti Kalėdoms 
dovanų iš labdarybės iždo 
$53.00.

Labdarybės draugija nuo
širdžiai kviečia lietuvius ra
šytis, nes šelpti vargšus yra 
gailestingas ir šventas dar
bas. Štai, viena moteris 
(pavardės prašė neskelbti 
labdarybei aukojo net $100. 
Pasakyta: “Kokia miera 
mieruosi suvargusiems, to
kia bus ir tau atmieruota.”

Šv. Vincento Labdarybės 
draugija rengia kortomis ir 
bunco lošimo vakarą ir 
traukimą dovanų. Sekan
tieji aukojo: Šv. V. Labd. 
draugija $5.00, kun. K. S. 
R. $2.00; Mr. Talačka ciga
rų dėžę; Kernagienė porą

Švendubrių km., • Gardino 
apskrityje. 1907 m. atvyko 
į runeriką. Mirdama gyvais 
paliko, vyrą, sūnų ir anū
kėlį, Stasius ir jauną mar
čią, Olgą Norvaišiutę - Bui- 
nauskienę.

Ona Pranskunaitė - Cele- 
dienė, žmona adv. Kazio Ce- 
ledino, nors čia gimus, bet, 
kaip matos, sykiu yra ir 
karšta Lietuvos patrijotė, 
kadangi prie kiekvienos pro
gos sugeba paskleisti lietu
vybės dvasią. Švenčių proga 
ji gan vykusiai ant didelių at 
viručių nupiešė lietuvišką 
kaimą ir lietuvaitę žiūrin
čiu į jį, o ant adresinės pu
sės tris varpus su žodžiais 
ant kiekvieno po vieną: “Vi
siems linksmų Kalėdų.“ 
Tas atvirutes išsiuntinėjo 
giminėms, bičiuliams ir pa
žįstamiems.

Amerikai paskirtas 
naujas vyskupas

J. E. arkivyskupas Amle- 
to Giovanni Cicognani, apa
štališkas delegatas J. A. 
Valstybėms, praneša, kad 
kun. Patrick O’Connor, Šv. 
Tomo Akviniečio parapijos 
Milwaukee, klebonas, pas
kirtas vyskupu Superior, 
Wis., vyskupijai.

įnamiai labai mėgsta “Drau 
gą.” Taipgi ačiū už gražų 
sieninį kalendorių.

Anton Kuizin,
Oak Forest, III.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Jūs esat maloniai kviečiami 
atsilankyti į mūsų įstaigos

GRAND OPENING
• 10tk

a a

PRADftKIT NAUJUS METUS GERAI
Atidarykite Apdraustą Šerų Sąskaitą Ne

santi 3% (dabartinė rata). Pulkus lnvest- 
mentas pavieniams, estates, trust fondams, 
partnerships Ir korporacijoms. Pinigai pa
dėti pirm 15-tos neSa nuošimti nuo 1-mos 
mėnesio. Įstokite j mūsų 1942 Christmas 
Savings Club dabar prasidedanti.

Pirkite Defense Bonds čionai

FAIRFIELD SAVINGS 
& 10AN ASSOCIATION

Dabartinis A<lr«w«: 2729 W. Cermak Rd., 
Chicago, Illinois

NAUJAS ADRESAS po Sausio 10 d., 1942 m.:
Kampas Milwaukee, North Ir Damen Avė., Clilcago, Illinois 

Įsteigta 1901. Turtas virš $2,000,000

Oui Mew Home 
Corner Mll- 
vaukaa, North

and Damea

Kūčių dienoje pas savo 
motiną, našlę Aleksandrą 
Vidikauskienę, viešėjo a. a. 
Juozo Vidikausko sūnus, 
Aleksandras Vidikauskas; 
kuris, nors amžium ir jaunas
—32-jų metų, bet kaipo Dė- 

Užvalkalų; Augunienė, Rup- dj3 tai jau 8e_
Šiene, J * *-Peldžienė ir 
Kundrotienė po $1.00.

Rengiamas vakaras 
paveikslai, kuriuos parū
pins kun. S. Raila. Vakaras 
no kun. S. Raila. Vakaras 
bus sausio 11 d., šv. Kazi
miero parapijos salėje.

K. D.

A.

ir

Įvairios Žinios
Ph’Iadelphia, Pa. — Gy

venus Phil&delphia priemie
sty, Bridesburg’e, adr. 4701 
T&cony St, Domicėlė Bui- 
nauskienė, arti 58-nių metų 
amžiaus, gruodžio 21 d. mi
rė, o gruodžio 26 d., po pa
maldų Šv. Jurgio bažnyčio- 

palaidota šv. Domininko 
epuose. Velionė po tė-

nae karys - jūreivis, ištar
navęs net tris jūreivio tar
nybas ir dabar yra, kaip čia 
vadina “Petit officer”. Lai
vas, ant kurio jis tarnauja, 
pastaruoju laiku buvo at 
plaukęs į New Yorką. Ta 
proga trumpam laikui leido 
jam motiną - našlę atlan
kyti.

■ w \
Pasidarbavus čionykš

čiam veikėjui didžiausiame ' 
lenkų laikrašty: “Gwiazda 
Polarna,” 27 d. gruodžio til
po eilėraštis pagarbai komp. 
Ceslavo Sasnausko, o iš da
lie'’ ir pagalbai komp. Juo
zo Žilevičiaus.

Internacionaliniam Insti-

(••Draugas” Acme telephoto
Japonijos ambasadorius K. Nomura (kairėje) 

ir specialus japonų pasiuntinys S. Kuruso (tarp
dury) apleidžia savo ambasadą Washingtone. Kaž
kur jie bus internuojami iki pasikeitimo abiejų 
šalių diplomatais.

tute 28-to gruodžio įvyko 
atvaizdavimas, kaip kokioje 
tautoje žmonės apvaikščio- 
ja Kalėdas.
kas skyrius.

Elzbietos Samienės atvežė 
labų dienų. L. Norvaišaitė 
savo nepaprastu grožiu ir 

Buvo liefuviš- taisyklinga, skambia kalba
Mūsų vien- 1 ne vieną čia sužavėjo. Tai

gentės: Teklė Balčiūnaitė, | tikra grožio karalaitė.
Rozalija Varževičiutė, Mag
dalena Grigalienė, Kotrina 
Rolandienė, Konstancija 
Adomaitienė ir Ona Čeladie- 
nė labai puikiai atvaizdavo 
lietuvių “Betliejų” su taip 
vadinama Sirijos Mergele, 
ir skambiu, laktštingalos 
balsu jos pagiedojo šias 
giesmes: “Gul šiandieną” ir 
“Sveikas Jėzau.” Pianu 
akomp. P. Ansevičiutė.

Iš publikos, tarp kitų 
teko matyti bei net ir susi
pažinti su viešnia čika- 
giete, L. Norvaišaite, kuri 
čia svečiavos pas savo bro
lį, J. Norvaišą, ir tūliems 
philadelphiečiams nuo čika- 
gietės veikėjos ir rašė jos

Rlčmondp Padauža.

Padėka
Mes, Oak Forest prieglau

doj esantieji lietuviai, nuo
širdžiai dėkojam “Draugo“ 
administracijai už siuntinė 
Jimą dienraščio 1941 metaif 
ir turime vilties, kad nebū 
sime pamiršti ir šiais me
tais. Visi šios prieglaudot-

ISvežioJara 
Po vtaą 
Chicago

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ
_ ____________„ DRAUGĄ■ LANTER Sav

MUTUAL LIQUOR CO. 
1707 S. Halsted St

ROUTilCVARD OO14

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai, kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINI8 OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST. 

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

v&l. vak.
Tel. CALumet 6877 

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL Stote 7572

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman A ve.
Chicago, ULLIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius 

atsako minga! už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3988

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ŠeStadieniaia 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; CIOero «27>

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

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

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

Z NilOMURHfLP!

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

AritĮnetikos
Pilietybės

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

TU viena pora aklų visam gy- 
venlnrul. Saugokit Jas, leisdami 
iftekaamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurta regSUmo mokslas

gali satelktt 
81 KETAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurte

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

Ofiso toL OANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—fl

Seredoj pagal sutartį, 
u 7004 So. Falrfleld Avė.

TeL: HEMlock 8150

v

PIRKIT APSAUGOS BONUS
K. — Esu mašinistas lėk

tuvų fabrike. Pasibaigus 
karui, gal aš busiu atleis
tas. Kaip galiu prisireng
ti t&m laikui?

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

K. — Į kurią gausingiau
sią amerikiečių grupę vy

J/

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

OPTOMJETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 062S —CU£aga 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 a. m. iki 1.10 p. m. 

Trefi. Ir fett: 9:00 a. m. iki 
7:10 p. m.

YARda 3840

DR. G. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk 8trwt

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

Tel. CANal 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
2155 Weet Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Od 8:80 v. vakarai® 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Western Avė.

TeL Caaal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6968 So. Talman Ava.
Baa TeL GROvahill 0617 
Office toL HEldock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus. 
2423 W. Marųuette Road

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

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

aukštą pirkimoir palaiko 
pajėgumą.

\

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

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

OR. STRIKOL'IS
PHY8I0IAJI AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
Ned&liotnia pagal sutartį.

Office ta) lARds 4787 
Namų tai. PROspect 1930

Pirkdama Bo Įima pirkti ir krautuvėse.

TsL YARds 5921.
Ras.: KENwood 8107

DR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL noo 1—8; ano 6:30—8:30
756 Wert B5th Street

tat OANal 8128

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

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

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPnblie 7868

') ■ I ■

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0257
Ras. toL: PROspect 666

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

Raaldancila: 6600 Go. Artsaton Avi 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 8 oopis

I iki a ni,

Telefofnas: HSMkosk M4V

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki SI Tek. 7 iki 9-

Nedėllomla pagal sutarti 

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas viri Boehm's Drug stora 

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

Ras. telefonas SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 8 vak 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
________ TaL Cicero 1484_________

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—8 vakari

Taipgi pagal sutarti.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
m šn''į istataus vzBtfste MU

Ofise TsL:
VIRginla IMI

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Wret Sfith Street
LIGONIUS PRIMAI
Kasdien aro 2:68 iki 8:08 vaL

I- tllr ■u.ritMrtne

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

(2-tros labos)
TsL HIDvay 8880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, noo 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TsL YARda 0994 

Ree. ToL KENurood 4800
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 8 ir nuo 6 iU 8 vaL vak,

Zlua UmI tini btnet



Penktadienis, sausio 2, 1912

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

MAISTAS IR SVEIKATA
Medicinos požvilgiu, mai

stas privalo atlikti dvi už
duotis ; pirma, privalo pa
virsti nauja kūno dalele; o 
antra, tai privalo oksiduo- 
tis (degti) ir teikti kūnui 
šilumą bei jėgas.

Bile medžiaga kuri gali 
patapti kūno dalimi, arba 
tinkamai kūne oksiduotis, 
yra maistas.

Bile medžiaga kuri naiki
na kūno ląsteles ar silpni
na kūno jėgas, yra nuodas.

Maistas kurį valgome, 
privalo susidėti iš proteinų, 
riebalų, cukraus, vandens ir 
mineralų. Iš tokių pat me
džiagų susideda mūsų kūno 
kraujas, raumenys, nervai 
ir kaulai.

Kūną formuojantis mais
tas. Gyvosios kūno ląste
lės (celės) didžiumoje susi
deda iš proteinų, mineralų 
bei vandens. Kūnas savai- 
mi negamina proteinų iš 
kitos medžiagos, bet paima 
proteinų dalelytes iš suvirš
kinto maisto ir jas prideda 
prie gyvųjų kūno ląstelių. 
Subrendusiam žmogui, ku
ris dirba lengvą darbą, rei
kalinga suvartoti apie ket- 
virtdalį svaro proteinų per 
dieną, kad atnaujinti susi
dėvėjusias kūne celes. Mai
stas turintis savyje daug 
proteinų vadinasi “kūną 
formuojantis maistas.” Šios 
rūšies maistas randasi lie
soje mėsoje, kiaušiniuose ir 
pupose bei žirniuose.

Šilumą bei jėgas teikian
tis maistas. Kūnas gauna 
šilumą ir jėgas iš riebalų ir 
cukraus, kurie oksiduojasi 
kūne. Kuomet valgome rie
balus ir cukrų, šie gan greit 
organizme oksiduojasi ir

yra reikalinga kūno susidė
vėjusių celių atnaujinimui, 
bet čia jos nėra pakanka
mai. Išimtį sudaro tik pu
pos bei žirniai.

