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Didžiausis Pasaulio Istorijoj Sąmatas
SAVO PRAKAITU...

Šiandie mes geriausiai su- j 
prantam tas didžiąsias pas
tangas, kurių pareikalaus 
šio krašto ir viso pasaulio 
žmonių laisvės išpirkimas. 
Prezidento Roosevelto pa- 1 
tiektasis karo gamybos pla- ! 
nas, kuris reikalauja 180,- 
000 orlaivių, 120,000 tankų 
ir begalės kitokios karo me- i 
džiagos, pareikalaus nepap
rasto darbo jėgį įtempimo ir 
didelio krašto gyventojų pa
siaukojimo.

Šiandie defensyvis karas, 
karas laikraščių skiltyse ir 
politinėse kampanijose pasi
baigė. šiandie visi ir kiek
vienas turi prisidėti prie šio 
karo laimėjimo.

45 bombanešiai 
atakavo Corregi- 
dor salos tvirtovę

Japonų pralaimėjimai

Washingtonas, sausio 7 d. 
— Karo departamentas šian 
die paskelbė, jog Filipinuose 
japonai sustiprino savo ata
kas ir Filipinų gynėjai drą
siai laikosi prieš nuolatinės 
japonų bombanešių atakas.

Vakar japonų bombane- 
j šiai per kelias valandas ata
kavo Corregidor saloje esa
mą tvirtovę ir karo departa 
mento pranešimu, iki šiol 
dar neapskaičiuota padaryti 
nuostoliai. Atakose dalyvavo 
bent 45 japonų bombanešiai.

Visame fronte amerikie
čių ir filipinų kariuomenė į 
šiaurvakarius nuo Manilos 
aršiai kovoja su priešu, ku
ris deda visas pastangas 
baigti karą Filipinuose, bet 
gen. Mac Arthur vadovau
jamoji kariuomenė rodo ne
paprastą pasipriešinimą 
dug skaitlingesniam prie
šui.

IR KRAUJU...
Milžiniškose Amerikos dir 

btuvėse kartu su liepsnoj an- ' 
čiu plienu tekės darbo žmo
nių prakaitas, kuris užgrū
dins kiekvieną lėktuvą, kiek 
vieną tanką, kiekvieną kul
ką ir durtuvą kovai prieš 
pasaulinius banditus.

Karo laukuose gal ne vie
no geriausio šio krašto sū
naus kraujas įtreš nuo karš
čio garuojančią ar nuo šiau
rės šalčių sustingusią žemę,! Cepelinai gali 
kad nuplautų pasaulio gė-1 r
dą, kad išpirktų pasauliui atakuot Amerika 
laisvę ir ramybę.

("Draugas" Acme telepnonr

Davo pakrantėse (1- U. S. bombonešiai daužo japonų karo laivus, vienas naikintu
vas nuskandintas; lėktuvai gali naudotis olandų bazėmis (2); japonų pažanga Ma- 
laya ir Borneo (3) sulaikoma ir pakertama; galimas ddaiktas, santarvininkai iš Bur- 
mos įsiverž į Thailandą, kur U. S. lėktuvai smarkiai smogia japonams; gen. MacArt
hur kariuomenė sėkmingai atmuša japonų atakas saužemy ir jūroje (5).

Washingtonas, sausio 7 d.
— Atsakingi karo sluogsniai 

Likusios namie motinos ir šiandie pareiškė, jog esą te
mylimosios palydės karius kaį galima, kad Vokietija 
tyliomis ašaromis ir karštą- ■ panaudotų savo turimus ce- 
ja malda. Bet jų širdyse ne- pelinus atakoms Jungtinių
sislėps baimės kirminas. Mes Valstybių rytiniam pajūryje, j laipinę savo kariuomenę i 
žinome, kad jų krūtinėse už gįų giuogsnių manymu, na šiaurę nuo apsuptojo Sevas- 
lūš liūdesys, bet mes taip • cįaį dar turi du cepelinus — topolio, rusai deda pasatn- 
pat žinome, kad jų liūdesį Qraf Zeppelin, kuris jau yra gas apsupti vakarinėj Kry- 
palengvins pareigos jaus- perskridęs Atlantą ir didelį _______ ____ __________  -

MALDA IR AŠAROM...

mas.
Palydėdami savo artimuo

sius karštomis ašaromis ir 
giliąja maldą į plačiuosius 
karo laukus, mes turime pa 
siryžti, kad mūsų prakaitas 
ir mūsų pasiaukojimas pa
dės jiems kovas kovoti, nes 
savo sunkiu darbu mes pa
gaminsime jiems geriausius 
orlaivius, greičiausius laivus 
ir taikliausias armotas...

VARGAS NUGALĖTOJAMS 
Džiaugiasi ir didžiuojasi 
šiandie Tokijo savo laimėji
mais. Bet... dar taip nesenai 
ir Berlynas didžiavos, kad 
“šiandie Vokietija mūsų, o 
rytoj visas pasaulis”... Ta
čiau šiandien Berlynas ir 
Roma tik plūstis teišmoko...

Šiandie Hitlerio legijonai

Rusai išlaipino
kariuomenę Kryme

LZ-130, to paties tipo kaip 
Hindenburgas, kuris 1937 
metais sudegė Lakehurst N. 
J.

Abu šie dirižabliai gali 
būti taip pertvarkyti, kad 
su savim galėtų gabenti de
šimtį bombanešių, kurie 
bombarduotų Amerikos pa
kraščius. Arba net patys ce 
pelinai gali pravesti bombar 
davimą, nors tada jiems jau 
nebūtų vilties grįžti.

Šios atakos, aišku, būtų 
daugiausia nukreiptos į tirš
tai apgyventas vietas, kad 
tuo būdu suterirozuotų žmo-, 
nės ir pamuštų gyventojų! 
moralę.

Washingtonas, sausio 7 
d. — Atty. Gen. Biddle šian 
die pareiškė, jog vyriausybė 
planuoja, išnaujo 1,1000,000

Maskva, sausio 7 d.,

Japonų teroras

Iš- | mo dalyj 100,000 vokiečių 
; kariuomenės.

Savo kariuomenę rusai iš
laipino Eupatorijos uoste,

Washingtonas, sausio 7 
d. — Karo departamentas 
paskelbė, jog gen. Mac 
Arthur pranešė, kad Lu- 
zon saloje japonai bombar 
duoja miestus, kurie netu 
ri jokios karinės reikšmės.

Savo bombanešių ata
koms japonai pasirenka 
daugiausia sekmadienius, 
kai jie žino, jog dauguma 
žmonių yra bažnyčiose ar 
gatvėse ir savo taikiniais 
daugiausia pasirenka baž
nyčias ir gatvėse apšaudo « - j
civilius gyventojus kulkos | Kinai nukovė dar 
vaidžiais.

w T ■ ■ ■ v v 1 —Naciai išžudė 
95,567 rusus

DEVYNI BILIJONAI NAUJAIS 
TAKSAIS KARO REIKALAMS.
Didžiausias pasaulio istorijoj karo biu
džetas, kuris nacionalę skolą pakels iki 
110 bilijonų dolerių.

Washingtonas, sausio 7 d. traukti paskolą, kurį siektų 
— Pareikšdamas, jog tauta $110,000,000,000. 
pasiryžusi “sumokėti bet ko Šavo metiniam biudžeto 
kią kainą, kad išlaikytų mū- pareiškime Prezidentas pažy
sų gyvenimo - santvarką*', 
Prezidentas Rooseveltas šian 
die kreipės į kongresą suda
ryti $56,000,000,000 karo bu 
džetą ateinantiems fiska- 
liams metams, pakelti tak
sus dar $9,000,000,000 ir už-

Maskva, sausio 7 d. — 
Sovietų užsienio komisaras 
Molotovas įteikė užsienio di 
plomatams notą, kurioje pa-

Gabenančius kariuomenę lai j žymima, kad okupuotuose 
vus saugojo Juodosios jūros | Rusijos miestuose vokiečiai 
karo laivai

Fronte į vakarus nuo Ma
skvos rusai atsiėmę 572 mie 
stus ir nukovę apie 10,000 
vokiečių į pirmąsias penkias 
dienas.

Leningrado fronte, ' pa
sak, sovietų komunikato, ru 
sų aviacija sunaikinusi tris 
vokiečių hangarus ir dirbtu
ves.

mejo, jog "tai yra karo biu
džetas. Jo didumas ir suda
rymas priklauso nuo įvykių 
pasaulio kovų laukuose. Tik 
tai maksimumas gali paten
kinti. Aš negaliu atspėti ga
lutinos kainos, nes aš nega
liu įspėti besikeičiančios ka 
ro laimės”.

Du kartus daugiau
Spaudos konferencijoje 

Prezidentas pareiškė, jog tai 
esąs didžiausias biudžetai 
pasaulio istorijoje. Vyriausy 
bės apskaičiavimu, dabarti
nis Amerikos biudžetas yra 
beveik dukart didesnis už 
Vokietijos.

Pasak Pres.dento, vieton 
dabar išleidžiamų $2,000,000, 
000 į mėnesį bus išleidžiama 
$5,000,000,000.

iššaukė Vokietijon visus j Jungtinių Valstybių ir są 
Lietuvos, Latvijos ir Esti- Į jungininkų kariuomenei šis 
jos gydytojus. biudžetas reiškia “geriau-

Tuo būdu sunki Lietu- i sius ginklus”, nors Ameri- 
vos gyventojų padėtis dėl| kos . visuomenei tai reiškia 
besiplečiančios dėmėtosios i naujus didesnius taksus.
šiltinės epidemijos dar pa | atsisakvt
sunkėjo, nes nebeliko me- J
dicinos specialistų kurie Prezidentas taip pat pažy 
galėtų sergantiems padėti, mėjo, jog Amerikos visuome 
__________________ i nei teks atsisakyti nuo dau

gelio patogumų ir luksusinių 
dalykų”, kad būtų galima

Lietuviai gydytojai 
Vokietijon

New Yorkas, sausio 7 d.
Matomai, kad Rusijos 

fronte sužeistųjų nacių ka 
reivių skaičius toks dide
lis, jog Vokietijos gydyto
jai nebesuspėja sužeistųjų 
aprūpintu

Londono radio paskelbė, 
jog naciai suregistravo ir

išžudę 95,567 gyventojus ir 
nesuskaitomus šimtus kito
se vietose.

Pasak notos, daugiausia iš 
žudyta Kieve — 52,000, pas daugiau lakūnų 
kui Dniepropetrovske Ode
soj, Lvove (Lenkijoje)...