Vanduo ir mineralai. 
Vanduo ir mineralai tirpi
na maistą ir pagelbsti mais
to oksidą vimąsi, pabelbsti 
išdalinti maisto dalelytes 
kūno celėms ir tokiu būdu 
padeda kūnui atsinaujinti. 
Bet savaimi . mineralai bei 
vanduo kūne nesioksiduoja 
ir nepasikeičia. Taigi vien 
tik vandeniu ir mineralais, 
be organiško maisto, žmo
gus gyventi negalėtų. Mine
ralų kiekis randasi beveik 
kiekviename maiste; vie
name maiste mažiau, ki
tame daugiau. Jei maiste 
stokuoja tinkamų mineralų, 
tuomet kūnas negali tinka
mai sunaudoti valgomąjį 
maistą ir kūnas nusilpsta. 
Vaikų kaulai . suminkštėja, 
dantukai sugenda ir augis 
bei sveikata sumenkėja, 
kuomet kūne pristinga mi
neralų.

Apart maiste esamų pro
teinų, karbohydratų, rieba
lų, mineralų, — dar privalo 
būti ir vitaminų. Valgiuo
se gali būti visos čia išvar
dytos medžiagos, bet jei 
juose nebus pakankamai vi
taminų, tai kūnas negalės 
augti ir žmogaus sveikata 
sumenkęs. Apie svarbes
niuosius vitaminus teks 
parašyti eilę atskirų straip
snių.

Mokslas apie maistą ir 
matinimasi vadinasi diete
tika. Medicinos moksle die
tetika užima vieną iš svar
biausių vietų. Žmogus, ži
nąs ką valgyti, kaip valgyti 
ir kiek valgyti, — turės ge
rą sveikatą, ilgiau gyvens

DRAUGAS

ĮSPĖJIMAS DEL PRIEŠO PASALINGUMO

, ("urauRTur- Aetna telepboioi

Jūrininkas skaito įspėjantį antraš ą ant karo laivo Honolulu. Numato
mas priešo pasalingumas ir sabotažas Havajų salose. (Official U. S. Navy 
photo; cenzūruota). 1

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Iš Moterų Sąjungas 
54 kp. susirinkimo

Moterų Sąjungos 54 kp. 
metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 4 d. Sykiu buvo ir 
“Can Shower” šv. Jurgio 
parapijoj Šv. Pranciškaus 
seserims. Narės sunešė

teiki akūnui kaitrą bei ener- i jr gyvenimu labiau džiaug-
giją, bet neteikia medžiagos 
kūno celių atbudavojimui. 
Tai lyg kuras krosnyje, ku
ris gali degti, bet negali pa
tapti krosnies dalimi. Šios 
rūšies maistas, teikiamas 
kūnui šilumą bei energiją, 
randasi riebioje mėsoje, 
svieste bei riebaluose, bul
vėse ir miltuose. Tokio 
maisto žmogaus kūnas rei
kalauja apie 12 uncijų per 
dieną, tai yra keturis sy 
kius daugiau nei proteininio 
maisto.

Krakmolinis maistas yra 
labai artimas cukrui, nes 
suvirškintas krakmolas pa 
virsta į cukrų. Taigi krak
molinius bei cukrinius val
gius vadiname ‘ ‘karbohy- 
dratais.” Krakmoliniame 
maiste randasi truputi ir 
proteininės medžiagos, kuri

sis. Labai daug ligų, gali
ma sakyti, beveik visos ligos 
prasideda iš netikusio mai
tinimosi, neskaitant nelai
mingų įvykių Virtuvė gali 
teikti visai šeimynai svei
katą, gali teikti ir ligas.

E. Pauražienė prisiminė, 
kad Moterų Sąjungos vajus 
prasidės sausio ld. Ragina 
nares stengtis prirašyti 
daug naujų narių.

Valdybon 1942 metams 
išrinkta: dvasios vadas
kun. J. Čižauskas, pirm. 

daug valgio, kitos aukojo M- Kasevičienė. vice pirm. 
pinigais. Seserys labai de- R- Valutkevičienė, fin. rašt 
kingos sąjungietėms už tai. Marazaitė, nut. rašt. J. 

Sergančiai narei, Pauli
nai Pagreckienei, pasiųsta 
gėlių nuo kuopos.

M. Cooper’ienė padarė 
pranešimą iš jaunamečių 
veikimo ir parapijos baza- 
ro, A. Beganskienė aukojo 
bazarui piniginę dovaną.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar permainyti dieną, ar lai
ką susirinkimų. Nutarta 
laikytis po senovei.

J. Medinienė išdavė kny
gų peržiūrėjimo raportą, 
kad knygos geroj tvarkoj.
P. Medonienė patvirtino jos 
raportą. Po to raportus iš
davė fin. rašt. ir iždininkė.
Kuopoj randasi 132 narės.
12 narių įsirašė šįmet.

mė aukoti tiems krašto gy
nimo ir labdarybės reika
lams. Ragino, kad visos 
draugijos padarytų tinka
mą auką. Taip pat ir pa
rapija. Ir jis pats asme- 
niai prisidės. Aukos bus 
įteiktos lietuvių vardu 
Raud. Kryžiui.

Lai nelieka 
kuri neprisidėtų 
svarbaus reikalo, 
siu pasidarbuoti

draugijos, 
prie šio 
Tuo tik- 
apsiėmė

kleb. kun. J. Martis, Ant. 
Nenienė ir J. Aukškalnis. 
Kalėdų sveikinimai.

Kalėdiniame “Draugo” 
numery, gariečiai gražiai 
pasirodo. Daug biznierių 
savo sveikinimus įdėjo į 
“Draugą.” Už tai garbė pri 
klauso J: Aukštakalniui, ku 
ris susinko tiek sveikinimų 
iš mūsų kolonijos. Šiuo 
laiku Aukškalnis rengiasi 
važiuoti prie savo draugų

Medinienė, ižd. A. Petraus
kienė, iždo globėjos — A.
Valeskienė ir A. Laconienė, 
maršalka M. Cooperienė, 
indų prižiūrėtoja M. Smil- 
ginskienė, knygų peržiūrė- 
tojos E. Pauražienė ir M.
Cooperienė, korespondentė 
P. Medonienė, dr. kvotėjas 
dr. J. Jonikaitis, jauname
čių vedėja M. Mikalauskai
tė, jaunamečių globėjos A.
Jacobs ir M. Cooperienė, . x ,. .AX X - • »T nrz ri . ir užprašyti i DraugoAtstoves į ALRK. Federa- 1Q . . T
ei jos 4 sk. V. Čepelionytė ir 
A. Savickienė.

Nutarta sekantį susirin
kimą laikyti antrą ketvirta
dienį sausio mėn., nes pir
mą ketvirtadienį pripuola 
Nauji Metai. M. C.

koncertą 18 d. sausio. Jau 
pradėjo ir to koncerto ti- 
kietus platinti. Pats žada 
nuvežti tuos, kurie pirks 
nuo jo tikietą.

Korespondentė.

TBANSPARENT " '

NAPPY

A
KIGLETMORP DIS- 
“COVERED MIS NAME 
AMONG THE WINNERS 
OE THE CRJSPY-CRUNCH

BREAKFAST FOOOS 
CONTEST AND IMAS NO 
LITTLE ElATEDOVERIT
.......A NOTE OF BfTTER
DISAPPOINTMENT WAS 
STRUCK,MOWEVER, 
WHE N UPON FURTHER 
OBSERVATIOHHE FOUMD 
TME PRIZE TO BE A TR.IP 
TO HOLLY'MOOO, EX- 
AC.TLV WMERE HE (S

AT THE MOMENT.

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

U. S. KARIUOMENES 
LAKŪNAS

Petras J. Kolas

kurį laiką lankė Indiana 
State Teachers’ College, 
Terre Haute, kur jo vyres
nis brolis, James, dabar bai
gia mokslus.

Sveikiname Petrą ir lin
kime visame pasisekimo.

Gruodžio 19 d., Kelly Fi-| 
eld, Texas, su 230 kitų gavo 
sidabrinių sparnelių ženklą, 
kurs jį pažymi U. S. kariuo
menės lakūnu. Prieš moks
lo baigimo programą ir ženk 
lų įteikimą jis dalyvavo lėk
tuvų iškilmingam parade, 
kuriame skraidė 126 lėktu
vai.

Petras yra sūnus Igno ir 
Filomenos Kolų, 3718 Elm! 
gatvė. Namie buvo pagar- 

i sėjęs kaipo “basketball” 
žvaigždė.

| 1937 m. Indiana valstybėj
buvo įsteigta taip vadina
ma “Sterling Award” aukš
tesnių mokyklų atletams, ku 
rie pasižymėjo moksle. Pet
ras buvo pirmutinis gauti 
šią garbę pirmais metais. 
Baigęs Washington High 
School 1937 m., toliau mo
kinos Eastman School of 
Photography, New York Ci
ty. Baigęs tą mokyklą kai

Mirė
Dominikas Eišminskis, 

1611 Broadvvay, sekmadie
nio rytą, gruodžio 21 d. Pa
liko nuliūdime žmoną Oną, 
sūnus Juozapą ir Bruno, du
kteris Bernice Butkienę ir 
Stella Bagdonienę (abi Chi
cagoj) ir Marcelę Norkienę, 
Harbore, brolį Samuelį Chi- 
cagoje ir brolį Lietuvoje. Ve
lionis per 21 metus dirbo 
American Steel Foundry.

Laidotuvės buvo trečia
dienį, gruodžio 24 d. Palai
dotas Šv. Kazimiero kapinė
se.

Amžiną atilsį, duok jam, 
Viešpatie ir suraminimą gy
viems šeimynos nariams, pa
žįstamiems ir draugams. 
Padėka

Kleb. kun. K. Bičkauskas 
dėkoja parapijonams už Ka
lėdų aukas. Visiems linki 
laimingų 1942 metų.

Taipgi dėkoja visiems, ku
rie parėmė “Lankytojaus” 
šokius gruodžio 28 d.
Šokiai

Sausio 8 d. parapijos sa
lėje bus šokiai jaunimui. Vi
si jauni kviečiami maloniai 
laiką praleisti.

Linkiu visiems laimingų 
1942 metų! — Motiejus

Atsakymas O. L. — Var
toti ‘Thyroid Gland Extract’ 
suliesėjimui, be gydytojo nu
rodymų ir priežiūros, yra 
labai pavojinga. Atsargiai!

Atsakymas V. G. — Tams
ta guodiesi, kad pristingi 
kvapo, kad skruostai bei lū
pos dažnai parausta. Gali 
būti, kad turi arba širdies 
ligą, arba acidosis, arba 
džiovą. Geriau nueik pas gy
dytoją savo sveikatą ištirti.

Dievas padeda aulc-.1l ke-, 
liančiam. Ispanų priežodis

KALĖDOS.
Šįmet šv. Kazimiero baž 

nyčioje Piemenėlių šv. Mi
šios buvo vidurnaktyje. 
Žmonių prisirinko pilna ba
žnyčia. “Betliejaus staine- 
lė” seselių buvo išpuošta la
bai gražiai. Atvirai sken
do gėlėse ir žvakėse. Prige
sinus lempų šviesas, įžygia-

smes. Visa darė nepapras
tą įspūdį. Daug žmonių 
ėjo prie Komunijos. Treti
ninkams suteikta generali
nė absoliucija. Aukų para
pijai sudėta $350.00.
Aukos Raudonajam 
Kryžiui.

Sekmadienį bažnyčioje 
kleb. kun. J. Martis garsino,

MOin-BACK RMRARTEE
Fluorescent TEETH
DENTAL PLATĖS »Q52

te trk- 
Dantų BR •

OSSŽh

vo ministrantai procesijoj kad yra sąjūdis ir didelė 
su žvakėmis rankose, gie- pareiga sukelti pinigų Raud. 
dodami “Tyliąją Naktį.” Kryžiui. Karo metu reika-
Klebonas kun. Martis laikė 
šv. Mišias. Choras gražiai 
giedojo įvairias Kalėdų gie-

linga visų žmonių parama. 
Jauni vyrai aukoja savo gy
vastį, o visuomenės prieder-

ATSAKO A: Reikalaukite tik
tai tikrų “Flt-KIte Dantų 
Plotvee—tiktai mnų 
padaryta* — dėl «ra- 
iloa Itvalzdoe Ir ra
mumo eavo pacientų.