Trijuose atsitikimuose vo Londonas, sausio 7 d.— 
kiečiai surinkę gyventojus ir Grįžęs iš Batavijos Olandi 
pasiuntę fronto ugnin, kad j°s laivininkystės ministeris 
tuo pridengtų savo kariuo Piet Kersten spaudos atsto

Indijoms reikia

menės judėjimą.
Vėliausieji pranešimai skel

bia jog Možaiskas netrukus, Anglai treti karta 
turės pasiduoti ir šioje apy 1 ’ e -c
linkėję gresiąs pavojus 100,
000 nacių kariuomenės.

7,000 japonų

vams pareiškė, jog Olandijos 
Rytų Indijos pasiryžusios

perkelti “darbą, medžiagas 
ir įrengimus nuo civilių reik 
menų gamybos į ginklų ir 
kitų karo reikmenų gamy
bą”.

Iždo biudžetas reikalauja 
$59,027,992,300 fiskaliams 
metams, kurie prasidės lie
pos pirmą dieną, į šią sumą 
įeina milžiniškos išlaidos ir 
$1,750,000,000 nuošimčiams 
už viešąją paskolą.

traukias iš snieguotų Rusi- 
jos plotų, Suomija kalba svetimšalių, kurie yra Vokie Anglai atakaVO 
apie taika, Romunijoje kai- jos, Italijos ir Japonijos pi
bama apie pralaimėjimą ir 
pagaliau bunda ir Prancūzi
jos sąžinė. Ir neaiškūs pra
nešimai iš Vokietijos kalba 
apie kylantį viduje nepasi
tenkinimą.

IMPERIJA SMĖLYJE
Roma. Didingoji Roma, 

kuri per amžius didžiavosi 
savo kultūra, kuri suteikė 
pasauliui pirmąjį teisių ko
deksą. Tačiau neapsižiūrėjo 
Roma ir įsileido už savo var 
tų pasaulinio masto bandi
tą, kuris savo nesveikoje 
vaizduotėje pradėjo kurti

liečiai. Šioje registracijoje naciu ba2eS 
jie bus fotografuojami ir tu 
rėš su savim nešiotis tapa 
tybes įrodymo dokumentus. Londonas, sausio 7 d. — 

Anglų bombanešiai bombar
davo vokiečių okupuotą 
Prancūzijos uostą Brest ir 
Cherburg ir pravedė atakas

smėlio imperijas.
Mussolini miražuose įžiū

rėjo didingą Italijos imperi
ją Afrikos smėlynuose ir pa vakarinėj ir šiaurvakarinėj 
siuntė savo legijonus Albani Vokietijoj
jon. Žuvo Albanija ir Musso 
lini troškimai dar padidėjo...
Deja... papūtė aštrus vėjai 
— išnyko miražai ir šiandie 
iš Italijos imperijos Afriko
je belkio tik maži likučiai, 
kurie netrukus gali visai iš nikato, žuvo 
nykti. ' orlaivis.

Aviacijos ministerija pas
kelbė, jog kiti anglų bomba
nešių daliniai apmėtė bom
bomis vokiečių laivus prie 
Norvegijos.

Chungkingas, sausio 7 d. 
— Bebėgančiai japonų ka
riuomenei į šiaurę po pralai 
mėjimo prie Changsha pada 
ryta dar nauji nuostoliai. Bu 
vusios 100,000 kariuomenės 
likučiai skubiai traukiasi į 
šiaurę ir besitraukiančiai ka 
riuomenei suduotas skaudus 
smūgis, kai nukauta dar 
7,000 japonų.

Oficialūs pranešimai skel
bia, jog Kinijos kariuomenė, 
norėdama užkirsti japonams 
pasitraukimo kelią, sudarė

laikytis prieš japonus, bet 
joms būtinai reikalinga 
Amerikos, Anglijos ir Aus

i tralijos lakūnų. , _ , ,Pabrėždamas, jog taksai 
‘ ‘Olandijos Rytų Indijose reikalingi ne tik karo finan-

__ ______ r_____ nuolatinę kariuomenę suda- gavimui, bet ir sulaikymui
Anglai šiandie pranešė, jog r0 50-000 kareivių, apmokin- infliacijos, Prezidentas pa
jau trečia paeiliui diena jie!moderniam karui ir 100,- reiškė, jog “bet kokie taksai 

000 rezervistų, kurie šaukia geriau, negu nekontroliuoja
mi kariuomenėn reguliariai mas kainų kilimas”, 
kas šešios savaitės po 8,000. « ,, A

“Taip pat yra 2,000 pirmo Prezidentas taip pat parei
sios eilės orlaivių, bet labai ske- šl° krašto P™dukci

kia ioe smarkiausios kovos raikalinga Amerikos, Angli- Jos. g,a,ln?.UI?al, užtenka
ma, jog smarkiausios kovos Australuos išlavintu mai dldell- kad Pala*kytU gynyksta pietiniam Perako į JO8.lr Australijos išlavintų štandardo lveroeni
fronte, kur japonai pravedę lakV?.ų’,, kad PaPlldytll 

skaičių

pasitraukė
Užtenkamai rezursų

Singapūras, sausio 7 d. —

priversti trauktis į pietinę 
Malajų pusiasalio dalį ir tuo 
būdu japonai kas kartas vis 
artėja prie Singapūro. 

Anglų komunikatas pareis

aršiausias atakas.
Malajų pusiasalyje japonų 

aviacija pradeda išvystyti 
plačiu maštabu savo veiki
mą. Vakar Singapūre pas
kelbta priešo orlaivių pavo
jaus signalas, bet bombų ne 
numesta.

Iš Singapūro išvyko Ang
lijos Tolimųjų Rytų laivynopozicijas šiauriniam Laotus

upės krante, į šiaurryčius vadas, viceadmirolas Sir 
Šiose atakose, anot komu i nuo Changsha ir pasitiko ja Geoffrey Layton, kad suor- 

vienas anglų ponų karšta ugnimi, kai šie ganizuotų rytų laivyną taip 
1 bandė persikelt per upę.

Singapūras, sausio 7 d. — 
Anglai staiga pravedė neti
kėtą kontrataką Kuala Se- 
langor apylinkėje, Malajuo
se, kuri pavykusi “100 nuo
šimčiu”. Taip pat sudaryta 
naujos pozicijos apsaugai 
svarbaus miesto Kuala Lum 
pur.

lygmenį 
ir šiuo metu Prezidentas ne 
proponuojąs “vartototojų 
paskirstymo kortelių”.

Įima greičiau pasiektų Toli
muose Rytuose laivyno vir- 

kad sąjungininkai kaip ga ‘ šenybę”.

n »
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

Pasisekus vakarienė i sa^otr“ kvs‘?
Metinė vakarienė, kuri vakare Lietuvių Piliečiu sa 

buvo rengta palydėti senus lsj, 1723 Jane St., S. S. Pitts- 
ir sutikti Naujas Metus, tu- burgh, Pa.
rėjo puikų pasisekimą. Pub- Teatras bus tikrai puikus, 
likos buvo iš įvairių miesto I nes svarbesnes role3 atliks 
dalių; didžiumą bet gi su- visiems gerai žinomi scenos 
darė Šv. Kazimiero parapį- mėgėjai. Seniems ir jau
jos nariai. Nuotaika buvo niems bus gal pirma progs 
puiki — lyg bendroj šeimoj. P° Naujų Metų linksmai pa 
Seni ir jauni dainuodami, į sišokti prie puikios muzi- 
linksmindamiesi sutiko Nau-1
jus Metus. Tad, visi kviečiami atsi

Taip, seni metai jau pra- lankyti į šį “Jaunieji Lietu- 
ėjo. Atsistojome — naujųjų į viai Pittsburghe” draugijos 
angoje. Senieji plačiai skam Parengimą linksmai praleis-
bės istorijos lapuose savo 
žiaurumu. Milijonai jaunų 
vyrų turėjo pralieti savo 
kraują ir aukoti gyvybes, 
tam neteisingam pasauliui.. 
Pradėjome Naujus Metus to
kiose pat aplinkybėse, šie 
naujieji dar migloj stovi 
prieš mūsų akis ir negali

ti laiką ir paremti jaunuolių 
darbuotę.

Rengimo komisija

Žodis katalikiškos 
spaudos platintojo

Jack Signs for a Fight

(“Draugas” Acme telephotol
Jack Dempsey, buvęs bokso čempijonas, savanoriu įsto

ja karo tarnybon. Medikalinio korpuso gydytojas New 
Yorko naujokų priėmimo stotyje tiria jo sveikatos stovį.

kat. dier.rašt; “Drauda” 
Laikas bėga, kaip apėję neklysiu pasakęs, kad 

me įsivaizduoti, kokias ne -i vanduo. Praeitas (1941) me- ] nuoš. Gary lietuvių
laimes pasaulis turės per
gyventi...

Vien tik Aukščiausias ga
li sumažinti pasauliui siun 
čiamas bausmes.

Pradėję Naujuosius Me 
tus, turime uoliau prašyti 
Taikos Karalaitį, kad grei
čiau sugrąžintų pasauliui 
taiką ir ramybę...
Teatras ir šokiai

Jaunimo draugija “Jaunie 
ji Lietuviai Pittsburghe”, 
kurią sudaro daugumoj jau- 
nuoliai-ės paskutiniais lai
kais atvykę iš Lietuvos, ren
gia teatrą ir šokius. Stato 
scenoje trijų veiksmų kome-

SPAUDOS BIULETENIS
J “ C 
f V. V .•

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

(Tęsinys)
II. Angliškoji Spauda
Dėmėtoji šiltinė Lietuvoje. 

“Ihs New York Times”
gruodžio mėn 17 d. iš Stock- 
holmc praneša, kad sekant 

i vokiškais šaltiniais Baltijos 
valstybėse siaučianti dėmė 
tosios šiltinės epidemija ir 
jos , pavojaus > ’esma didelio.

Tep pat pranešama, kad 
sekant “Riga Deutsche 
Zeiturtg” gruodžio mėn. 7 d.

I žinute, susisiėlįįias dėl epi
demijos e3ąs S 5 Inai sus
tabdytas tarp Vdkietijos ir 
jos okupuotų Rytuose sri
čių, taigi ir Liętuvos.