PATAISYMAI — 1 diena* patarnavimo* 
M« padarome "Denturea” rav« lapau
čiau ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 
registruotų Ir teisėtų Dantistų, ku- 

A rlems mes gelddtlame patar- 
nautl.

ABA0ENT*LUUKira5?fc
SSS MILW*UMI AVINUI 

TS.HALSTID1T 
.. L «7Mi ITRIIT 

*42OW.2«thSTWVrr 
401 IRVINO PK.RD. 
711 BROADWAY 
OR O. STATI ST

By lrv Tirman

J-----
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore

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

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

Atdara kasdien, vakarais lr Sekmadieniais
---- - — ----T.......... . #
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sėtuvių katalikų dleoraSCto "Draugo" rSmSJuu* ir skaitytojuoa 
dunčlu sveikinimu* Ir gerUualua llnkSjlmusl

Jūsų dlenrafitis ne vien tik patarnauja akaitytojam*. informuodama* 
apie įvairiu* katalikam* įdomiu* dalyku* bet nurodo tlkSJlmo tie- 
aat. -ma Ir *au*o Ja* nūn amžinojo lS*anymo priedų.

kiausartopal t*padau«SJa ]S*ų kstsHkilko dienraščio skaitytojų akai 
Stasį

+ AMUCTO GIOVANNI CIOOGUSL 
Laodloea Arkivyskupą*,
ApaMaltfka* Dnlmataa

sučių Lietuvoje, kurie vokiečių vergijos sunkų jungą 
neša. Neužmiršime ir tremtinių, kurie vargsta išblaš
kyti po visus pasaulio kraštus. Visomis galimomis prie
monėmis remsime lietuvių tautos sąjūdį atstatyti lais
vą, demokratišką, nepriklausomą Lietuvos valstybę. Šį 
darbą mūsų tautai lengvins tas faktas, kad Amerika 
ir Anglija su kitais santarvininkais veda karą su tau
tų pavergėjais ir žmonių kankintojais ir persekiotojais.

Remdami santarvininkų žygius savaime remiame 
ir Lietuvos išlaisvinimo darbą, dirbdami tiesioginiai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, dirbame ir dėl santarvi
ninkų laimėjimo.

Tuo būdu šie du didieji žygiai liejasi lyg ir į vieną 
žygį, jie glaudžiai rišasi į vieną didelį, kilnų tikslą.

Turint galvoje, kad organizuojantis ir dirbant visus 
tuos darbus, apie kuriuos savo rašinyje kalbame spau
da vaidina vieną svarbiausią, o gal ir patį svarbiausią 
vaidmenį, dėl to ir šiais naujais metais mėginsime sa
vo dienraštį visais atžvilgiais gerinti ir prašysime sa
vo skaitytojų ir bendradarbių visokeriopos paramos. 
Suprantama, juo daugiau susilauksime paramos, juo 
daugiau ir sėkmingiau “Draugas” galės tarnauti di
diesiems Amerikos ir lietuvių tautos užsimojimams.

Mes esame tikri, kad, pradedant naujuosius metus, 
visi mūsų skaitytojai ir visa organizuotoji lietuvių ka
talikų visuomenė drauge su mumis iškilmingai panau
jina savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms ir lietuvių tautos siekimams.

■ - -M'l11!l/i'j

Peržengus Naujųjų Mėty slenkstį Churchillo misija

Praėjusieji metai buvo neramūs, daugeliui tautų ir 
žmonių nelaimingi. Milijonams žmonių jie nelaiku at
nešė mirtį, milijonams atėmė duonos kąsnį ir pastogę. 
Pernykščiai metai įtraukė į baisų, kruviną karą be
veik visas pasaulio tautas, įtraukė į jį ir Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Daug kas šiandien klausia, o ką žada naujieji metai?
Atsakymą į šį klausimą galima pradėti nuo senos ir 

labai teisingos pasakėčios — ką pasėjo, tą ir piaus.
Per daug metų Europos ir Azijos diktatoriai ir mili- 

taristai savo pasekėjuose sėjo kitų rasių ir tautų žmo
nėms kerštą. Jie liepė neapkęsti kitų, įsakė iš kitų 
plėšti, kitus užpulti, žudyti. Paneigę krikščioniškosios 
artimo meilės jausmą, apsvaigę pagoniška ir bedieviš
ka pagieža, diktatoriai užsimojo sunaikinti mažesnes 
tautas, sutriuškinti demokratiją ir viską, kas žmogų 
daro laisvu savo krašto piliečiu ir žmogum pilna ta 
žodžio prasme. Jie taip pat užsimojo sunaikinti krikš
čionybę. Net ir pačiam Dievui karą paskelbė. Į šven
tojo Tėvo perspėjimus ir prašymus jokio dėmesio ne
atkreipė. Dabar, gal būt, jie jau ir norėtų sustoti 
kariavę ir nekaltų žmonių kraują lieję, bet jau pervė- 
lu... Diktatoriai turi užbaigti darbą, tai yra iki galo 

įpiauti tą. ką jie pasėjo...
į Tuo būdu 1942 metais nesitikėkime taikos sulaukti. 

Paties šėtono apsėsti diktatoriai geruoju nepasiduos. 
Savo valia jie pavergtų tautų ir persekiojamų žmonių 
neišlaisvins. Demokratijos turės visas savo jėgas į- 
tempti, kad padaryti galą piktam, kruvinam diktatorių 
siautėjimui. Reikia žinoti, kad santarvininkai puske-

*lyje nesustos. Ypač tai aišku po to, kai Amerika įstojo 
į karą. Bus kariaujama neatsižvelgiant nei į laiką, nei 
į turtą. Ir, suprantama, kodėl. Juk jei gengsterizmas 
būtų paliktas ir toliau siausti, niekam ir niekur ne
būtų ramumo ir gerovės.

Kadangi Amerika tik praėjusių metų pabaigoj į ka
rą teįstojo, šio krašto žmonės karo naštos sunkumo 
dar nejautė. Bet šiais metais ją pajusime. Daugiau 
vyrų paims į kariuomenę, ilgiau ir daugiau darbinin
kams reiks dirbti, įvairūs valdžios mokesčiai padidės, 
bus ir kitų sunkumų. Tačiau Amerikos žmonės dėl to 
nesiskųs. Savo krašto gynimui, jo garbei ir gerovei 
nieko nesigailės. Visi kariaus ir dirbs turėdami prieš 
savo akis vieną didįjį tikslą — savo krašto apsaugą 
ir visų pasaulio tautų ir žmonių laisvę ir gerovę.

Nebūkime išimtimi nė mes, Amerikos lietuviai. Mes 
pasisakėme šimtu nuošimčių stovėsią už Jungtinių Val
stybių vyriausybės žygius ir užsimojimus ir savo žo
džio nepakeisime, nors ir gyvybę dėl Amerikos idealų 
reiktų paguldyti. Mes gal būt dar ryžtingiau negu 
kiti remsime Amerikos žygius, nes aiškiai žinome, kad 
jį u o tų žygių pasisekimo pareina ir mūsų tėvų krašto 
— Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymas.

Kad mūsų panama Amerikai būtų stipresnė ir efek
tingesnė, rūpinsimės šiais metais geriau susiorgani
zuoti, labiau prisirišti prie savo parapijų organizaci
jų, stengsimės platinti ir remti tik savo lietuvišką ka
talikišką spaudą, būsime duosnesni savo įstaigoms, mo
kykloms, lietuvių labdarybei, veiksime vieningai, koor
dinuodami savo veikimą su mūsų veikimo centru — 
Federacija.

Remdami visomis jėgomis Jungtinių Valstybių pas
tangas laimėti karą, neužmiršime ir savo broliu ir sė

jau buvome rašę apie Didžiosios Britanijos premiero 
Churchillo misiją Amerikon. Jis atvyko čia, kad pasi
tarti su prezidentu Roosevelbu karo reikalais, kad su
daryti visų santarvininkų bendrą karo vadovybę.

Bet jo čia atvykimas ir kitą svarbią misiją atlieka. 
Jo pasakytos kalbos Vašingtone, jo kelionė į Kanadą 
sukėlė visame šiame kontinente daugiau vilčių karą 
laimėti ir tuo pačiu kartu padidino entuziazmą šiam 
tikslui daugiau dirbti. Jo kalbos dar labiau išryškino 
Atlanto konferencijoj nustatytus aštuonis taikos punk
tus. Tai paakstino ir demokratijos šalininkus ir mažųjų 
pavergtųjų tautų žmones daugiau pasitikėti santarvi
ninkais ir daugiau rūpintis savo tautos išlaisvinimo 
reikalais.

Savo vizitą Amerikai p. Churchillas daug svarbių 
dalykų pasiekė demokratijų kovos su diktatūromis at
žvilgiu

(“Draugas” 1917 m. sau
sio 2 d.)

Anglų skolos... Dabartiniu 
metu Anglija turinti $10,- 
665 738,220 skolos. Vien tik 
nuošimčiais kasmet išmoka
ma keli šimtai milijonų do
lerių.

•
Karas tarp Jungt. Valst.

ir Meksikos?.... Meksikos
prezidentas Carranza žada 
skelbti karą J. Valstybėms, 
jei Vilią paims Tampico ir 
prieis prie aliejaus šaltinių.

Čekai reikalaus autonomi
jos... Šiomis dienomis Pra- 
hon suvažiayo visų Čekijos 
partijų atstovai, kurie pa
reikalausią savo tėvynei au
tonomijos.

•
Raspu tinas— Eina gan

dai, kad šis caro šeimos bi
čiulis nužudytas. Petrogra
de pasklido gandų, kad Ras- 
putino išpurtęs lavonas ras
tas ant Nevos upės kranto.

i|iU!i|ll II11'tiekos

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

OLANDŲ VADAS

laikos apaštalas
Popiežius Pijus XII yra Taikos Apaštalas pilna ta 

žodžio prasme. Jo Šventenybė ne tik meldžiasi ir kal
ba, bet ir nuolat dirba taikos atstatymui. Anuo kartu 
trumpai vertinome Kalėdų proga pasakytą kalbą. Bet 
Popiežiaus kalba tiek duoda medžiagos, kad viename 
rašinyje nėra įmanoma visas patiektas mintis įver
tinti. Tikrai rimtai reikia įsidėmėti į šią kalbos dalį:

“Būtinai turi būti aprubežiuota valstybių apsigink
lavimas ateityje. Sudarytos sutartys tinkamai ir gar
bingai užlaikomos. Didi atsakomybė už žmonijos atei
tį priklauso valstybių vadams. Mums reikalinga vyrų, 
kurie turi drąsos, regėjimą ir sąžinę, kad atstatyti pa
saulį. Kada didžiosios pasaulio valstybės pradės orga
nizuoti ateities santvarką visų gerovei, reikia, kad vi
sų teisės, ir tautų mažumos būtų pagerbtos, kad būtų 
teisingas kontroliavimas žaliavos, taip nė viena tauta 
Debūtų neteisingai nuskriausta ir kad nebūtų daugiau 
vienos kitos užpuolimų. Dabar pasaulyje vyrauja ne
ribotas pageidavimas išplėšti valstybes, yra įsigalėjusi 
klaidinga mintis, kad jėga sudaro teisingumą.”

Jo šventenybė sako, kad “kai kuriose šalyse bedie
viška ir anti-krikščioniška idėja apie valstybės suda
rymą labai plačiai išleidžia savo šakas. Karas ne tik 
nesumažina tų blogybių, bet dar labiau jas padidina. 
Milijonai žmonių yra atskirti nuo savo šeimų ir ken
čia didžiausį skurdą ir vargą.» Naujoji pasaulio san
tvarka turi būti pagrįsta dorovės dėsniais. Negali bū
ti naujos pasaulyje santvarkos, jei nėra laisvės žmo
nėms, jei nėra lygybės ir jų teisės negerbiamos. Didžio
sios valstybės turi darbuotis ir tvarkyti, kad naujos 
blogybės nebeištiktų žmonijos.”

Šaunūs reiškiniai
Amerikos kariuomenė, kariaudama su užpuolikais 

japonais, jau pačioje pradžioje parodė nepaprastai daug 
drąsos, pajėgumo ir sugebėjimo.

Tai yra geras reiškinys, kurs aiškiai kalba už Ame
rikos laimėjimą.

Vaizdas susidaro dar geresnis, kai matai tūkstan
čius jaunų vyrų savanoriais stojančius į armiją ir di
delį viso krašto žmonių vieningumą ir ryžtingumą vis
ką aukoti krašto gynimui.

Ji?-

Gen. Hein ter Poorten, 
olandų Rytų Indijų kari
nis vadas. Jis sako, kad 
nieku būdu neleis japo
nams įsiveržti į olandų sa
las. Bus kovojama iki pas
kutinio vyro.

Po svietą pasidairius
GANGRENA!

(Linksma apysakėlė)
Jeronimas Katmasas sun

kiai vilko moterystes jungą. 
jo žmona bauomeja buvo 
Diskį moteriške. ias tik 
buvo gerai, kad Jeionimas 
savo jaunystėje kariuome
nėj buvo, toael žinojo, ką 
reiškia paklusnumas ir sa
vu gyvenimą mokėjo tvar
kyti pagal priežodį: “Su
čiaupti burną ir tarnauti 
toliau!” Tik geiai ir iš
tvermingai Jeronimui pil
dant tą kariškąjį priežodį 
taika Katinskių namuose 
tebuvo palaikoma.

Jeronimas viską dirbda
vo, ką tik galėdavo, klausė 
kiekvieno žmonos žodžio ir 
tylėdavo, — tylėdavo ir ko- 
liojamas, ir stumdomas sa
vo “nogniosios” Saliutės.

Atpiaio nuo p^paes ir 
nuo tabako, o taip pat, aiš
ku, ir nuo aiaus, tačiau tik 
iki tinkamos progos, nes 
Katinsaas labai mėgo alų. 
Ir tai buvo vienintelis jo pa
traukimas. Už stiklą alaus 
mielu noru butų atidavęs 
savo maloniąją pusę — ži
noma, jei kas tik būtų ją 
ėmęs . . .

Kiek kartų ilgais sekma
dienių pavakariais jis ra
miai sėdėdavo ir svajodavo 
apie vyrų laisvę ir saliuno 
malonumus. Būdamas silp
navalis kaskart vis labiau 
pasiduodavo toms gundo
moms svajonėms.

— Tik nors vieną sykį 
alaus!—Tas noras, tas troš
kimas palengva valdė visą 
jo būtybę.

O juk paprastai taip jau 
yra, jei ko žmogus labai pa
nori ir rimtai siekia, tai ga
lų gale randa ir priemonių 
bei kelių savo tikslui pa
siekti.

Todėl ir Katinskui suži
bėjo vieną sykį šviesa. 
Taip, taip, bus gerai! Pirk 
siu vyrų vertojo gėrimo. 
Nelabai tu, Saliute, gudri! 
— raminosi Jeronimas.

Sekančią dieną, nuo pat 
ankstybo ryto jis jautėsi 
kažkaip nuvargęs ir pailsęs. 
Pradžioje žmona nelabai te
kreipė dėmesio į jo dejavi
mus, bet kaskart darėsi 
jam vis blogiau, ilsėjosi kas 
valandėlę, veidas išrodė 
toks liūdnas, jog, žodžiu sa
kant, buvo panašu į tai, kad 
jį būtų apnykusios visos 
199 ligos.

To viso Saliutei buvo jau 
perdaug.

— Jei jau taip sergi, tai 
eik pas gydytoją, — nepa
kenčiamasis vaitokli, — ta
rė ji vyrui. — Tuoj eik ir 
gydykis, Štai, penkinė, imk. 
Užmokėk gydytojui ir tegu 
jis tau duoda kokių stiprių 
vaistų, kad tuoj pasveiktum 
ir vėl galėtum dirbti. Iš
gulinėjimų nieko gero neiš-»■ *
eis, ypač kai tiek daug dar
bų yra. Niekur ilgai neuž
truk ir skubiai grįžk namo!

Jeronimas paėmė lazdą, 
skrybėlę ir išėjo, vadinasi, 
pasiekė tai, ko troško.

Nuėjęs iki gatvės kampo, 
kur jau iš savo namo nega
lėjo būti matomas, vyriškai 
išsitiesė, visas susirgimas 
staiga dingo, garsiai nusi
juokė ir mostelėjo ranko
mis.

— Esu laisvas! — sušuko 
jis. — Nors sykį laisvas! 
A-a! Saliute, juk tu kvaila 

Jeronimas serga! ? 
Jis trokšta, trokšta

kaip siurbėlė . . . Džiaukis, 
saliune, laimėsi šiandie — 
nė cento nebeparnešiu na
mo. Anksti turiu grįžti? 
Nė sapnuoti, nesapnuoju!!

Dabar Katinskas tarsi pa
sikeitė — liko narsesnis už 
dešimtį, tik gaila, nieko 
nebuvo, kam būt galėjęs jį 
parodyti.

(Bus daugiau- .

žąsis.
A-a!

CHURCHILL KANADOJE

T”

... , . . . . ("Draugas” Acme telephoto
Anglijos ministras pirmininkas Ch urchill nuvykęs į Kanadą ties par

lamento rūmais Ottawoj inspektuoja pagarbos sargybą.
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A. Rachmanova«

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

*
Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
— Na, dabar mes jau visi drauge, — tarė profeso

rius Braunas, — dabar galima pradėti. Ar niekas iš Jū
sų nežino, kada duos pajus? Man jie taip reikalingi! — 
Aš dar susikaupiau bent trumpai prisiminti filosofijos 
istoriją. Tuo tarpu profesorius atidarė seminaro duris. 
Iš kitos pusės krito per langą šiokia tokia šviesa, ir mes 
jos atspindžiuose susiradome krėslus. Egzaminas pra
sidėjo.

— Prašau pasakyti skirtumą Hėgelio ir Šopenhaue
rio filosofinių sistemų! — paklausė pirmiausia profeso
rius Braunas. Aš buvau labai nustebinta, nes jo balsas 
dabar skambėjo kitaip, nei prieš porą minučių, jam apie 
pajus bekalbant. Balsas buvo taurus ir iškilmingas, ro
dos, lyg būtų visai nutraukti santykiai su šia baisia tik
rove. Atsakinėdama savo dvasioje stebėjaus ir dar dau
giau gerbiau mūsų rusų mokslininkus, kurie ir tokiose ne
žmoniškose sąlygose nė per plauką neatsisakė savo lini
jos, jausdami didelę atsakomybę prieš mokslo tam tikrą 
lygį. Ėjo klausimas po klausimu, šaltis, badas ir čeką 
buvo pamiršti, ir niekas daugiau šiame tamsiame semi
nare neegzistavo, kaip objektyvus atsidavimas mokslui...

Gruodžio 17 d.
Šiandien turėjau baigti savo paskutiniuosius egza 

minus. Man buvo paskirta šeštą valandą ateiti į univer
sitetą.

— Kur yra Silvestras Afanasevičius? — klausiau asi
stentės egzaminatoriaus.

— Ak, jis šiandien negali ateiti. Muzikos techniku
me šiandien dalina džiovintą žuvį, kadangi jis turi ten 
pora valandų, tai ten laukia savo dalies. Eidama aš jį 
sutikau, betraukiantį rogeles.

Aš laukiau koridoriuje. Man sukosi galva, pavargau, 
ir šitas neaiškus laukimas vedė mane beveik į nusimini
mą. Gimimo ir mirimo datos Gogolio, Puškino, Lermon
tovo ir kitų sukosi ir maišėsi viena su kita. Aš laukiau 
ligi aštuntos valandos, ir jau buvo laikas išeiti iš univer
siteto. Kas bus? Šiandien septyniolikta, o gydytojas 
man sakęs, jog gale mėnesio aš galėsianti jau susilaukti. 
Jei ne tos kvailos žuvys, aš šiandien būčiau baigusi savo 
egzaminus!

Gruodžio 18 d.
Baisi pūga. Sniegti šlapdrėkiu. šaltas vėjas žnaibo 

veidą ir nosį ir per menkus rūbus čaižo visą kūną. Grįž
tu iš turgaus nusipirkusi kibirą bulvių ir pavargusi velku 
prieš vėją namo. O kas namuose laukia? Šaltas kam
barys, kurį dar reikia iškūrenti, sriubos lėkštė su po
ra puselių bulvių, gabalėlis avižinės duonos ir sunkiau
sias, vos pakenčiamas darbas dėl kvailos santvarkos. Mal
kos yra tokios šlapios, ką tik ištrauktos iš upės, atleis
tos sieliais; antra, kaip sunku gauti kibirą vandens, nes 
visi vandens laidai konfiskuoti, niekas neturi pinigų už 
juos užsimokėti. Arba kiek laiko veltui prabėga verdant, 
nes negaunama tikrų miltų, tik su akmeniukais, įvairio
mis šiukšlėmis, maišų dalimis ir vinimis, kuriose trečda
lis sėlenų ir pelų. Tai ištisa grandinė didelių nemalonu
mų, daugybė visokiausių kliūčių, kad iščiulptų mano pa
skutines jėgas ir taip sunkiose mano padėjimo dienose vi
sai parblokštų Bet ne, nepasiduosiu jokioms kliūtims, sa
vo priedermę atliksiu ir ištesėsiu ligi galo, priekin prieš 
vėją, šaltį ir audras!

Gruodžio 20 d.
Jau ketvirta diena vaikštau į universitetą laikyti bai

giamųjų egzaminų, ir kasdien kas nors sukliudo. Jau 
šiandien mažai betrūko, kad mane pradėtų egzaminuoti, 
kaip įsiveržė du kareiviai, priėjo prie profesoriaus ir pa
reiškė, kad jis turįs su jais tuojau važiuoti į aviacijos rė
mėjų rūmus ir ten skaityti paskaitą naujokams karei
viams iš chemijos ir aviacijos srities. Jam beatsisakinė- 
jant, jog jis to negalįs padaryti, nes nesąs chemikas, bet 
lingvistas, vienas iš kareivių jam atrėžęs:

— Kas yra lingvistas, aš nežianu, bet Jūs esate pro
fesorius ir Jūs turite viską mokėti!

Taip aš pasilikau vėl be egzaminų!

T Gruodžio 22 d
Po pietų mudu su Otmaru išėjome paupiu pasivaikš

čioti. Upė buvo sukaustyta ledo, aplinkui nė gyvos dva 
sios. Geležinkeliu čia galima ištisas valandas pravaikš- 
čioti, kol prabėga koks nors traukinys. Kiti bėgiai už- 
griozdyti senais lokomotyvais. Ten stovi milžiniška ma
šina, be vairo, be ratų, paskui toliau kiokso lyg milžino 
griaučiai antras lokomotyvas, kurio visos, galimos at
plėšti, dalys nulaužytos. Ir guli čia šie lavonai, vienas 
prie antro sugrūsti, nežiūrimi. Mes bandėme daug kartų 
juos suskaityti, kartą jau buvom priskaitė du šimtu, o

DRAUGAS

ALFRED ROZENBERG - NAUJASIS RUSIJOS 
- OSTLANDO - LIETUVOS VALDOVAS

- Su Hitleriu prie stiklo alaus. - "Ant kiekvieno stulpo - po žydo 
galvą". - Kodėl britu veteranai Rozenbergo gėles išmetė upėn. - 
Rozenbergo paveikslas tarp dvieju žvakių. - Per vieną jo kalbą 
fotografavo 456 kartus! - Vienas ir pusė metu kalėjimo už 
Rozenbergo knygos išpeikimą.

(Užbaiga)
Rozc’'benga3 kietas ir kry

žiaus atžvilgiu. Savo minė
toje knygoje jis tiesiai ske1- 
bia:

— Vokiškoji Bažnyčia p~, 
mažu vieton kryžiaus mal
dos namuose įrengs ženklus 
ugnies dvasios, aukštesnio 
heroizmo (616 pusi.).

Pagal jo mokslą kryžius 
iš viso turi pirma išnykti 
iš mokyklų, taip kad vai
kai “atsisveikintų su Kris
taus atvaizdu.”

Jis nesivaržydamas skel- 
kia, kad:

— Kryžius turi pranykti 
iš Vokietijos” (Žiūr. “The 
persecution of the Cath. 
Church in the third Reich,” 
p. 124 ir 243”).
Šiurpios pranašystės

Bažnyčios atžvilgiu jo nu
sistatymas aiškus. Nacių 
partijos kongrese, Niuren- 
berge jis yra pasakęs:

— Man visiškai aišku, ir 
aš manau, kad aš tą galiu 
pasakyti ir Fiurerio vardu, 
kad abi Bažnyčios — ir Ka
talikų ir Evangelikų, tokios 
kokios jos yra pas mus, tu
ri išnykti iš mūsų tautos 

: gyvenimo. (Žiūr. “The per
secution of the Cath. Church, 
p. 277).