News” gruodžio mėn. 19 d.’ 
straipsnyje, “Stalin Puta į 
Heavy Price on Air Bases 1 
in Russia,” tarp kita rašo: 1 
“Stalinas yra žinomas kaip 
kietas derybose. Visą 1939 
m. vasarą jis derėjosi su 
Prancūzija ir Britais dėl 
laisvų rankų Rytų Europo
je už prisidėjimą prie “tal
kos bloko” prieš Hitlerį. 
Tarp kitų dalykų jis norė
jo Latvijos, Estijos ir Lie

tuvos kontrolės. Kadangi 
Britai ir Prancūzai negalėjo 
duoti jam teritorijos, kurios 
joms nepriklausė, jis stai
giai persimetė į mažiau 
skrupulingą Hitlerį, kuris 
jam visa tai ir daugiau pa
žadėjo. Pasekmėje, trijų ma 
žųjų respublikų užėmimas 
kartu su puse Lenkijos; da
limi Suomijos ir dalimi Ven 
grijos bei Rumunijos virto 
istorija, šiandien, kaip pra
nešama, Stalinas tebenori 
“laisvų rankų” Rytų Euro
poje.

(Nukelta į 3 pusi.)

WHOLESALE

ADVOKATAI

Whilney E. Tarutis
ADVOKATAS

mų suteikia. Ačiū už tai 
kun. P. Katauskui.

Per vakarus, piknikus ir 
visokias pramogas teko su
eiti su daugeliu lietuvių iš

7C 
skaito

tas man buvo sėkmingas: I “Draugą”, “Laivą” ar kitą 
laimingai teko automobiliu i kurį katalikišką laikraštį,
apvažiuoti keliolika tūkstan-1 Taipgi ačiū lietuviams Ind plačios Chicago, Joliet, Rock 
čių mylių spaudos reikalais Harbor, E. Chicago, Ham dale, Michigan City, La- 

mond, Calumet City, Chica- porte, Wis. vai. kolonijų, net 
go Heights, kur praeitą me 
tą taip pat gavau daug nau
jų ska tytojų.

Kai kada tenka girdėti

suseiti su šimtais gerų prie
telių ir su daugeliu užmegz 
ti naują pažintį. Visi mane 
maloniai priėmė ir visi — 
vieni atnaujino, kiti užsipre
numeravo “Draugą”, “Lai šnekant, kad mūsų Ameri 
vą”, arba “Darbininką”. Pri-1 koje gimę kunigai neremia 
sipažinsiu, kad jau dvide- j lietuviškos kat. spaudos. Ne 
šimts metų (taigi jubilie- tiesa. Pavyzdžiui, Chicago 
jus), kaip darbuojuos katali- Heights lietuvių parapijos 
kiškos spaudos platinimo klebonas kun. P. Katauskas 
dirvoje. Darbas gerai seka Čia augęs, o lietuviškos ka 
si ir už tai noriu per “Drau- talikiškcs spaudos išplatini- 
gą” padėkoti pirmiausiai mu savo lietuvių oarapijo-! 
Gary lietuvių parapijos kie- r.ų tarpe rūpinasi daugiau 
bonui kun. J. Marčiui, kuris šiai. Mane, kaipo kat. spau-

Detroit ir t.t. Visi parodė 
daug prielankumo. Kurie ne
buvo ‘Drr .-go’ skaitę pasi-, 
naudoje ndm. lengvatomis l 
(dienraštis per 10 sav. už $1) 
ir da gelis jų paliko nuola 
tiniai “Draugo” skaitytojai. 

Taigi visiems dėkui.
J. J. Aukškalnis.

Kat. spaudos plati uimo 
veteranas

Šios žinios apie šiltinę 
supuola su ankstesniais 
spaudoje skelbtais davi
niais, kad ar. Matulionis per 
Kauno radio irgi kalbėjęs 
apie pasirodžiusia Lietu
voje šiltinę.
Nori laisvų raniij . . .

“The Washmgton Daily

it

diją “Mirta činčibiraitė ar 
ba 1500 litų”. Po lošimo bus ne tik per mane prenume- dos įnešėją į lietuvių namas

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 

. a t s a k o naingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK

KRAUTUVĖJE
3241 So. Halsted SI.

Telefonas:
Calumet 4591

DEL RADIO PATAISYMO 
PAŠAUKITE:

YARDS 3088
šakiai, kuriems grieš popu 
liarus “Aristokratų” orkes
tras.

ratas katalikiškiems laikraš ne tik visuomet didžiausiu 
čiams sumoka, bet taip pat malonumu priima bet ir 
ragina parapijonus skaityti naudingų tam darbe patari

OR. VAITUSH. OPI.
I/IFTUVIS 

aku; gydytojas 
SPECIALISTAS

Our Homs 
Co r n • r M i 1-
wau6««, North 

and DamenAvenaea

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI |
* * "*

GRAND OPENING
įatuAūSu} 10tlt

Xnrth Sidčs Gražiausios Titu py tuo 

ir Paskolų Bendrovės
, t

Souvenirai visiems — Muzika

HuvlrS 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GEDAI PKITAIKIAT1 AKINIAI 
p&tuUys kreivas akis, trumparegyste
IT tollregyst*;
palengvins aklų (tempimų, praA&ILni 
galvos akaudijlmų, avalfftmą ir aklų 
karStt. .

MODERNISKIAVSI, TOBULIAUSI 
EGZAIUNAV1A1O UODAI 

Speclalfi atyda atkreipiama | valkųakta. i '
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-los Iki 8-tos valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4/12 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 137$

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

tu neaa pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Ja* leisdami 
iteksamlnuotl Jas moderuUklausU 
metodą, kuri* regdllmo moksle* 

gali sutelkti.
83 METAI PATYMMO 

^rMsklme akinių. katrie padsllsa 
visų aklų (tempimų.

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

OPTOMJETRIHTAJ
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lB-tos
Telefonas CANAL O&M — Chjaųp 

OFISO VALANDO8 
Kasdien 3:00 * m. Iki g.>0 p. m 

Tred. tr Mt: 0:00 a. m. Iki
»:«• ». m.

LIQUOR
IŠTAIGA

Išvežioja na 
po viaų
Chicago

REMKITK 
SENĄ 

LIETUVIU 
DRAGOA

MUTUAL L1QUOR CO.
4707 S. Halsted St. 
na. UOULEVAKD M14

CKNTRINI8 OFISAS:
3183 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki l-toa 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877

134 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL State 7072

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANT18TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas; OIOero 4278

M. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso taL OANal 2346 
Ofiso V«L: 2—I i» 7—9 

Beredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 Bo. Fairfield Ava, 

Bes.: TeLs HEMIock >160

18*. lAKda MM
DR. G. VEIEL1S

d artimas
4645 So. Ashland Avenue

•ra 47tk Street
vai.: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 

Beredoj pagal sutartį.

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street 

Valandos: 11-12; vakarais7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 0. 

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

Tel. CANal 6969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo T UB 6:80 v. vakarai* 

ANTRAS OFISAS 
2017 B. ftettern Avė. 

taL Ganai 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kitądien

Ofisą TtLi

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

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

FRIRFIELD S H U I II C S 
& L 0 R H RSSOElHTian

i •,

Latarlani 372* W.,| C.rrriak CNIcaga, llllaal*
NIW LOCATION aS«r January KNh, 1*431 

Cųmar Milwauka«, North and Damen Avenue*, Chicofo, Illinois

Eetabli.hed 1901 Buy Defense Bonds Hara Assets orai $2,000,000

į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Kės. 6958 So. Talman Ava
Ras. TeL GROvshUl 0817
Office teL HEMIock 4848

- DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL 
Ketvirtad. ir Nedfiliomis susitarus. 
2423 W. Marąuette Road

ra OANal 9189

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

Valandos: 1—3 popiet ir 7—4 v. » 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 7968

Ofiso tel.: VIRglnla 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
•YDYTOJAS 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.

DR. STRIKOL’IS
PHY8I01AV AND 8UR0E0N

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALAND08:

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

Office tel 1A R du 4787
Namų tel. PROspect 1930 TsL OANal 0267

Ras. t«l.: PROspect 966

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hidsted Street 

lMldstiriįai 1909 Ss. ArtMfaui AB
VALANDOS: U v. ryta iki 1

| IK 1 vaL vakaru.

TeL YARds 8991.
Res.: KBNnood 6107

OR. A. J, BERTASH
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—8; ano 9:30—8:30
756 Wert B5th Street

Telefonas CANal 4796

DR. PETER j. BARTKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 8o. Halsted St. 
Ofisas viri Boehm’s Drug stora 

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

Res. telefonas BBBley 9434.

TaL Cicero 1464

DR. S. R. PAIUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pąg»l sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS i 
ftaa 1—4 ir aus 7-9 vakare 

Taipgi papai sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Varnų telefonai VIRglais 6411

relefofnas: HKMtock M48

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Weston Ava.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki >! Vak. T Iki S 

Nedėltomls pagal sutarti

DR. RAUKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1868 West 85th Street
LIGONIUS priima i 
Kasdien ano 2:04 iki 8:99 vaL 

TreCLd. If Oekmad. tik susMartna

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS A CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(Jt-troa lūkesį
TaL MZDvaf 8886 Chicago, JOL

OFlsD VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryte, noe 2 iki 9 
Vai. popiet ir 400 7 Ilk 8:80 vai. vak.

Bekmed. BUS 19 ikt 12 vai. ryto.

OR, MAURICE KAHN
•YDYTOJaS ir OHIRORGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARds 0994 

Ras. TeL KKNsvnod 4800
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMIock 6524 
EMERGENCY: oall MlDw*y 0001 
Kės.: HEMIock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SIJRGEON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 8 k nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 Weet S&rd fttteet
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

MAISTAS IR 
VITAMINAI

Valgant maistą be vita
minų, žmogus greit netektų 
sveikatos; jo kraujas netek
tų atsparumo prieš ligų pe
rus, jo kūno ląstelės (celės) 
negalėtų normaliai funkci- 
jonuoti. Tad vitaminai mai
ste yra didžiai svarbus da 
lykas. Bet valgant vien 
tik vitaminus, ir negaunant 
su maistu įvairių medžiagų 
mūsų nuolat dilstančio kūno 
atbudavojimui, — žmogus 
negalėtų gyventi.

Vitaminai nėra maistas. 
Koncentruotuose vitaminuo
se jokio maisto nėra.

Šių dienų komersantai vi
taminų klausimą tikrai be
gėdiškai eksploatuoja. Jie 
apie vitaminus plačiai per 
radio būbnija, jie sistema- 
tingai skelbiasi žurnaluose
ir perša žmonėms pirkti jų kitokias 
pagamintas vitaminų pigul- , vargšai 
kas. Tas visas “drumbu- 
las” kainuoja daug pinigo.
Jie stengiasi žmones įtikin
ti, kad kas nusipirkęs jų 
pagamintas vitaminų kap- 
siules kasdien vartos, tai 
bus ir sveikas, ir stiprus, ir 
jaunas, ir ilgaamžis ... . tik 
neišdrįsta dar pasakyti, kad 
bus “nemirštantis.” Žmo
nės prisiklausę kasdieninio 
bubnijimo apie vitaminus, 
daro klaidingas išvadas; 
kai kurių galvosena yra net 
toki, kad užtenka nuryti po
rą vitaminų pigulkų ir dau
giau nieko nereikia sveika 
tos bei gyvybės palaikymui.
Koks absurdas! Tikrenybė 
je, žmogus gali kasdien sau
jomis tų “stebuklingų” vita
minų kapsiulių ryti, ir vis- 
vien sirgs ir badu mirs, jei 
nieko kito daugiau neval
gys. Vitaminai maisto ne- ; 
atstoja ir neatstos.

Kas yra vitaminai? Tai 
paslaptingos substancijos, | 
kurių negalima nei matyti, i 
nei užčiuopti, o visgi galima 
jas sukencentruoti ir su 
maistu sujungti, ir dalinai 
galima vitaminų veiksmus 
apibūdinti. Dar daug lieka 
sužinoti apie vitaminų vei
kimo paslaptis. Atrodo, kad 
vitaminai lyg kokie paslap
tingieji “mašinistai,” suka 
medžiagų kaitaliojimosi ra
tą mūsų organizme. Žino
me, kad žmogaus bei kiek
vieno gyvio kūne, po kele- 
rių metų nelieka jokios se
nos dalelės; bet vitaminai 
pagelbsti atstatyti senas ir
stančias kūno daleles nau
jomis. Kai vitaminų mai
ste pritrūksta, tuomet se
nos medžiagos negali pasi

DRAUGAS

DEFEKTE

keisti naujomis, ir tuomet 
organizmas sugenda.

Senovės gadynės žmonės 
nieko nežinojo apie vitami 
nūs, jie neturėjo “Vitamin 
Capsules,” ir visgi žmonių 
veislė iš šio pasaulio neiš 
nyko. Tiesa, mūsų prabočių 
gyvenimo aplinkuma buvo 
kitoki, ir jų gomuriai nebu
vo išlepinti kepsniais bei 
saldumynais, kaip kad šios 
gadynės žmonių; bet mūsų 
prabočiai maitinosi papras
tu maistu, dažniausia švie
žius valgius valgydavo, ir 
nežinodami gaudavo pakali- Į 
karnai vitaminų savo svei
katos bei gyvybės palaiky- i 
mui. Retkarčiais pasitai
kydavo, kad žiemos metu 
stingant šviežio maisto, pri
stigdavo jų organizmui vi
taminų; tuomet gaudavo 
škorbutą, anemiją, rachitą, 
vištakį, visokias susnas bei 

ligas, ir nežinojo 
kodėl jie serga iv

i nežinojo kaip gydytis. Šios 
, gadynės gydytojai jau žino, 
kokiu maistu bei kokiais vi
taminais galima tas ligas 

i sėkmingai pagydyti. Ir net 
' iškalno nurodo žmonėmsI
kaip tų ligų išvengti val
gant atatinkamą vitaminus 
turintį maistą. Nurodo 
net, kokiame maiste kokie 

• vitaminai randasi.
Žmogus pakankamai gau- 

! na vitaminų su maistu. “Vi
tamin Capsules” ne visiems 
reikalinga. Perdaug vita
minų net pakenkia. Tik 
šviežiame maiste yra vita
minų. Karštis naikina vi
taminus, taigi ilgai virintas 
valgis labai mažai vitaminų 
turi. Ne kiekviename mais-I
te yra vitaminų; pavyz
džiui, cukrus yra geras mai 

I stas, bet jame nėra nei tru
pučio vitaminų, o meduje 
yra labai daug vitaminų. 
Laikas taipgi naikina vita
minus, ir juo senesnis mai
stas, juo mažiau bus jame 
vitaminų. Soda taipgi nai
kina tulus vitaminus; taigi 
šeimininkės privalo žinoti, 
kad jei į sriubą įdėsi sodą, 
idant žirniai ar daržovės 
minkštesnį būtų, toje sriu
boje vitaminų nebus.

Daugiau žinių apie vitu 
minus patieksiu sekantį 
kį.

DAKTARO ATSAKYMAI 
j KLAUSIMUS

Atsakymas B. L. — 
Taip, tabako rūkymas silp
nina akis, nors ne visiems.

NAPPYr
prime-
MINISTER 
OP BOGUS 
IAVIA TELLS 
OF HOW HE

MET A 
FlSHERMAN, 
WH0 GAVĘ 
HIM A ClUE 
AS TO THE 
WHER€ABOuT«

OF THE
MtSSING 

KING.

W 341

Ark. Ten yra daug sana
torijų ir tuo reikalu patar
čiau reikalauti informacijų 
laišku iš Camber of Com- 
merce, Hot Springs, Ark. 
Tūli mano ligonių gydėsi

St. Joseph Hospital Sana- 
torium, Hot Springs, ir jie 
yra patenkinti.

Atsakymas J. D. — Į

Tamstos klausimą, ar ge
riant kasdieną orandžių sul
tis ir trinant galvą su citri
na sustabdytų plaukų slin
kimą bei praplikimą, — tu
riu atsakyti neigiamai. Vie
nok, jei mėginsi, tai nepa
kenks. Orandžiai bei citri
na turi savyje daug vitami
nų, tad sveika.

SPAUDOS BIULETENIS
(Atkelta iš 2 pusi.)

Jeigu taip, tai sunku ma 
tyti, kaip su jo kaina gali
ma būtų sutikti šiandien 
daugiau, negu Britai ir 
Prancūzija galėjo 1939 m 
Iš kitos pusės Vašingtonas 
ir Londonas yra daugiau 
negu pasiruošę pagelbėti 
žmonėms, pinigais ir me
džiaga kiek galima.”

Vokiečių planai Rusijai.
Anglijoje leidžiamas

“Free Europe” Nr. 51 spa- i 
lių mėn. 17 d., patiekia
straipsnį ‘ ‘German Plans 
for Russia.” Jame rašoma, 
kad Karaliaučiaus Rytų 
Mugės atidarymo proga 
spalių mėn. 12 d. Vokietijos 
Ekonominių Reikalų Minis
tras dr. Funk pasakęs: 
“Vokietijos Rytų erdvė ne
sibaigia Baltijos Kraštais 
ar Lenkija. Ji apims ir 
Rusiją.”

Ta proga tas laikraštis 
rašo: “Dabar aišku, kodėl 
vokiečiai naudoja Lietuvos, 
Lenkijos, Estijos, Baltgudi 
jos ir Ukrainos mažuosius 
kvislingus. Užtikrinimas

vokiečių valdytojų rankose, 
Lohses — Rygoje, Wilheim 
Kube — Minske ir Erick 
Koch — Kieve.”
III. Rusų Spauda 
Du reikšmingi mums 
straipsniai “Novoje 
Russkoje Slovo.”

Gruodžio 27 d. šiame Ke
renskio krypties rusų dicn- 
raštyj tilpo redaktoriaus 
M. Veinbaumo straipsnis 
“Karo pasitarimai Vašing 
tone.”

ministras VI. Levedev rašo: 
laikas pašalinti “kliūtis!”

Šį žodį jis ima į kabutes 
norėdamas, turbūt, pabrėž
ti, kad tos priežastys, ku
rios kliudo sąjungininkams 
susitarti su Sovietais yra 
tikrumoje per menkos, kad 
talėmis tik Anglijai ir J. A. 
tame reikale. •

Autorius išvedžioja, kad 
pagrindinę jėgą šiame kare 
prieš totalitarines valsty
bes sudaro Anglija, Rusija 
ir J. A. Valstybės. Tad rei
kalinga, kad visos kliūtys, 
kurios neduoda joms tarp 
savęs susitarti būtų praša
lintos. Jokių teritorialinių 
prieštaravimų tarp tų trijų 
valstybių nesą. Nei J. A. 
V., nei Anglija nepretenduo
ja į teritorijas nei viena k? 
tos, nei Rusijos. Nepreten
duoja ir Rusija į bet kokias 
Anglijos teritorijas. Bet yra 
kai kurių liguistų “detalių.” 
Šios “detalės” esančios de
talėmis tik Anglijai ir J. A. 
V., bet visai ne detalės Si? 
vietams.

— Mes kalbame, — sake 
autorius, — apie santykius 
tarp Rusijos ir Baltijos bei 
Suomijos iš vienos pusės ir 
apie Rusų žemes, anksčiau 
buvusias okupuotas Lenki
jos bei Besarabiją, buvusią 
okupuotą Rumunijos, iš ki- 

j tos. Tie klausimai tapo 
paliesti M. E. Veinbaumo 
gruodžio 27 d. straipsnyje: 
“Karo pasitarimai Vašing
tone.” Kaip tik šie klausi
mai ir sulošė lemiantį vaid
menį — tikram ar suvaidin
tam — nutraukimui derybų 
Kremlio su Anglija ir Pran
cūzija 1#39 metais ir perėji 
mą Sovietų į poziciją “drau
gystės“ su Vokietija.

Dabar mes nenagrinėsi
me, ar tie klausimai buvo 
tikromis ar tik nuduotomis 
priežastimis, tų derybų nu
traukimui. Nes iš esmės 
Rusijai priklauso visos tei
sės į Besarabiją ir į žemes,

Fairfield Įstaiga Rengiasi Prie Savo Dideliu 
Atidarymo Iškilmių!

Daug žymių asmenų, atsi
žymėjusių civikos ir biznio 
srityse, lankysis atidarymo 
iškilmėse naujuose namuose 
Fairfield Savings and Loan 
įstaigos, kuri randasi prie 
Milwaukee, North ir Damen 
Avenue, šeštadienį, Sausio- 
January 10 d., tarp 9 tos va
landos ryto ir 9-tos valan 
dos vakare.

Tūkstančiai pakvietimų ta
po išsiuntinėta viršininkams 
valstybės, apskrities ir mies
tų valdžioje; viršininkams 
vietinių kompanijų, bažny
čių, fraternalinių ir komer-
cialinių organizacijų. Dauge- ( biznio srities Chicagoje, ir 
lis maloniai prižadėjo daly- yra patogiai priruošti au- 
vauti ir kasdien gaunama 
naujų prisižadėjimų.