Savo knygoje Rozenber
gas misionierius lygina su 
opiumo prekiautojais (pusi. 
653) vaikų auklėjimo teisę 
jis palieka vien valstybei ir

nac’o.ia'socialistų partijai, tijos fotografai tą mitingą 
aigi t.a teisė pa veržiama ir fotografavo net 456 kartus 

iš Bažnyčios, ir iš tėvų. Pa (Žiūr. “Mein Kampf”. 333 
Ta! Rozenbergą — nacional- p.).
socializmas neri turėti sau pats Hitleris 1937 m. Niu- 
visą žmogų, visą jo asme- renberge, partijos kongrese 
nybę. (Žiūr. “Frankfurter Rozenbergą paskelbs vienu 
Zcitung” Nr. 32, sausio 18 svarbiųjų nacių ideologijos 
i., 1937 m.). kūrėjų ir jam pirmajam su.
Rozenbergas steigia naujos teikė valstybės Meno ir 
pagonijos bažnyčias Mokslo premiją.

Vokietijoje Rozenbergas 
buvo pradėjęs steigti net sa
vo naujosios pagonijos baž
nyčias. Taip nacių laikraš
tis “Das Schwarze Korps” 
1939 m. vas. 16 d. p. 6 pas
kelbė, kad Rozenbergas prieš 
porą metų Torgaue vieną 

1 bažnyčią pašventė į nacių 
kulto (tikybinių apeigų) 
vietą. Meklenburge net trys 
koplyčios paverstos “bočių 
salėmis.”
Linksmi dalykai apie 
aukštus žmones

Mes turime ir daugiau į- 
domių dalykų apie Rozen
bergą, kurie nusako, kad jis 
ne tik mėgsta “tinkamą pa
garbą”, bet ir kad jo bal
sas — partijos balsas.

Štai pavyzdžiui kartą Ba
dene įvyko Hitlerio jauni
mo organizacijos susirinki
mas, kuriame buvo viešai 
išstatytas Rozenbergo pa
veikslas, o šalia jo dvi de
gančios žvakės — “švente
nybė.”

Kai 1933 m. Rozenbergas 
sakė vieną savo kalbą, par-

Kunigas į kalėjimą už 
Rozenbergo knygą

Kai Rostoke monsin. Lef- 
fers studentams drąsiai pa
sakė žodžius, pasmerkian
čius Rozenbergo knygą, 
“Dvidešimtojo šimt. mitas”, 
jis buvo suareštuotas ir pa-Į 
smerktas l’/z metų kalėjimo 
(Žiūr. “Frankf. Zeitung” 
1935 m. bal. 17 d.).

Vokietijos katalikai buvo 
išleidę knygų, atremiančių 
Rozenbergo užsipuolimus. 
Tos knygos buvo sukonfis- 
kuotos.
Tik jie drįsta tarti 
tiesos balsą

Vokietijoje — vienas Fiu-Į 
reris, viena mintis. Žmonės 
arba pritaria, arba tyli. Tik 
Katalikų Bažnyčia drąsiai 
stoja ginti tiesos. Popiežius 
jau 1934 m. vasario 7 d. vie
šai pasmerkė minėtąją Ro
zenbergo knygą “Dvidešim
tojo Šimtmečio mitas.”

Miuncheno kardinolas 
Faulhnberis viešai skelbė 
pačioje Vokietijoje kad vo
kiečių tauta nesutiks Evan
gelijos išmainyti į “Mitą,” 
nesutiks vieton duonos imti 
akmenį.

Koelno vyskupijos kurija 
pakėlė balsą prieš tai, kad 
valdininkai yra verčiami j 
pirktis ir platinti Rozenber
go knygą “Dvidešimtojo

vis tik negalėjome baigti. Antra, ar du jauni žmonės 
tarp savęs neturi kitokio užsiėmimo, kaip skaityti nerei
kalingus lokomotyvus! Aš nežinau, kodėl mes taip mėg
stame prie šių lokomotyvų kapų pasivaikščioti. Jie by
loja geležiniai sulamdyti kūnai, apie pirmykštę gerovę, jie 
šiems laikams teikia kaž kokios liūdnos, neįprastos me
lancholijos. Aš nežinau, kas mane traukia į šitą miru
siųjų miestą. Gal neiškus triumfo jausmas, man žadąs *7 
naują gyvybes žiedą, triumfas gyvenimo prieš mirų. O 
gal šios vietos romantiškumas, nes šalia didelio miesto šis 
paupys su geležinkeliu atrodo kaip tyrai . Pietų metu, 
sustaugus fabrikų ir įvairių dirbtuvių, uoste laivų sire
nos, mes galime apsikabinę bučiuotis, ir rodos nieko nėra 
daugiau pasaulyje, kaip du besimylį žmonės . . .

(Bus daugiau).

K. J. Prunskis

Laikas — tai amžinas ne
pastovumas, amžinas bėgi
mas nebegrįžtančion praei
tin.

JAPONU MAŽAS 3UBMARINAS

f'br&upu" Acme teiepuiM-

Japonų dviejų vyrų valdomas mažas submarinas, kurs panaudotas ata
kuoti U. S. karo laivus Pearl Harbor, Havajų salose. Po atakų pats aub- 
marinaę pakliuvo. (Official U. S. Navy photo from Acme).

• >

A BOND OF UNITY.—The handelasp of sincerity and partnership 
is used by artist John C. Atherton, of Bridgefield, Conn., to depiet the 
elose cooperation of the American people and their Government in 
financing the Defense Program through the sale of Defense Savings 
Bonds and Stamps. This poster was awarded first prize at the 
Museum of Modern Art exhibit in New York out of a large number of 
submitted drawings, and is being used on posters by business firma 
in advertising, and in numerous other fonus to promote the sale of 
Defense Bonds and Stamps.

TRYS RAUDONOS GĖLĖS
Prasti buvo Jono Šteinio nų dienų rūbą, neš parduoti

namukai. Eet ten buvo bran
giausias šeimos . turtas — 
meilė. Laimingas buvo ir 
Pranukas, kurs toje šeimoje 
augo. Jį mylėjo tėvas ir mo
tina, o jis mylėjo abu.

Pirmomis gegužės mėne
sio dienomis motina Marija 
tvarkė gėlių darželį. Jau žy
dėjo kai kurios gėlės. Jai 
bedirbant atsiranda Pranu
kas. Linksmas šokinėja ap
link, šneka linksmus žodžius. 
Motina jį apsikabina ir ro
do į vieną gėlių krūmą, kur 
jau buvo trys žiedą

— Pranuk, ar matai šį gė
lių krūmą?

— Matau, mamyt!
— Ar žinai, ką jie reiš

kia?
Vaikutis tylėjo....
— Šis didysis žiedas, aiš-

ir už gautus pinigus pirks 
vaistų. Reikia skubėti, aud 
ra čia pat.

— Pranuk, pabūk vienas 
aš tuoj grįšiu, — tarė ji ir 
išbėgo.

Vaistinė toli, audra atū
žia. Ji bėga uždusus mies
telin parduoti drabužį ir 
pirkti vaistų.

Bebūnant vaistinėje jau 
audra siuto virš galvų. 2ai 
bai, perkūnas, lietus, sta - 
giantis vėjas — viskam rua' 
sėsi iš vien. Vaistininkas no
rėjo moteriškę sulaikyti, kad 
palauktų audros praėjimo, 
bet ji nė neklausė.

— O Dieve!.... — suriko 
ji nesavu balsu, kai išbėgus 
iš miestelio pamatė savo 
namus. Jie buvo paskendę 
liepsnose. Mat, žaibas buvo 

kino motina, tai tavo tėve- uždegęs kaimyno namą, o 
lis. Antras — tai aš. O šis nuo šio užsidegė šteinio na- 
trečias — mažiausias, tai melis.
tu. Jie raudoni — tai mei
lė....

Vaikutis apkabino motiną 
ir ilgai ilgai ją bučiavo, o 
motina iš meilės tyliai brau
kė ašarą.

Pranukas susirgo. Jis tris 
dienas jau gulėjo, o vis eina

Motina, smarkiau už ind
rą veržėsi namo. Apbnk bė
ginėjo kaimynai, bet pagal
bos ugniai užgesinti nebu
vo. Viduje girdėjosi Pranu
ko klyksmas. Motina jau 
buvo čia. Deja, pervėlai. Vy
rai norėjo ją sulaikyti bet 
ji metėsi į liepsnas, šauk-

silpnyn. Vyras visa savaitė dama:
dirba miške, ir tik šiandien — Pranuk, aš tave išge* 
vėlai grįš namon. Nuliūdus besiu.... 
motina sėdi prie vaiko lo- Nespėjo motina dingt'
vos. Pinigų vaistams nėra... liepsnose, kaip visų nuste

ir mėlynai raudonas Ma ’• 
ilgai ir smarkiai b“

Jo pirmas kia113i1.au 
— Kur mano žmona. k \ 

dikis?...

Skausmas raižo motinos bimui, atsirado ir Jonas 
--,rcU j Šteinys. Jis buvo uždusę-'

Eina prie lango, ir jos 
žvilgsnį perveria netolimas 
padangių žaibas. Lauke jau 
šėlsta vėjas. Užeina audra.
Motina sudreba... Vyras šian
dien negalės grįžti. Reikia Kaimynai beviltiškai pa \ 
vaikučiui ieškoti pagalbos.

Ji ima paskutinį savo jau-
rodė į ugnį. Vienu akimirt s 

(Nukelta į 7 pusi.)

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį p 

sekimą Jūsų biznyje arini profcsi|OH

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

kia113i1.au
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LABDARYBĖ
juetuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

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

=====

lietuvių Labdarių 
Sąjungos 22 seimo 
protokolas

Amžini nariai:
Šakiečių Klubas, Antanas 

ir Kotrina Maneikai, Marci- 
jona Petrošaitė, Kazimiera 
Zipraitė, Juozas ir Petronė- 

(Užbaiga) ig Schultz, Viktorija Dovei-
Vest Pullman Šv. Petro ka, Juozas ir Marijona Ča 

ir Povilo parapijos Labda-I sai, Vladislovas Padagins 
rių 10 kuopa sveikino seimą kis Uršulė Buividienė, Ma
su auka $120.00. Atstovai: rijoną Masilionienė, Mortins 
Adomas Šiužąs, Zigmantas i Varkalis, Danielius ir Ane!.?
Gedvilą, Vladas Perednis ir 
Ona Služienė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 7 skyrius su auka 
$5.00. Atstovės: Stanislova 
Sinkevičienė, Ona Služienė 
ir Barbora Kapočienė.

Apaštalystės Maldos dr-ja 
su auka $5.00. Atstovės: Jo
ana Pučkorienė ir Juozefa 
Juškienė.

Viso aukų — $130.00. 
Marąuette Park Gimimo 

Šv. Panelės parap. Labdarių 
23 kuopa sveikino seimą su 
auka $210.00. Atstovai: A. 
Rimidaitė, T. Petroškevičie- 
nė, A. Samoška, P. Rauski- 
nas, P. Gailius, S. Cibulskis 
ir M. Majorienė.

Lietuvių Demokratų Lyga 
su auka $10.00. Atstovai:

Slėniai, Petronėlė Birbilai
tė.
Aukos statybos fondui:

Po $15.00: Juozas, Johr 
ir Teklė Jokantas, Jonas ir 
Felicita Kupčiūnas.

Po $10.00: Gertrūda ir Vin 
cas Šoriai, Aurora, III., Jos. 
Bertulis ir M. Jovarauskas 
Roosevelt Furniture Compa 
ny, Pranciška Vaitkaitė, Za- 
lomskis, Simon Shlepovzicz 
Jurgis ir Apolonija Ogir.tai. 
Antanas ir Ona Prosevičiai 
Benediktas ir Emilija Na 
viekai, be vardo — Brigu 
ton Park.

Po $5.00: Stanley šimulis 
Zuzas ir Marijona Žukaus 
kiai, .prof. Antanas PMif 
Karol Gaižutis, Teodora At

J aas Juozaitis ir R. Vaši- roškienė, kun. Ig. Albav;- 
1 uskas. I čius, Adolfina Rimidaitė

8 A O A B

ŠTAI KO SUSILAUKĖ!

(“Draugas" Acine teiepnotoj

Eilinis kareivis Joseph Dee Everingham iš Clear- 
water, Fla., kurs tarnauja Camp Grant, III., pa
rašė laišką vienam Chicagos laikraščiui nusi- 
skūzdamas, kad jis yra pasi ilgęs, kad norėtų su 
kuo nors susirašinėti. Laikraštis atspaudino laiš
ką. Ir štai kokio pašto jis susilaukė per Kalėdas! 
Daug laiškų ir siuntų.