Visi, be išimties, yra ma
loniai kviečiami atsilankyti.
Gražius programas, muzika 
ir t. t. yra priruošta. Gra
žios atminčiai dovanos bus 
duodamos visiems 
kusiems.

Frank J. Sabotka
Prezidentas

Rašydamas apie pasitari Lenkijos okupuotas po karo

Fairfield nauji namai gal 
yra vieni iš gražiausių šios

Atsakymas A. S. — Tam- j administracijos tinkamo 
sta klausi, kurią sanatoriją funkcionavimo užkariauto- 
rekomenduočiau reumatiz- se šalyse yra jiems patikt- 
mui gydytis Hot Springse, tas, bet tikroji galia yra

mus Vašingtone tarp Prezi
dento Roosevelto, Churchil- 
l’io ir abiejų karo vadovy
bės, redaktorius sako, kad 
tie pasitarimai skaitomi 
preliminariniais, nes juose 
nedalyvavo dar Sovietų ir 
kitų sąjungininkų vadovy
bės. Derybos su Sovietais 
dėl pritraukimo jų dalyvau
ti bendram karo plane jau 
vedamos ir, kaipo praneša
ma “iš gerai painformuotų 
šaltinių,” Sovietai sutinka 
įsijungti į bendrą planą su 
būtų kliūtimi tokiame rim- 
pažins Sovietų teises į Bal
tijos valstybes (Lietuvą. 
Latviją ir Estiją), Suomiją, 
Besarabiją ir dalį Lenkijos.

Tame pat dienraštyje

UPON HEARING THE FISHERMAN'S STORY,WE 
IMMEDIATELY CAME TO AMERICA , BU'T WE 
HAVE M ADE LITTlE PROGRESS.ThuS FaR’ 
MEANIVHILE , OUR PEOPLE ARE BECOMIN6 
AROUSED.BECAUSE 0F PRINCE NEMISIS' ŪGLY 
CUMORS AND UNLES6 WE FtfJfcJS ’UJ :'OR 

, NEMISIS 1
THE THRONE’

WE HAVE SEAftCHED EVECYumEK FOR A 
BOV WH0 RESEMBtES The KINO CLOSfcLY 
ENOUGH TOOCCUPY THE THRONE UNflL 
HE CAN BE FOUND*ThEN,WE CAME UPON 
YOU* V/ITH YOU kVEAClMO A BLACK \MG, 

kMO ONE COULD OEftCl 
THE DiEFERENCE” 

YOu HEl

GOSh’ I'D SURE ŪKE To .. BŪT 
1 DON’T think my mom'n pop

WOULD LET me ’!

f4 we have taken the 
LIBERTY OF NOTiFVINGI

} YOUR PARENFS. AND 

'MERE GlVENfuiS lETTEPĮ
TO CrlVE TO YOU?

gančio biznio reikalams.
Fairfield Savings and 

Loan įstaigos turtas dabar 
siekia suvirs $2,000,000. Į- 
steigta 1901 metuose, Fair
field įstaiga patyrė savo di- 
džiausį augimą nuo 1939 me-

atsilan- tų — kada Frank J. Sabot
ka, dabartinis prezidentas, 
įstojo į organizaciją.

Skeib.

sijai, tiesioginiai tų dviejų 
šalių užpultai. Baltijos šalių 
klausimas, kiek dabartinė 
Rusija jas apima kaipo An
glijos ir J. A. V. sąjunginin
kė, yra grynai vidujinis fe

pagal Pisudskio rėžimo už- 
simanymą. Rusija turi vi
sas teises peržiūrėti santy 
kius su Baltijos šalimis ii 
Suomija. Savaime supranta
ma, yra skirtumas tarp Bal
tijos, šiaip ar taip dabai 
dalyvaujančios bendrame 
Rusijos apgynime, ir Šuo 
mijob nuėjusios su ašimi ir 
esančios kare su Rusija ir 
Anglija. Tok.? pat skirtu
mas yra tarp Rusijos ir 
Lenkijos, kaipo Rusijos, Ar. 
glijos ir J. A. V. sąjunginin
kės ir Rumanijos, parėju
sios į jų priešų liogerį. Kitaip 
sakant, Suomijai bei Rumu
nijai teks priimi i taikos są
lygas, kurios atstatys visas 
Rusijos teise 3 ir kur le-

deratyvinis Rusų klausi 
mas. Gana keistai atrody
tų tokia prieštotalitarinių 
valstybių sąjunga, kurios 
vienas jos narių reikalautų 
sumažinimo teritorijos kito 
;š savo sąjungininkų.

Belieka santykiai su Len
kija.” (Šią dalį, mums ne
svarbią, apleidžiame— Gen. 
Konsulatas). Toliau auto
rius tęsia: “mes 1939 m. 
buvome tos nuomonės, kad 
sąjungininkai privalo paten
kinti rusų reikalavimus, tai 
būtų visai natūralu, jei Ru
sija kviečiama į karo są
jungą, kurios sukumas ten
ka daugiausia pakelti jai, 
ir kur paliečiama jos negin
čijama (?) teisė.

Anuo metu sąjungininkai' 
padarė didelę klaidą, klau-' 
sydami virš saiko neteisėtų 
Bekd ir Rydz-Smiglo “pro 
testų” ir bijodami įžeisti” 
jausmus Baltijos šalių . . .

. . . Kai kurie dalykai 
taip aiškūs, kad dėl jų ne
galima būti ginčų.

Ir tada, pagaliau, baigsis 
tie su užsispyrimu dabar

kartojami “šnibždėjimai,” 
kad “tarp sąjungininkų ir 
Rusijos egzistuoja kokie tai 
suomiško - baltiško - lenki
ško pobūdžio sunkumai,” 

, baigia autorius.
Šie abu straipsniai dar 

i kartą įrodo, kad rusų bol
ševikų, monarchistų ar ru
sų socialistų nuomonės vi
sai nesiskiria, kuomet palie
čiami interesai “edinoi- ne- 
delimoj” (vienos nedalomos 

I. . . Rusijos). Tarp Joano 
į Kalita (Musų žemių rinki
ko) ir Stalino skirtume nė
ra.

Asthma Mucus
Loosened First Day
For Thousands o f Sufferers

Choklng, gasplng, whe-tlng spatms of 
Bronchtal Asthma ruln slecp and energy. In- 
gredients ln the prescrlptlon Mendaco qulck- 
ly clrculate through the blood and common- 
ly help loostn the thtek strangllng mucus 
the flrst day, thus aiding nature ln palllatlng 
the terrlble recurring choklng spasms, and 
ln promoting freer breathlng and restful 
aleep. Mendaco ls not a smoke, dope, or In- 
Jcctlon. Just pleasant, tasteless palllatlng 
tablete that have helped thousands of suf- 
ferers. Prlnted guarantee wlth each package 
—money back unless completely satlsfactory. 
Ask your drugglst for Mendaco todayOnly 60c.

gruodžio 30 d., Kerenskio. miantis žodis priklausys Ru'l

gee’usten t'this!!
’DEAR SON....YOU HAVE 

OUP PERMISSON AND OUR 
BLESSINGS’VICTOR MAS 

GUARANTEED YOUR SAFETY. 
The ANKlETY WE MAY SdFFER 
SHALL BE OUR COnTRiBuTiON 
TO DEMOCRACY’IVRITE US 
EYERY DAY.. .LOVE,DAD!

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

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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

Taupytojai™ Darom l-mas
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

Turtas virš $1.100.000.00
2202 West Cermak Road |

TELEFONAS CANAL 8887 •?

Mokame
3^2% Dividendus

INSURED
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Tikrai laimėsime
Paskiausioje savo kalboje kongresui Prezidentas Roo

seveltas pranašavo, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
karą laimės. Kad apie tai neliktų abejonės, Preziden
tas nurodė planą, kurio įvykdymas pareikalauja mil
žiniškų pinigų sumų ir didelio pasiaukojimo.

Pirmoje vietoje Prezidentas pranešė, kad yra užkin
kyta krašto pramonė pagaminti virš šimtą tūkstančių 
karo lėktuvų, netoli šimto tūkstančių tankų, dešimts 
milijonų tonų karo laivų ir daugybė kitokių karo pa
būklų, kurių dauguma bus pagaminta dar šiais metais.

Tos programos vykdymas būsimais fiskaliniais me
tais kraštui kainuos 56 bilijonus dolerių. Tai reiškia, 
kad karo reikalams bus išleista daugiau kai pusė visų 
tautinių pajamų.

Tai yra milžiniškos pinigų sumos. Bet jeigu kalba
ma ne tik apie sėkmingą apsigynimą, bet ir apie vi
sišką ir galutiną sutriuškinimą Romos-Berlyno-Tokio 
ašies, reikia tikrai geros programos, tinkamo pasiruo
šimo jai vykdyti, gerai suorganizuotos ir paruoštos ar
mijos ir pakankamai amunicijos. Tas viskas kainuoja 
daug pinigų.

Prezidentas ir vyriausybė gerai nusimano, kad turima 
reikalą su galingu ir gerai pasiruošusiu priešu, kuris 
per daugelį metų nieko kito negalvojo ir nieko kito 
nedirbo, kaip tik ruošėsi prie dabartinio karo. Dėl to 
suprantama, kad pigiu ir lengvu būdu nepavyks su
triuškinti diktatorių išaugintas imperialistų ir milita- 
ristų siaubas. Visiems yra aišku kad prieš priešo ge
rai organizuotą armiją, reikia pastatyti dar gausin
gesnę ir organizuotesnę armiją, prieš jų stiprią karo 
mašiną, reikia pastatyti dar stipresnę ir geresnę ma
šiną. i A f f VIII

Be to, nereikia daryti sau iliuzijų, kad Berlyno-Tokio 
ašis bus galima sudaužyti vien tik apsigynimu. Rei
kia rengtis puolimams. Dėl to ne be reikalo Prezidentas 
Rooseveltas kongresui priminė, kad priešai turės būti 
sumušti jų pačių teritorijoj. Toks nusistatymas kon
grese sukėlė dideles ovacijas. Tai randa vieningo pri
tarimo ir visuomenėje.

Ir, ištikro, visuomenė, matydama taip planingą pri
sirengimą, ne tik pasitiki savo vyriausybei, bet tiki į 
jos pranašavimą, kad karas bus laimėtas. Ji ne tik tam 
tiki, bet visomis savo moralinėmis ir medžiaginėmis 
jėgomis prisidės, kad tas laimėjimas kuo greičiausia 
būtų pasiektas.

Lietuvos vargai didėja
Ateina papildomų žinių, kad dėmėtoji Šiltinė vis 

dar smarkiau plinta Lietuvoj, Estijoj, Latvijoj ir Balt- 
gudijoj. Vokiečių okupantų valdžia draudžianti bent 
kam išvažiuoti iš tų kraštų. Jie visai esą izoliuoti.

Reikia tik suprasti, kaip skaudi yra tų kraštų žmo
nių padėtis. Tie kraštai karo gerokai buvo apgriauti, 
geresni valgio produktai iš žmonių buvo atimti oku
pantų kariuomenei maitinti, stoka gydytojų ir medi
kamentų, apie ligonines ir kalbos būti negali. Tuo būdu 
epidemijos apimti žmonės yra palikti likimui. Nors 
tų kraštų gyventojai yra užgrūdinti bekentėdami vi
sokius vargus, pergyvendami daugybę nelaimių ir ne
tikėtumų. tačiau tokiai baisiai epidemijai atsilaikyti 
ir stipriausiems žmonėms yra sunku. Toji epidemija 
daug gyvybių nuskins ir Lietuvoje.

Okupuotųjų kraštų padėtis tol nepasikeis, kol karas 
neužsibaigs Vokietijos nacių nugalėjimu. Dėl to, norė
dami, kad greičiau užsibaigtų Lietuvos ir kitų t raštų 
žmonių vargai, turime dar stipriau remti Jungtinių 
Valstybių ir jų santarvininkus, kad greičiau sutriuš
kinti diktatorius, vargo ir nelaimių nešėjus.
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Komunistai nusistatymo nepakeitė
Gerai dar atsimename tuos laikus, kaip džiūgavo lie

tuviai komunistai, kai Lietuva buvo okupuota ir nete
ko laisvės ir nepriklausomybės. Jie baisiai pyko ant 
prez. Roosevelto ir Anglijos vyriausybės, kad tos oku
pacijos nepripažino.

Iš lietuvių komunistų spaudos matome, kad jie sa
vo nusistatymo nėra pakeitę ir nemano keisti. Jie vis 
dar tebėra laisvos ir nepriklausomos Lietuvos priešai. 
Kad tai įrodyti, toli eiti nereikia. Štai, bolševikų laik
raštis Chicagoje savo 5 nr. rašo:

“Londone kalba, jog Edeno-Stalino konferencijoj 
diskusuota Suomija, taipgi Pabaltijo kraštas ir Be
sarabija. Anglija sutiksianti, kad seniau buvę* Ru
sijos teritorijos pasiliktų SSSR ribose.

“Jei taip, tai A. Smetona veltui laukia malonių 
iš Londono.”

Ką šis lietuvių bolševikų laikraščio redaktoriaus 
pareiškimas reiškia, ir aiškinti, berods, nėra reikalo. 
Jis reiškia tą, kad lietuviai bolševikai džiaugtųsi di
džiausiu džiaugsmu, jei Anglija sutiktų palikti Lietu
vą Rusijos ribose, jei Lietuva niekuomet nebeatgautų 
laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuviai bolševikai tenemano, kad tik A. Smetona 
“laukia malonių iš Londono”, tai yra, jog jis tik vie
nas nori matyti, kad Didžiosios Britanijos vyriausybė 
ir toliau stovėtų už visiškai laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Okupacijai priešinosi ir priešinasi visa lietuvių tau
ta. Visa lietuvių tauta, išskyrus tik kelis tautos išga
mas, siekia atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvių tauta ne tik nekaltina A. Smetonos, kad jis 
“laukia malonių iš Londono”, bet teisingai gali reikšti 
nepasitenkinimą, kad tą laukimą jisai neparemia di
desniu, planingesniu veikimu, pasirūpinant sudaryti vy
riausybę užsienyje, kuri būtų nuolatiniame kontakte 
ir su Londonu ir su Vašingtonu ir kuri visu rimtumu 
vestų prie to kad realizuoti tautos troškimą, atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Vatikanas ir Lietuva
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII Naujų Metų pro

ga priėmė privatiniam pasikalbėjimui įvairių valstybių 
pasiuntinius. Labai yra reikšminga, kad buvo priim
tas ir prezidento Roosevelto įsteigtos prie Vatikano 
misijos charge d’affairs Harold Tittman. Mes, lietu
viai, džiaugiamės, kad ir Lietuvos pasiuntinis pne Va
tikano Jo šventenybės buvo priimtas pasikalbėjimui. 
Ką tai reiškia, aiškinti nereikia. Tai reiškia, kad Po
piežius Lietuvos okupacijos nepripažino ir nepripažįsta, 
kad Lietuvos pasiuntinybę prie Vatikano skaito lega
liai veikiančią. Tai yra didelės svarbos dalykas.

Begėdiškumui nėra ribų
Brooklyno bolševikų šlamšto redaktorius Bimba, 'ra

šydamas apie ministro p. Zadeikio pareiškimą Valsty
bės Departamentui, durnų dalykų pripasakojo. Į tas 
jo durnystes “Naujienos” davė tokį atsakymą:

“Bimba gyvena Amerikoje ir žino gerai, kad Jung
tinės Valstybės niekuomet nepripažino Paleckio “ta
rybinės valdžios.” Jisai žino taip pat, kad Valstybės 
Departamentas Washingtone laiko teisėtu Lietuvos 
pasiuntiniu p. Žadeikį. Pats prezidentas Rooseveltas 
1940 m. spalio 15 d. pasakė lietuvių delegacijai, atsi
lankiusiai Baltajame Name, kad sovietų įsiveržimas 
Lietuvon tik laikinai užgniaužė Lietuvos nepriklau
somybę, bet jos nepanaikino, nes ta sovietų okupa
cija buvo neteisėtas smurto aktas.

“Tokiu būdu išeina, kad Jungtinių Valstybių val
džia kartu su prezidentu Rooseveltu, pagal Antano 
Bimbos logiką, “piktai apgaudinėja” Amerikos lie
tuvius ir Amerikos visuomenę!

“Tas komunistų šarlatanas kasdien bažijasi, kad 
jisai ir jo raudonoji gengė esą “ištikimi” Jungtinių 
Valstybių valdžiai; o tuo tarpu šitie Bimbos išvadžio
jimai “Laisvėje” rodo aiškiai, kad jisai yra tik aklas 
svetimos valdžios bernas.”

Apie Lietuvos nelaimę
“Garsas” rašo:

“Lietuvą baisiai nualino raudonoji ir rudoji oku
pacijos, o paskutiniais laikais ten labai paplito šil
tinės, pasiutimo ir kitos epidemijos. Dėl šiltines epi
demijos uždarytos bažnyčios, mokyklos, uždrausti 
turgai, uždrausti bet koki didesni gyventojų susi
būrimai. Užsienį pasiekė žinios, kad naciai Žudo sa
vo kareivius užsikrėtusius šiltine, kad sustabdyti epi
demijos plitimą kariuomenės eilėse. Tad jei naciai 
žudo savo karius, tai koks likimas yra civilių gy 
ventojų, kuriems naciai jokio pasigailėjimo neturi? 
Taip tai plaka svetima rykštė nukankintą Lietuvą 
Kada gi tos kančios užsibaigs?”

—

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 7 d.)

Ketvirtadienis salia 8. 10 ’2

Kreipėsi pas popiežių ... 
Austrijos imperatorius pa
siuntė savo specialų pasiun
tinį į Romą pas popiežių pa
aiškinti sunkią krašto padė
tį ir prašyti pasidarbuoti 
greitesnės taikos naudai.

•

Nužudytas konsulas... Plė
šiko Vilios gaujos Torreone, 
Meksikoj, nužudė Prancūzi 
jos konsulą Berdardini.

Taikos sąlygos.. Talkinin
kai tarp kitų taikos sąlygų 
reikalauja, kad Vokietija iš
sikraustytų iš Prancūzijos 
užimtos dalies, iš Belgijos, 
Luksemburgo, Rusijos pro
vincijų, grąžintų serbams jų 
šalį, rumunams Rumuniją, 
černogorams — černogori-
ją-

•
Hartford, Conn.... čia gy

vuoja 10 katalikiškų drau
gijų, kurios, kun. J. Ambo- 
tui padedant, puikiai dar
buojasi Dievo ir tautos la,- 
bui.

«
72 milijardai... Prancūzi

jos karo išlaidos nepapras
tai didelės. Nuo karo pra
džios jau išleista ‘ 72 mili
jardai frankų. Iš tų sumų 
73 nuošimčiai sunaudota iš
imtinai karo reikalams.

Vokiečiams trūksta niaisX
to... Maisto ministias pa
skelbė raštą, ku.iame per
spėja gyvento ja, kad atei
nančiais metais bus labai 
sunku su maistu. Ypač trūk- 
sią mėsiškų valgių.

Ar įves prohibiciją?.... A- 
pie draudimą gaminti ir par 
davinėti svaiginamuosius gė 
rimus vis garsiau imama 
kalbėti visame krašte.

Po svietą pasidairius
Lydint senuosius ir lau

kiant naujų metų vienoj vie 
toj katalikas šiaip prašne
kėjo:

— Tiesa, besibaigiantieji 
metai buvo karo, sukrėtimų 
ir didžiausių žmonijos isto
rijoj desrtukcijų metai. 
Bet, sutikdami naujuosius 
metus, turėkime vilties: jei 
Dievas laimins, naujieji at
neš kitą gadynę. Pagerės 
ir žmonių gyvenimas

— Cha, cha, cha! ... — 
garsiai pradėjo kvatoti Juo
zas Plerpa. — Tai tu dar ti
ki į Dievą? Žiūrėkite, koks 
mūsų tarpe atsirado tam
suolis. Tiki į Dievą ir no
ri, kad ilr mes tikėtumėm. 
Kam reikalingas tas Die
vas? Aš senai netikiu į 
Dievą ir žiūrėk gyvenu ir 
tiek.

— Savo namuose aš tu
riu šunį ir katę, kurie taip 
p3t netiki į Dievą, — atsa
kė katalikas, tačiau, taip. 
pat gyvena. Bet koks jau 
ten jų gyvenimas . . .

Visi pradėjo juoktis, o 
Juozas Plerpa pasijuto lig 
jį būtų kas karštu vandeniu 
apliejęs.

Dėlto retas selsmonas iš
drįsta rizikuoti nikelį. Dau
gelis praeina nei nepažvelgę 
į tą namą.