Kalėjimų sargai skun- j 
džiasi, kad jie pigiai apmo
kami ir baigus tarnybą ne
gauna jokios pensijos. O vi
si yra civilinės tarnybos ži
nyboje.

Chicagoj jauni vyrai ir 
toliau gausingai įstoja karo 
tarnybon savanoriais.

A. + A.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WA\TED — VYRAI

'TOOL GRINDERS”. “Ctrcular and 
flat form” durbininkai. Turi būt pa
tyrę ššiame darbe. Aukščiausia už
mokestis.

TEL.: RANDOLPH 0924

TIKRAI GERAS BARGENAS!'
Mūrinis bungulovv — 10 kambarių
ii viso; 3 kambariai beisrnonte. 5 
kambariai ant pirmo aukšto, ir 2 
kambariai pastogėje. Tvartas dėl 
karvių ir vienam karui garadžius. 
Galima taikyti vištų. Sis bargenas 
turi būti parduotas J 10 dienų, na
vininkas apleidžia miestų. Kreipkitės 
tekančiai: *

0021 S. WESTERN AVENUE 
Tel.: .Republic 3713

PARDUODAME IR MAINOME 
MARŲUETTE PARKE 
SEKANČIUS ĮNAMIS:

2 fletų, 5-5 kambarių: 3 fletų, 
5-3 kambarių; 8 fletų. po 4 kam
barius; 12 fletų. visokių kambarių; 
6 fletų, 3-4 kuru barių: biznio 
namas, štoras ir 3 fletai; taipgi 3 
geri lotai prie parko.

Kas noriite dar Įsigyti gerų na
mų, rašykite ur matykite:

J. VILIMAS COMPANY 
0753 So. Rockwrtl Street 

Tel. Hemlock 2323

HELI* SVANTED — MOTERYS 

OPERATERKOS

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

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue

PETRAS BALCHUNAS
Mirė Gruodžio 29 d. 1941 m. 

6:15 vai. vak. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pane
vėžio apskričio, Panevėžio pa- 
rajos, PaSilių kaimo.

Amerikoje . išgyveno apie 38 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Katriną (po tėvais 
Slekaiė); sūnų Osvvaldą; tris 
brolius, Juozapų, Prančlškų llr, 
Izido’-ių Ir jų šeimas, ir daAig 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tam ų.

Lietuvoje paliko du brolius. 
Motiejų ir Antanų ir Jų šei
mas.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23 Place.

Laidotuvės Įvyks Šeštadienj, 
Sausio 3 d. 1942 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas Į Aušros Vartų parapi
jos bažnyčių, kurioje jvvks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris. Sūnus, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius La- 
chawicz ir Sūnai. Telefonas: 
Canal 2515.

MOTERYS REIKALINGOS. Patyru
sios "stltehers” prie batų. Pastovūs 
darbai. Kreipkitės prie:
METROPOLITAN SHOEMAKERS, 

INC., 2307 Archer Avenue

HELP SVANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel.; RANdolph #488—#480

Pavergtieji bus
išlaisvinti - Winant

Londonas, sausio 1 d. — 
Rusijos ambasadorius Ang
lijai Ivan M. Maisky pareiš
kė, jog paskutiniosiomis sa
vaitėmis likimas pakrypo 
kita linkme rusų-vokiečių 
kare “ir taip pat reiškia ka
ras bendrai”.

Jungtinių Valstybių am
basadorius John G. Winant 
pareiškė, jog “laisvųjų tau
tų Naujųjų Metų pasižadėji 
mas pavergtosioms Europos 
tautoms yra, kad tie, kurie 
pasitikėjo ‘žmonių ir žmo
nėms vyriausybėms’, bus iš
laisvinti”.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra pinigu agen- 
taujant plačiai žinomam lietuviu 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas 
Atsišaukite telefonu: CANaI 8010, 
arba kreipkitės J raštinę:

2834 SO. OAKLEY AVE.

agentauti gera proga — 
TOWN OP LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidlrb-

1 tl ekstra pinigu. Patyrimas nerel- 
' kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
| ai 8010 arba kreipkitės J raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVE.

ei joną Petkienė, Kotrina Si- 
monavičienė, Aleknienė, Pet- 
roškevičienė, Klapatauskie- 
nė, Širvinskienė Antanas 
Nausėda, Vaznienė, Gailius, 
Rap. Baliauskas, Uršulė Auš 
kalnis, Amelia Vasaitis, M. 
Andraitienė, Antanina Juš
ka, M. Neberiešienė, M. Šil
kas, M. Judka, S. Jasuras, 
Salomija Saučiūnas, Veroni-

nas Juška, Beneta Cicienas, 
J. Berkeliai, E. Benaitis.

Po $.50: Lazuckienė.
• J. Mozeris, seimo sekr.

Kalėjimą sargai 
afsistadinėja

Iškeliama aikštėn, kad 
Illinoise kalėjimų sargai,

Apaštalystės Maldos dr-ja t Viktoras Juodelis, kun. J. Masiauskienė, kun. P. I pa
' Mačiulionis, Veronika Luko sitraukia iš užimamų vietųsu auka $5.00. Atstovas: P. 

Gailius.
Marijonų Bendradarbių 5 

skyrius su auka $5.00. At
stovės : Barbora Lazdaus- 

nė, Aleksandra Jonaitie- 
Anastazija Raštutienė.
Kazimiero Karalaičio 

N . L kuopa su auka $10.00. 
Atstovai: P. Bradelis, A.
Raštutienė, A. Jocius ir P. 
Rauskinas.

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 8 skyrius su auka $3. 
Atstovės: A. Raštutienė ir 
T. Petruševičienė.

Tretininkų dr-ja su auka 
$5.0Q. Atstovės: Veronika 
Lukošienė ir Adolfina Ri- 
ridaitė.

Viso aukų — $248.00. 
Apskričių raportai

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių apskritis sveikino seimą 
su auka $5.00. Atstovai: C. 
Druktenis, kun. J. Dambraus 
kas, Anthony Stankus ir An
tanina Vaišvilienė.

R. K. Federacijos Chica
gos apskritys sveikino sei-

„ , Cinikas, Ona Paliliūnienė,šiene, Konstantas Žaroms '
kis, Teodora Stučinskienė I*onard šimutis- Elena Mei'
Kotrina Pleikaitė, kun. A. 
Deksnys, Andrius Poška, 
Juozas Mozeria, Veronika 
Glebauskienė, kun. A. Lin
kus, Barbora Jurgenienė, 
Stasys Stanulis, Joseph J. 
Grish Petronėlė Armonienė, 
Zaudokas, Petkevičiai, An 
tanas Zube, West Pullman, 
Teresė Kikas. .

Po $4.00: K. ir D. Žansy-' 
tis, Petras Fabijonaitis. i

Po $3.00: Louise Juno
nas.

Po $2.00: Juozapina Šim
kus, Uršulė Sadauskas, Jur
gis Nemeikis, Domicėlė Bart 
kienė, Jonas Bacevičius, Si
mas A. Pilackas, M. Majo
rienė, Ona Pocaitė, Gudienė, 
Jonas Stumbris, Petrauskie
nė, Povilas Rauskinas.

Po $1.50: Be vardo.
Po $1.00: Agnės, Urbonie

nė, Joan Jesulaitis, Antanas 
Šaltis I. Pupauskas, Jonas

kauskienė S. Balčiūtė, Pra-

Padėk misijonieriams
Ar žinai, kad misijų tiks- 

tikslo, kaip remti misijų a- 
paštalavimo darbą.

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

, , Petraitis, Wanda Katanskas,mą su auka $5.00. Atstovai: ~ T ....„ \T___ x_ ._ ._ o__ .___ 1 Ona Juozaitiene, Marijona
Lauraitis, Stanislava šimkeB. Nenartonis ir Samienė. 

Liet. Vyčių Chicagos ap?
kritys sveikino seimą. At-

vich, Jenny Patrick, Anta
nas Arbičauskas, Antanina

stovai: S. Šimulis, Heleri Vaišvilienė, Macikienė, Bar
Cherry, James Cherry ir borą Jogelienė, Marijona 
adv. Jos. Peters. Kalesinskienė, Ona Bartkie

The American Lithuaniar. * nė, Elena Čepienė, Viktorija 
Daughters sveikino seimą su Deveikienė, Joana Pučkorie- 
auka $25.00. Atstovės: Ju-, nė, Anastazija Raštutis, Bar 
li^nne Swor!is ir Sophia Na borą Rimkienė, Agnės Peio- 
vfickis. ris, Petras Grybas Harriet
/ Šv. Kazimiero Seserų vie , Kuszlejko, Elena Benevičie-
nuolynas sveikino seimą 
laiškeliu linkėdamoa Labda
rių Sąjungai vaisingų suma
nymų, gražių rezultatų, o 
u’ įbrėžtiems darbams Die- 
ipagalbos ir palaimos juos 
sėkmingai įvykdyti.

nė, Anelė Stoškienė, Mari
jona Petraitė, Barbara Ab 
romaitis, Ona Šimonis, A. 
Valančius, Ben. Navickis, 
Julius Šliogeris, Petronėlė 
Schultz, Kazimiera Zibraitė, 
Veronika Jusevičienė, Mar-

ir gauna privačius darbus 
apsaugos pramonėse, kur 
už darbą daugiau mokama.

Visa tai surinkęs pasiusk 
pigiausia pašto klase.

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

Mission Club,
Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois

UŽUOJAUTA
Savo paskutiniajam susirinkime A. L. R. K. 

Studentų Sąjungos kuopa nutarė pareikšti bu
vusiai pirmininkei, Alicijai šambaraitei ir jos 
šeimai, jos brangiam tėveliui STANISLOVUI 
ŠAMBARUI mirus, giliausią užuojautą.

A. L. R. K. STUDENTŲ SĄ-GA.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monumenf Co.
527 N. Western Ave. Tel. See. 6103

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. t A.
STANISLOVAS

JANUŠKA
Jau sukako keturi metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, sūnų ir 
brol) Stanislovą Janušką.

Netekome savo mylimo gruo
džio 31 d.. 1937 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
T^a.1 gailestingas Dievas suteikia 
jam amžinną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar- 
šv. Mišias (su egzekvijomis) 
po. užprašėme 3 gedulingas 
už jo sielą šeštadienį Sausio- 
January 3 d., 1 942 m.. Gi
mimo Panelės švč. parapijos 
bažnyčioje. 7:00, 7:30 ir 8:00 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Sta
nislovo sielą.

Nuliūdę: mintina Uršulė Ir 
sesuo Ona.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

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

4S05-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais 
iš Stoties WHIP (1520), su P. fialtlmieru.

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR C1CEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJO8
P. J. RIDIKAS 

8354 Sonth Halsted 8treet 
I. J. ZOLP

1046 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Callfornla Ave. 

Tel. LAFayette 3572

•

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 501 h Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W este m Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlca Avenue 

Tel. YARds 4908

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR 8CNAI 
2314 West 28rd Place 

Tel. CANaI 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULIman 1270



Penktadienis, sausio 2, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
COOK APSKR. LIETUVIAI DEMOKRATAI 
IMASI APSAUGOS PROGRAMOS

Lietuvių Demokratų Cook 
apskrities lyga su 18 afili- 
juotų bendruomenių klubų 
sausio 7 d., trečiadienį, 7:30 
vakare turės susirinkimą 
savo patalpose, 6825 South 
Western avė. Bus aptartas 
apsaugos programai planas 
kooperuoti su mayoro Kel
ly Chicagos Civilinė Apsau
gos organizacija.

Bus suformuluotas pla
nas sukelti tarp lieutvių Ap
saugos Bonų pirkimo kam
paniją ir kitas — surengti 
masinę lietuvių lojalumo

šaliai ir vyriausybei de
monstraciją Internacionali
niam Amfiteatre. Kada tai 
visa įvyks, bus aptarta mi
nėtam lygos susirinkime.

Kampanija savanorių re
gistravimui Civilinei Apsau
gos (Gynimo) organizacijai 
bus pripažinta. Išlaidų suma 
rio ir A. Kasper, Dariaus 
Girėno posto komandie- 
riaus, kalbomis.

Šiame lygos susirinkime 
bus pranešta, kaip dalykai 
stovi dėl A. G. Kumskio kan 
didatūros į sanatorinio dis- 
trikto trustisus.