Tokie automatai taip pat 
būtų geri apsiginimui nuo 
išnešiotojų didelių popierų 
apie kai kurių štorų kas
dien daromus spešil sėlus. 
Žiema dar nieko, nes popie- 
ros sudeginamos, ale vasarą 
— vienas koks čip štoras 
apylinkę paverčia šiukšly
nu.

Jonui Upačiui daktaras 
pripažino apendiką ir pata
rė nelaukiant vykti į ligo
ninę operacijai. Upaitis 
renkasi ligoninę. Vieni jam 
pataria tą, kiti — kitą. Vie
ni sako, toji ligoninė gerai 
gydo, kiti sako — anoji. Pa
galios pats nuvykst į vieną 
rekomenduojamų ir teirauja 
si. Pacientų registruotoja 
Upačiui sako:

— Ši ligoninė begalo grei 
tai gydo. Vakar vakare 
ant neštuvų atnešė automo
bilio sulaužytą žmogų, o šį 
rytą jis pabėgo iš ligoninės 
net bylos neapmokėjęs.

Moterys kai kada skun
džiasi negalinčios atsiginti 
visokių agentų, selsmonų ir 
t. p. Sako, skambina ir 
skambina duris.

Ar ne gera būtų mūsų 
moterims pasinaudoti išra
dimu vienos kandidatės mo
ters. Vietoj varpelių, ji 
pritaisė automatišką ratą 
(kryžiokus), kokie yra įtai
syti kai kuriuose čainšto- 
ruose. Rato negali pausuk- 
ti neįmetęs nikelio, kūmu
tėms, ir kitiems draugams, 
ji nikelį gražina, o agen
tams ir selsmonams — ne.

Indusai tiki, kad pikto- 
sios dvasios pradeda kan
kinti moteris kaip tik jos 
užvalgo kendžių.

Jei indusai atvažiuotų į 
Ameriką, jie, tavorščiai, pa
matytų, kad pas mus mote
ris, taip pat ir vyrus, pik
tosios dvasios užpuola ir 
pradeda kankinti kaip tik 
pradeda gerti snapsą, alų, 
haibolus ir rūkyti.

Nauji priežodžiai.

Žada, kaip M. Litvinovas 
Sov. Rusijos pagelbą Ame
rikai kare su japonais.

Perka, kaip komancai 
U. S. Defense Bonds

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!
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Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)

Nieko neatsakiau, bet į pokalbį įsimaišė ir pati to 
tori:

— Ir aš taip manau! Kiekvienas sulaukia to, kas jam 
likimo skirta! . . .

— Kur yra gydytoja, norėčiau su ja pakalbėti, — 
kreipiausi į auklę.

— Ji visą laiką sėdi namuose ir priiminėja ligonius! 
— atsakė.

Sausio 14 d.
Aš vis neturiu pieno ir kūdikis blykšta iš bado. Kan

kinuosi begalo, turiu karščio ir jaučiu varstymus krūti
nėje. Mane kankina nusiminimas matant, kaip kūdikis 
išalkęs skausmingai blaškosi. Dėl to šiandien teiravausi 
sesers. Bet ji abejingai atsakė:

— Lyg mes galime kuo padėti, tavo kūdikis turės 
mirti! Dar geriau, jei jis numirtų, nereikės jam tiek kan
kintis, kaip mums visiems!

Ji paėmė mano kūdikį ir ėjo aplinkui salę, ieškoda
ma gailestingos moters, kuri galėtų jį papenėti. Po va
landos atnešė jį patenkintą ir sotų. Viena moteris pri
žadėjusi, kol ji būsianti ligoninėje, maitinti mano vai
ką. Nusiraminau, suradusi vaikui maitintoją.

šiandien buvo lankymo diena, Otmaras buvo pas 
mane. Stengiausi paslėpti baimę ir jo nebauginti.

Kitaip negali būti, vaikas turi gyventi, nors ir ste
buklas turėtų įvykti!

KARO EKSPEDICIJA Į VISUS FRONTUS RUDENS VAIZDELIS

Sausio 15 d.
Šiandien esu dideliausiame nusiminime. Moteris, 

penėjus mano vaiką, jau išrašyta iš ligoninės. Kitos Aušros Vartai

("Draugaa” Acme teiepin*-

Prezidentas Rooseveltas kalba kongreso abiejų rūmų narių posėdyje. Prezidentas 
pareiškė, kad J. A. Valstybių kariuomenės, laivyno ir orinės pajėgos bus siunčiamos 
į visus karo frontus kur tik bus reikalinga pliekti ir suklupdyti ašies valstybes. Už 
prezidento sėdi viceprezidentas Wallace (kairėje) ir žemesniųjų rūmų speakeris Sam 
Rayburn.

DŽIOVA BE LAIKO PAGULDĖ JĄ Į GRABĄ

-Vargingas lietuvės rašytojos keli as. - Netekusi vilties paima nuodų...
- Kodėl Lazdynu Pelėda ištekėjo už girtuoklio! - Slėpdamosi nuo 
lenku bėga iš Vilniaus. - Kun. Kru pavietus norėjo rašytojai pirkti 
pudros, bet jai užteko miltu piklia volu -

(Užbaigai

Dar nelabai seniai, atsimenu, čia medžiai stovėjo, 
Apsitaisę puikiausiais spalvuotais rūbais, ir lingavo,
Vėjui papūtus, o jų lapai šlamėjo ir margavo,
Ir praeivius savo gražiais pasipuošimais žavėjo.

O dabar, tie medžiai, jau nelemto likimo ištikti 
Stovi jau be lapų—pliki, o rudenio vėjai pikti 
Staugia jų šakose, laksto tenai su visu smarkumu 
Ir siūbuoja jas pašėlusiu—laukiniu įnirtimu.

Po ilgos—vargingos kelionės į pietus, kai pailsta,
Dažnai čia saulėleidžio metu dar sparnuočiai užklysta 
Ir sutupia ant jų plikų—belapių šakų pailsėti,
Ir tamsiąją naktį sau ramiai be pavojų praleisti,
Kad, rytmečio sulaukus, vėl savo kelionę pradėti,
Ir tik ten, kur amžinai vasara žydi, nusileisti.

Keistas yra vėlaus rudenio oras ir nepastovus:
Mainos jis kas valanda ir retai kada esti ramus.
Ir vėjas: vieną kartą toks geras, malonus ir gaivus,
O kitą—toks žiaurus ir net parodo savo piktumus.

Sulaukęs šaltų orų, jei galėtų, nevienas žmogus 
Skristų su paukščiais pakilęs ten, kur visad ramus dangus 
Kur ištisus metus skaisčiai saulė šviečia ir kaiti" a 
Kur nėra žiemos šaltų vėjų, kur vasara amžina.

Bet deja! Medžiai ir žmonės nėra oro erdvių sparnuočiai: 
Neturi gamtos duotų sparnų—negali lėkti kaip paukščiai. 
Jie tik žemei priklauso, kurią žiemą, apdengus ledais. 
Užkloja baltais snieguolių patalais ir užmigai >
O pavasaris, sutirpdęs ledus, ją vėl atgai- i r 
Ir papuošia gražiais žaliumynais ir spak uV"1'

Irooklyn, N. Y., lapkričio 20, 1941.

maitintojos neatsiranda.
Sesuo Liza, kuri man labai palanki, pataria vaikui 

duoti saldus vandens.
— Bet iš kur imti cukraus?
Pati gaunu per dieną pusę šaukštelio, ir jo neuž

tektų. Sesuo rado išeitį. Ji turėjo cukraus atsargos ir 
man atnešė tris gabalėlius. Išleidome vandenyje ir pa
girdėme vaiką. Kaip aš jai dėkinga už šitą auką.

Turiu karščio 38,5, kas bus iš manęs ir mano kū
dikio?

mitetui prašymu pašalpos. Džiova ~ PiktaS <lidŽi'fiV 
rasdavo didelę žmonių kam- Sėtuvių priešas 
paniją begirtuokliaujančius Vargas atsiliepė ir jos kū 

i ir bebankietaujančius. Par- ryboje. Pirmasis jos lietu 
Kun. Krupavičius surado) grįžusi į savo butą rašyto- viškas rašinys buvo “Naš- 

mergaites, kurios ją lankė, ja tuoj imdavo plunksną ir,: laite.” Toliau\— eilė pasa
ką matė ir prityrė, supin- kojimų: “Sugriautas gyve- 
davo savo trumpose gyveni- nimas,” “Mūsų ponai,” “Ki
mo apysakaitėse. Ką sura- liniai” ir kiti. Jos didesnė 

Dievu gyveno geruoju. Auš- ! šydavo, atnešdavo mums pa- apysaka — “Klaida”, 
ros Vartai buvo jos paguo- siskaityti.” , Lazdynų Pelėda prirašė

Nors skursta, bet keletą storų knygų. Be abe

jos paguoda

globojo. Apie rašytojos nu
sistatymus toliau rašo:

— Tais laikais Pelėda su

da. Ji galėdama ten dažnai
lankydavosi ir rasdavusi pa-1 lietuviams kariams aukoja jo, ji būtų parašiusi žymiai

Sausio 18 d. guodos ir džiaugsmo prie Rašytojos sveikata kiek daugiau, sąlygos jos jau 
pagerėjo. Vilnių užplūdo len kiek pagerėjo, kun. Krupa-Šiandien mus pažadino ketvirtą valandą ryte. Man Sv. Mergelės altoriaus. Prie 

buvo labai bloga, nes visą naktį prastai miegojau, tik , j°s lovos kabojo ir Aušros] įr ją norėjo suareštuo- vičius buvo išrūpinęs jai pen 
vieną valandą pasisekė užmigti. Vartų Šv. Mergelės paveiks-. pa^go vi3ką palikusi. 3UA» bet liga labai sutrum-

Raudonplaukė priėmėja lakstė po kambarius susi- l^lis.... Iš pasikalbėjimų Sa‘| Vėl varg0 įkyje yig aa_ • pino jos darbą ir dienas,
jaudinusi ir šaukė, duodama seserims įsakymus: “Paimti | vau įspūdį, kad Pelėda yra| yQ geros širdįes neprarado, vargas, džiova ją be laiko

Štai pavyzdys: už savo raš- i kapus nuvarė, kaip ir Jau
tus iš knygų leidyklos <‘Švy- šeli kit4 mūs4 garsiUJU žmo
tūrio’) gavo 2,000 markių. | nhP Kudirką, Vaičaitį, Bi-1 
Iš tų pinigų 400 markių ati- j liūn4 ir kaip džiova pakir- (

pozityvi katalikė, kad jaišvarius baltinius, visas moteris išprausti, totorę izoliuo 
ti! Dėmėtąja šiltine sergančią ligonę taip pat ižo- religija ne mažiau rūpėjo, 
liuoti!” kaip pati Lietuva, kad Lie-

Per tą visą sumišimą pamiršo duoti mums pusry I tuva bus stipri ir laiminga 
čių. Moterys plūdo, bet kam nors pasirodžius, buvo vėl tik savo gyvenimą parėmu- 
tylu. Ką tas turėjo reikšti, buvo neaiški. Atėjusi prie- j si krikščioniškuoju moks 
mėja tarė: Į lu....”