D R A U G A 8

'( į ‘& t i I v - - x' < I • " ' U:

("Draugas" Acme telepnoto,

U. S. karo laivas Arizona guli negi liam vandeny Pearl Harbor, Hava
juose. Tai japonų atakų gruodžio 7 d. auka.

yra geros valios pasišventi
mo, kad taip nuostabiai su
galvot, išdirbt tokius milži
niško masto darbus, kaip tie 
pastatai. Bet vėl mintis, 
kiek yra blogos valios žmo
nių, kurie tik keršto veda
mi ieško progų, kad griaut, 
naikint visa, kuo reikia tik 
didžiuotis. Ir dėl ko taip 
yra? Ypatingai šiandie su 
ta mintimi ir mes dažnai tu
rim susitikt. Tas mintis nu
traukė draugų šnekesys, kad 
jau važiuojam žemyn.

WHŪLESALE
FURNITIIRE

BROKER

Priešmetiniai draugijų 
susirinkimai ir jų 
spauda

Cicero. — Dabar eina 
draugijų priešmetiniai susi
rinkimai. Tai svarbūs susi
rinkimai : nustatymas vi
siems metams darbų ir iš-

Numatomi maži 
pakeitimai sąmatoje

Chicagos aldermenų tary
bos finansinis komitetas 
antradienį įvykdė apklausi
nėjimus Chicagos miesto 
1942 m. išlaidų sąmatos 
reikalu. Pranešta, kad są
mata su mažais pataisymais 
bus prižinta. Išlaidų sumarinkimas valdybų.

Cicero yra daug draugijų.; numatyta 166,138,734 dol 
Jei visos išrinks veiklias 
valdybas, jų veikimas bus PaVOGC 
daug didesnis. Visados taip 3
yra. Jei valdyba yra veikli 
ir ji gerų darbų atlieka ka

ls Tarchweld Eąuipment 
Co., 1035 Lake gt., vagys 

talikiškai visuomenei. Vis- pavogė svarbius darbo įran- 
kas priklauso nuo draugijų knis vertės apie 400 dol. Tų
veiklumo, šiandie nieko ne
galima nuveikti be organi
zacijų. Dabar tokie laikai/ 
kad turim būti organizuoti, 
nes be organizuotos visuo
menės nėra veikimo.

Spauda šiandie lošia dide
lės svarbos rolę. Taigi ir 
mūsų draugijoms reikia su
sirūpinti spaudos reikalais. 
Reikia ją remti iš visų jė
gų, kad ji nuolatos keltų 
mūsų veikimą. Ypatingai 
mes, katalikai, turime rem
ti spaudą, nes be spaudos 
ir mūsų veikimas būtų su
smukęs. Dėl to reikia drau 
gijų priešmetiniam susirin
kime, be savo reikalų, pa 
svarstyti, kaip daugiau iš
platinus katalikiškos spau
dos. Gera būtų, kad kiek
vienoj kolonijoj susidarytų

So. Chicago žinutės
Šv. Vardo dr-ja savo dva

sios vadui, kleb. kun. V. Čer- 
nauskui įteikė puikią Kalė
dų dovaną — ‘bowling bąli’. 
Klebonas labai džiaugėsi ir 
patenkintas dovana.

Parap. komitetas taipgi 
buvo klebono pasveikintas 
ir pavaišintas. Visi linkėjo 
mylimam kleb. sveikatos ii 
pasisekimo sunkiame para
pijos darbe.

įrankių greit negalima kur 
nors gauti ir apie 40 dar
bininkų priversti laikinai1 
bedarbiauti. Kompanija gi 
gamina karo reikmėms

net Spaudos Rėmėjų Dr-ja, 
kuri ne tik platintų dienr. 
“Draugą”, bet ir finansiniai 
jį remtų. Tokia draugija 
duotų daug naudos visuo
menei ir dienraščiui “Drau
gui”. Tas galima padaryti, 
tik bėda, esam išsisklaidę. 
O be organizuoto darbo nie
ko nenuveiksim. Būtinas 
reikalas katalikams įsteigti 
Spaudos Rėmėjų Dr-ją. Ko
lonijų veikėjai prašomi tuo 
reikalu atsiliepti per dien
raštį “Draugą” ir pateikti 
savo sumanymus.

Anastazas Valančius

[Sailroad DINING CAR 
PATR0N5 CONSUME,EACH 

YEAR.AB0UT24 MILLION 

EG6S.9 MILLION POUNDS 

OF POTATOES, 2 MILLION 
POUNDS OF BUTTER,lfr 

MILLION ORAN G ES, 15 

THOUSAND BARRELS OF 

APPLES,3/z MILLION 
QUARTS 0F MILK ANO 
CREAM,A MILLION 10AVES 

OF BREAD AND A8OUT 

30 MILLION ROLLS.

TPaXES TAKE ALMOST NINE CENTS OUT 

0F EVERY DOLLAR THE RAILROAM TAKE IN.’

EaILROAOS BUY AND ŪSE

MORE THAN 70,000 DIFFERENT

COMMODITIE^RANGING 

FROM TOOTHPICKS TO 

BRIDGE TIMBERS/FROM

STRAVVBERRIES TO STEEL RAILS,' 

FROM PINS TO IOCOMOTIVES.

"TRIBŪNE” VAISĘS DARBININKAMS
(•

Įdomi ekskursija per 34 aukštų dangoraižį
“Tribūne” dienraščio ir 

dangoraižio darbininkai kas
met švenčių proga turi vai
šes suruoštas laikraščio savi 
ninko McCormicko. šįmet 
jos buvo 28 d. gruodžio. Dė
ka S. Vienažindžio, 2441 W.

garais. Patalpos taip sutvar
kytos, kad kuo daugiausia 
vietos būtų. Visur švenčių 
nuotaika: eglutės, vainikai. 
Didelis užkandžių stalas: 
rinkis ko tik nori ir kiek 
nori. Antram aukšte buvo

43 St., teko ir man dalyvau- i paruošta vieta ir šokių mė
ti, nes dirbą ten galėjo atsi- 
vest savo draugus.

Pirmas įspūdis, tai tas, 
kad, tik įėjus tuoj pastebi, 
jog čia stovi pats savinin
kas, McCormick, kuris kiek-

Šv. Teresėlės Sodalicijos 
Kalėdų eglaitė su pasilinks
minimu, užkandžiais ir do 
vanomis gruodžio 21 d. pa- • vieną pasveikina rankos pa
rapijos salėj, pasisekė. Da-įdavimu, neapleidžiant nei 
lyvavo visi mokyklos vaiku | vaikučių. Kiekvienam palin- 
čiai, kleb. kun. V. černaus-, ki “Linksmų Naujų Metų”.
kas, seselės mokytojos, vai- 
gonininkas ir narės su ma
žyčiais, kurie dar nelanko 
mokyklos. Visi buvo paten
kinti.

I
Rengimo komisija nuošir

džiai dėkoja seselėms Joset- 
tai ir Leonardai už sureng
tą programą, kurioj buvo 
trumpas perstatymėlis, dai
nų, deklamacijų ir kitokių 
linksmų dalykėlių.

Po Naujų Metų Šv. Juo
zapo parapijos našliai ir 
našlės rengia pramogą pa
rapijos salėj. Tikietai jau 
platinami. Pelnas skiriamas 
parap. naudai.

Prieš šventes O. Stabulio- 
nytei įvyko nelaimė. Mokyk-

Tai vis kaž kaip nepapras 
ta, nors ir labai esam pri
pratę prie demokratiškumo. 
Juk reik suprasti, kas yra 
McCormick.

Salėj moteris papuošė gė
lėmis vyrus apdovanojo ci-

Susirinkimai
Lietuvos Vyčių Chicagos 

apskrities mėnesinis susirin
kimas įvyks sausio 2 d. 8 
vai. vakare, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapi
jos salėj. Visų kuopų atsto
vai prašomi atsilankyti.

S. Bružaitė, sekr.

Draugystė Saldžiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus

loję bežaidžiant išlaužta iš laikys Paskutinl susirinkimą
peties rankutė. Mergaitė 
randasi So. Shore ligoninėje. 
Neužilgo bus parvežta na
mo 829 E. 88th PI. Linkime 
mergaitei greit pasveikti.

Parapijoj randasi ligonių: 
O. Kalzanauskienė,, Cickevi- 
čienė, Minkienė. Linkime 
joms sveikatos ir grįžti vėl 
prie kasdieninių užsiėmimų.

Kas penktadienio vakarą, 
8 vai., parap. salėj įvyksta 
“bingo” lošimas. Dovanos 
yra duodamos pinigais. Kvie 
čiami visi parapijonai atsi
lankyti ir atsivesti draugus, 
kaimynus. Rap.

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties ką nors padaryti to
bulai, tas nepadaro nieko nė 
pusėtinai ir palieka nesąži
ningas Ir tinginys.

Dar buvo progos pama
tyt radio stotį WGN, kiek 
tilpo salėj. Įdomu buvo pa
buvot vietoj, kur viskas taip 
didinga. Pasiklausėm muzi
kos, dainų ir pamatėm, kaip 
stoty darbas eina.

Tribūne darbininkų dirba 
apie trys tūkstančiai. Visi 
gal ir nebuvo, bet gana daug 
Lankėsi.

Svečiavimosi laikas — 
dvi valandos — greit prabė
go. Skirstėmės į namus pil
ni naujų įspūdžių. Vienutė

DLNLNU ROOM HMOS —
LUK bklb — BEDHOOM HETH 
— KLG6 — KAD1OS — 4UC- 
FRIGERATORS — W AiHEKS — 

MA5GKL8 — tfTOVBS.
AU KattonaUy AdverUaed lt

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven
Telefonas REPUBLIC 6051

4*

gėjams. Duota proga keltu
vu pakilti į to dangoraižio 
viršų (dangoraižis yra 34 
aukštų). Tas irgi įdomu. 
Šiaip jau, kad pakilti į vir
šų, reikia mokėt 25c. Bet tą 
dieną buvo dykai, tik val
džiai taksų po 3c reikėjo 
mokėti. Mat, karas. Pirmiau 
to nebuvo. Kaip keista: tas 
pats pastatas, toks didin
gas apačioj, gi čia tik taku
tis aplink apeit, vietos ke
liolikai žmonių. Taip suma
žėjęs. O koks reginys ap
link. Pažvelgus žemyn, žmo
gus toks mažytis, tik vaba
lėlis, palyginus, o kiek jame

TURTAS VIRS .. $6.500.000
APART APSAUGOS, TURIME (f C C H HM 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ........................pOOU/UUU

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

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

tVINGS
lOAN ASSOOAnONofOk,-*
JUSTIN MACKIEWICZ, Pres.

<192 Archer Avenue 
TIRginia 1Ui

Trys Raudonos Gėlos
(Atkelta iš 5 pusi.)

niu Šteinys dingo liepsnoje. 
Nustebimo šauksmas pasi
girdo aplinkui Kelios bai
saus išgąsčio minutės.

Duryse pasirodė vyras, 
kurio drabužiai liepsnojo. 
Jis rankose nešėsi nebegyvą 
žmoną, o ji laikė prispau
dusi prie krūtinės mirusį 
Pranuką. Vyras žengė dar 
žingsnį ir iš jo burnos pra-

f

sekmadienį, sausio 4 d. Chi- silįušė kraujas.... 
cagos Lietuvių Auditorijoj.
Malonėkite visi nariai atsi- Dar kelios minutės... Prieš 
Lankyti, nes bus išduotas vi- sudegusį namą, apmindžio- 
sas raportas komisijos iš tų gėlių daržely, kaimynai
draugijos stovio.

Nutarimų rašt. F. Bakutis

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūti

Sauerveinas.

paguldė tris lavonus: tėvo, 
motinos, sūnaus, o šalia te
bežydėjo trys raudoni žie- 
dai, šeimyniškos meilės sim
bolis.

D A C IX I C — namams statyti, remontuoti ar 
r pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai NepnklausomiUI
9

TAI IPYI/ITP Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpee-
I T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SM%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO EB IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuakriaadžlant Nei 
Vieno Klljentol

Keistute Savings and Loan Association yra šymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

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

SS

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies bu mo
derniškomis utlal- 
domla Ir Hollywood 
IvlMomli. Darba* 
Garantuota*.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood MM 

Bei.: ' ENGlewood 6840

Tai buvo praeitą vasarą, 
ramiam Rumunijos kaimely 
Recyn. Sudegusio namo vie
toj gyventojai sukrovė krū
velę akmenų, o jos viršūnėj 
pastatė kryžių su parašu: 
čia žuvo pavyzdinga šeima, 
kuri savo pasiaukojimu vi
siems paliko pavyzdį. V.A.P.

Maywoode sustreikavo 
pieno išvežiotojai. Piketuo
ja Maywood Farm Dairy 
kompaniją.

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

IMRGUTLT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintčlia ir Smagiausias <
Vakarinis Lietuvių Programas / 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir &E&TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.1
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242
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PIRMASIS ANTIFONALIS CHORAS GRĮSTA 
DALYVAUTI 'DRAUGO' KONCERTE SOKOL SALĖJ! 

Prof. Poetus Garsųjį Chorą Vėl Lavina.
Šv. Jurgio parapijos rink- į Per ilgus metus Prof. Ant 

tiniai balsai sudaro Antifo i Pocius yra vadovavęs šv. 
nalį Chorą, kuris buvo tos Jurgio parapijos chorams ir 
parapijos pažiba per kelius begalo daug visokių nauje- 
metus. Prof. Ant. Pocius vėl nybių, pagerinimų, ir talen- 
lavina šį garsųjį chorą ir tų yra įnešęs į tos parapi- 
tas pirmasis choras vėl grįš jos veikimą ir menišką gy-

venimą. Tos parapijos cho
rai per ilgus metus yra tarp 
geriausių lietuvių parapiji
nių chorų visoje Amerikoje. 
Šv. Jurgio parapijoje buvo 
įsteigta ir net dabar gyvuo
ja parapijos orkestras, mo
terų choras, stygų orkes
tras, ir kiti dainavimo cho
rai. O visa tai yra Prof. A. 
Pociaus nuopelnas daugu
moje. Ir šiuo laiku Prof Po
cius užsiėmė tvarkyti ‘Drau
go’ koncerto programą.

Taigi, “Draugo” koncer
tas, kuris įvyksta Saus. 18 
d., 1942 m. Sokol salėje, ti
krai bus įdomus ir visais at
žvilgiais turiningas. Šiuo lai
ku tikietai jau yra pardavi
nėjami parapijose per agen
tus ir kitus geraširdžiu? 
žmones, kurie dalyvauja ti- 
kietų pardavimo vajuje.

Malonėkite nusipirkti ti- 
kietus dabar ir padėkite va- 
jininkams laimėti dovanas.

džiuginti klausytojų širdis 
malonia daina ir vilioti žmo
nių akis savo puošniais rū
bais.

Prof. Ant. Pocius, kuris 
tvarko visą koncerto pro
gramą, pasižadėjo vėl sugra
žinti visuomenei pamylėtą 
Antifonalį Chorą, šis choras 
susideda iš sekančių daini
ninkių : Julia Kiška, Ona La
pinskas, Lilija Mačys, Ona 
Jonikas, Albina Kavalaus- 
kas, Lucilė Overlingas, ir 
Ona Budrikas.
Senai Darbuojasi

Šis įspūdingas choras bu
vo suorganizuotas 1938 me
tais šv. Jurgio par. naudai, 
bet jojo populiarumas taip 
praplito, kad tuoj aus visur 
buvo kviečiamas ir buvo vi
sų mėgiamas. Per kelius me
tus šis choras buvo pasirodęs 
per “Draugo” koncertus ir 
visais atžvilgiais buvo entu
ziastiškai priimtas.

"DRAUGO"

Metinis Koncertas
Sekmadienį, Sausio-January 18 d., 1942 m.

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

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

G. Klevickaitė

J

G. Giedraitienė

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

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE
r

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

YVASHINGTONAS NUTAMSYTAS

/J?- ■ a S a a a . ••

mu

("Draugas'’ Acme telepnocar

J. A. Valstybių sostinėje Washing tone išbandyta nutamsinimas (black- 
out). Sakoma, gerai pavykęs. Vaizd uojama viena miesto dalis, kaip ji 
atrodė prieš ir per nutamsinimą.

I Nešdama šuniuką 
pametė piniginę

Nettie -Visin, 27 m amž.,
2516 So. California avė., 
ėjo Cermak rd, arti Wes- 
tern avė. Vienoje pažastėje 
laikė šuniuką, o kitoj pini
ginę. Staiga smarki vėjo x Kun. K. Toliušis, šv. 
srovė pakėlė jai skrybėlę. Jono ligoninės kapelionas,
Moteris griebėsi laikyti 
skrybėlę ir nuėjo dar vieną 
bloką. Staiga apsižiūrėjo, 
kad šuniuką laiko kaip lai
kiusi, o piniginės nėra. Grį
žo šaligatviu atgal ir nera
do. Pranešė policijai.

Pamestoj piniginėj buvo: 
110 dol. pinigais, penki po 
100 dol. apsaugos bonai, 
trys po 25 dol. apsaugos 
bonai ir 2,600 dol. pašto 
taupos ženklelių.

ATLYGINAMA DARBININKAMS UŽ 

DIRBTA VIRŠLAIKIO DARBA
Federalinis teismas Chi- ■ milijonų dolerių už viršlai- 

cagoj andai nusprendė, kad kio valandų darbą pradėjus
kelios gyvulių skerdyklų 
kompanijos savo darbinin
kams turi atlyginti apie 15

net 1938 metais. Mat, kom
panijos privertė darbinin
kus dirbti ilgesnes valan
das su paprastu valandiniu 
atlyginimu. O tas kaip tik 
ir buvo priešinga atlygini
mo ir darbo valandų įstaty
mui. ‘

Ne vienos tos kompanijos 
tuo būdu peržengė minėtą 
įstatymą. Dabar jos trau
kiamos tieson ir reikalauja
ma, kad už tą viršlaikio dar 
bą darbininkams būtų atly
ginta įstatymu nustatyta 
norma.

Federaliniam teisme Chi 
cagoj tomis dienomis sutiko 
savo darbininkams už virš
laikio darbą atlyginti:

Sinai Kosher Sausage, 
3351 So. Halsted gat., 4,639 
dolerių 29 darbininkams ir 
Chicago Addressing Co., 
720 So. Dearborn gat., 
2,995 dolerių 45 darbinin
kams.

Apsaugos taisyklės 
darbininkams

Office of Civilian Defen
se Chicago ir apylinkių fab
rikų darbininkams paskelbė 
šias taisykles, kai būtų pas
kelbtas orinio puolimo (ata
kų ) aliarmas:

1. Visi turi būti prie sa 
vo darbo iki aliarmo pas
kelbimo.

3. Netelefonuoti ir nešū
kauti, klausyti viršininko.

4. Imtis priemonių kiek 
yra galimumų apdrausti sa
vo darbo mašinas ir įran
kius.

5. Nesukelti jokių šauks
mų.

6. Kovoti su gaisrus suke
liančiomis bombomis.

7. Jei kur turima apsau
gos priemonių kovoti su už
puoliku, tai tuo naudotis.

»8. Pasilikti saugioje
toje iki pavojus bus atšauk
tas ir po to grįžti į darbą.

Arkivyskupo
brolėnas tarnybon

Chicagos Arkivyskupo S. 
A. Stritch brolėnas Robert 
Emmett Stritch, 21 m. 
amž., savanoriu įstojo regu- 
liarėn kariuomenėn. Pra
eitą birželio mėnesį jis gra- 
duavo iš Hotre Dame univer 
siteto ir iki šioliai dirbo vie
noj drabužių gamykloj 
dumiestyj.

vi-

Dalyvauja Ateinininkų 
Draugovės šokėjai 
savo žavėjančiais 

lietuviškais rūbais!

Kuria šeimos židinį
Adolph Rimkus — Mina 

McFarlane.
Carl Vylonis — Margaret 

Marks.

Paminėta Iroąuois 
teatro nelaimė I

Gruodžio 30 dieną Chica
go j minėta 38 metų liūdnoji 
sukaktis kaip sudegė Iroqu- 
ois teatras miesto centre. 
Tame gaisre žuvo 570 vyrų, 
moterų ir vaikų. Katastro
fa įvyko 1903 m. gruodžio 
30 dieną vakare.

Teisman pašauktas Frank 
Jenks, 21 m. amž., už moto 
rinės valties pavogimą. 
Jenks pasisiūlė įstoti ka
riuomenėn, jei prieš jį kelia
ma byla bus panaikinta

Teisėjas sutiko. Jenks 
priimtas armijon.

Visi daiktai skelbia Die
vo esimą. Napoleonas

r?
Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami 

J Šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterim* — Trečiadilenlais.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas ______________

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
MASSAGC

Penki kaliniai 
pabėgo iš kalėjimo

Iš Winnebago apskrities 
kalėjimo Rockforde pabėgo 
du pavojingi chicagiečiai 
plėšikai ir su savimi kartu 
išsivedė tris kitus kalinius. 
Tai Robert Nicholson, 24 
m., ir Edward Poppe, 24 
m. amž., Apsvaigę kalėjimo 
sargą, atėmė raktus ir išdū
mė.

Jiedu prieš kokį laiką bu
vo suimti Chicago j. Rock- 
fordo autoritetai jųdviejų 
pareikalavo už banko api
plėšimą. Chicagos autori
tetai juodu perdavė Rock- 
fordui.

Su savimi išsivedė tris 
jaunus plėšikus rockfordie- 
čius.

Su guminiais lankais 
prasideda raketas

Springfield, III., lankosi pas 
savo gimines Roselande ir 
yra apsistojęs pas kun. J. 
Paškauską.

X Kun. Kaz. Barauskas
1941 m. gruodžio 30 d. Šv. 
Kazimiero vienuolyno moky
tojoms seserims kalbėjo Lie
tuvos ir lietuvių tremtinių 
Sibire klausimais.

X Elena Gedminienė, 2529 
W. 45 PI., žinoma Moterų 
Sąjungos 20 kp. veikėja, 
rimtai serga. Guli Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

X M. ir J. Druktenial,
1609 So. 50 Avė., Cicero, 
džiaugiasi brangia Kalėdų 
dovana. Mat, garnys paliko 
dešimts ir pusės svarų sū
nų. 'Jruktenienė yra veikli 
M. Są-gos 2 kp. nare. Linki
me sūneliui sveikam augti.

X lst CIass Private Juo
zas Mekšraitis, U. S. Army, 
šiomis dienomis lankėsi dnr. 
“Draugo” ofise pasimatyti 
su savo prieteliais ir moks
lo draugais. Dabar vyksta į 
Kaliforniją kur tikisi būti 
pakeltas į seržantus. Juozas 
yra radio specialistas.
/ B. Palubinskienės Dress 

Shop darė sėkmingą biznį 
švenčių laiku. Lango išpuo
šimas neatsiliko net nuo di
desnių 14-tos gatvės krau
tuvių. Palubinskienė užsii
ma visokių siuvimu ir per
taisymu suknelių. 2 kp. są- 
gietės ypač ją remia, nes 
Palubinskienė yra ilgametė 
narė ir darbuotoja.

Automobilių guminių lan
kų (padangų) pardavimo ir 
pirkimo suvaržymai iškelia 
nepaprastą raketą. Lankai 
kur ir kaip papuolė vagia-

vle' 1 mi ir didelėmis kainomis
parduodami. šiandien jau 
pavojinga automobilį naktį 
palikti gatvėje nesaugomą, 
nes galima rasti jį be lan
kų. Policija pradėjo dau
giau budėti.

Šiandien jau yra sunku
mų gauti naujus lankus. O 
nuo sausio 5 d. visiškai ne
bus galima. Kalbama, kad 
paskiau vargiai bus galima 
gauti ir senų guminių lan
kų. Ateityje privatūs au-1 
tomobiliai gal visiškai iš
nyks iš gatvių.

X Pullman Coach prane
šė visiems savo darbinin
kams, kad šįmet Kalėdų “bo
nai” bus išmokami prieš 
Naujus Metus vietoje kūčių 
dienos. Bonai trijų rūšių. 
Kurie darbininkai bus išdir
bę mažiau vienų metų gaus 
po $5.00. Kurie bus išdirbę 
niuo vienų ligi penkių gaus 
po $10.00, o kurie bus išdir
bę daugiau kaip penkis — 
gaus po $15.00. Pullman 
Coach Co. dirba apie 20 lie
tuvių, tarpe jų ir moterų ir 
merginų.

Labai klysta tas, kurs 
sau draugo ieško puikiuose 

PLATINKITE “DRAUGĄ* j rūmuose ir puotose. Seneca

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

id. __..............