— Prašau klausyti! šiandien ateis aplankyti ligo- |§|andž|odavo po 
ninės iš užsienio amerikiečių globos akcijos komisija. §iyk^|ausia9 vietos 
Aišku, jos klausinės, kuo esate nepatenkintos, ko jums
trūksta ir panašiai. Jei kas pabandytų pasiskųsti ar iš- Sužinojęs apie sunkų ra

davė besikuriančiai Lietu- t0 m6slį Šventąjį lietuvį 
vos kariuomenei, nors karas Sv. Kazimierą.
jų ūkį buvo taip sunaikinęs, 
kad iš 7 arklių neliko nė 
vieno, iš 15 karvių teliko 
tik 3.

K. J. Prunskls

plepėti kokių nesąmonių, žinokite, su kuo turėsite reika- š y to jos gyvenimą rūpinosi Liaudies vargas
Io! Jūc jau žinote su kuo!

Įspėjimas buvo aiškus, ir mes labai gerai žinojome, 
kas tai yra čeką.

Kėdeles aptiesė baltomis servetėlėmis, prie kiekvie
nos ligonės pastatė po varpelį Dešimtą valandą buvo 
jau viskas paruošta, ir net malonu buvo pažiūrėti.

ja ir kun. Dogelis. ją skaudino
— Tik su ja turėdavome Gyvendama kaime, ji

tokį vargą, kad Jinai, gavu matė liaudies vargą, rašy
si tuos produktus sau, juo3 davo kan. Tumui laiškus.
tuojau vargšams išdalinda- kad tas valdžioje užtartų jų
vo sau nieko nepasilikdama.1 reikalus, pati važinėdavo į 
Neturėdama ką valgyti vėl j Kauną pas žemės ūkio mi- 
ateina į komitetą (Nuken- nisterį kun. Krupavičių, už- 
tėjusiems nuo karo šelpti), tarti, kad dar negavusieji 
vėl prašo produktų... Maty- žemės neturtingieji būtų že-

Vieinuoliktą valandą atėjo komsija trijų asmenų: 
viena ponia, tamsiai mėlyna eilute, inteligentiškos iš
vaizdos, ponas, visai žydiško tipo, tikriausiai vertėjas.

Trys nepažįstami ponai, įėję į salę, pirmiausia ap- • damas Pšibilauskienės ne- me aprūpinti. Dar viena a-
sidairė. Paskui ponia angliškai kreipėsi į vertėją:

— Prašau paklausti, ar visko čia turi ligoniai, ar ko 
jiems netrūksta!

Viešpatavo didelė tyla; kiekviena galvojo, kad čia 
reikia badauti, bet niekas nedrįso pajudinti lūpų.

— Paklauskle, — tęsė ponia, — gal, kas norėtų 
konservų pieno arba šokolado? Gal kam reikia vaikams 
baltinių?

žydas vertė; vėl tyla.
— Ligoniai, matyt, turi čia visko, — kreipėsi ponia 

į amerikoniškos išvaizdos poną. — Puiku ir švaru! Ko
ki minkšti ir balti nuometai, tk pažiūrėkite!

Ir ji pirštinėta ranka paglostė vieną, kuriais mus 
tik šiendien ryte aptaisė

j Bus daugiau).

paprastą gailestingumą, ko- pįe ją maža smulkmena, ku- 
mitetas padarė ją savo įga- rią aprašo kun. Krupavičius: 
liotine ištirti prašančių pa- — pas mane užeidavo ap- 
šalpos padėtį ir paskui per sirengusi kaimietiškai. Tą
ją juos sušelpti. Čia PŠibi-(čiau eidama pas kitus po-
lauskienei buvo pati malo
niausia veikimo dirva... Iš 
landžiodavo po šlykščiausias 
ir bjauriausias vietas ir 
mums paskui pripasakoda 
vo galybes įvairių skurdo, 
bet dažnai ir ištvirkimo bei 
išnaudojimo vaizdų. Rašyto
ja kartais piktindavosi, kai

nūs, norėdavo pasidabinti, 
pasipudruoti. Jos pudravi- 
masis buvo labai paprastas: 
nueidavo į virtuvę pas tar
naitę, susirasdavo pikliavo- 
tų miltų, ir jai tokios pud
ros pakakdavo. Norėjau jai 
pudros nupirkti. Nesutiko.

There ii NO ettra charge for Vitamia A u. 
Smith Brothers Cough Drops. These dslicinui 
drops štili cost only 5t. (Black or Mentbol)

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

mucoas membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist

ance ii dne to Vitamin A deficiency.

l MIDDLE-A6E"Woineii
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

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

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetahle Com- 
pound. It's one medicine you 
can buy today made especialln 
for womn—it helps relieve 
distress due to this functlonal 
disturbnnce Lydia Pinkham’s 
!ompound has helped hun- 

dreds of thousands of women

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

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Compound hel is 
build up resistance to Such a 
noying symptoms that r.iay b 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to rellev 
.nonthly eramps. Follov label 
directions. WORTH TRYING!

/ NEID YOUR HELP!

PIRKIT APSAUGOS BONUS

U. S. iždo depart-mento 
sekretorius Morgenthau pra 
neša, kad stamb.osioms koi 
poracijoms, kur.os turi 
daugelį darbininkų, leidžia
ma savo darbininkams be 
tarpiškai pardavinėti serijų 
E apsaugos bonus

Iždo departamentas auto

kmingai patarnauti šalie, 
vyriausybei bonų pardavi
me.

Anot iždo departamento, 
daugumas darbininkų ver
žiasi pirkti bo..U3 ir tuo 
būdu finansuoti vykdomą

duodama proga be sunku 
mų pirkti bonus savo dari 
davių raštinėse, kur ne e 
kia laiką užtrukti.

Kuo daugiau ko.po* e 
sutiks bonus pardu ti, t. 
daugiau bus jų pardua

Tapsaugos karą. Bet jie ne- pareiškia iždinin’ a3. 
turi parankumų bonus įsi- ragina ”isua pirkti ~p au

rizuoja federal reserve ban-, gyti, kas kai ku.ia.s atvė- Bonud ir žčnkluj. Ir
Miltai ją visai patenkinda- kas, kad jie kvalifikuotų tas jais surišta su laiko atvė- kyklas lanką vaikai ture

nuėjusi ištirti padavusio ko- vo.” korporacijas, kurios gali se- nimu. Tad darbininkams pirkti Ženklus.
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Teisingumo Departamentas
Generalinio Prokuroro francis Biddle 
gruodžio 28 d., išleista' pareiškimas, kuris 
liečia svetimšaliu tarnybą privatinėj pramonėj
Teisingumo Departamen ; gelis tų “svetimšalių”, ku 

tęs prieš dvi savaites išlei-' r'uos j*e atleido, dabar tu- 
dn atsišaukimų valstybių ir i ri sūnus, kurie tarnauja ar 

'etinėms įstatymų vykdy-1 nai joje ir laivyne. Tarp tų 
agentūroms ir bendrai 'kurie žuvo vilingame atake

KUO DAUGIAUSIA LĖKTUVŲ
uoooo 1940FLANIS ,--

WARPLANE PRODUCTION
■ 20.000

nenei, kad padėtų sau- 
g -avo šalyje laisvę, už 
kurią mūsų šalis dabar ko-

prieš Manilą, randame var 
dus kaip Wagner ir Peter- 
sen ir Monzo ir Rossini ir

voja; saugoti ją apsaugoji- j Mueller ir Rasmussen. 
mu civilių teisių mūsų lojalų 
nepiliečių. Šis atsišaukimas 
buvo priimtas širdingai su į paregiska ir pragaištinga 
kuo mažiausia isterijos ir Mūsų šalis reikalauja gabiu 
antagonizmo prieš nepilie- 1 patarnavimu iš visų lojalių

Sutaikyti ateivius nuo dar
bo arba užsiėmimo yra trum-

žmonių, piliečiu ir ateiviu, 
ir sulaikyti tokį patarnavi
mą būtų ekonominis eikvo
jimas ir apsirikimas.

Atrod-o, kad yra nesusi-

čius, kaipo klesą, kuri buvo 
jaučiama prieš dvidešimt 
metų, ir su noru palikti fe- 
deraliam autoritetui teisę 
ruręsti problemas nepagei-

' ujamų elementų ar tai bū- i pratimas kas link federalės 
tų piliečių arba ateivių. valdžios nusistatymo ir rei- 

Bet visvien lieka svarbi kalavimo Federalių Statutų 
problema mūsų reagavimas liečiant ateiviu tarnybas, 
vieno didelio objektyvo; tai Pirma, Federalės valdžios 
yra problema diskriminaci- nusistatymas yra, jog ne
jos prieš ateivius privati bus jokios diskriminacijos 
niuose užsiėmimuose. samdyme darbininku apsau-

Nusistatymas prieš nepi £os industrijose dėl rasės, 
liečius, kuris sulaikytų juos Į nuomonių, spalvos arba tau- 
nuo teisėto privataus užsiė- į tinęs kilmės, 
mimo, būtų ne pagal Ame-! ^as knk įstatymų- Yra 
rikos principus. Pirma, tai tiktai vienas apribavimas. 
ugdytų nesusipratimą su slaptų konfidenciališkų
tais žmonėmis, kurie atvy <*r aPrit>uotų valdžios kon- 
ko į Ameriką ieškodami lais- traktli ir dėl kontraktų oro 
vės ir teisingumo. Tai yra įlaivi* dalili’ samdytojas turi
visiškas atsižadėjimas mū-1 &auti leidimj> iš diktoriaus 

Federalio Departamento, ku-sų amerikoniškų institucijų, 
laisvių ir principų, kurie y- 
ra mūsų demokratijos pa
grindas.

Gaila man pranešti, jog 
daugelis atsitikimų praneš
tų Teisingumo Departamen
tui apie atleidimą darbinin
kų už kokį įsivaizduotą “įta 
r ~>.ą”, kad jie gali būti ne 
1 alūs ateiviai, arba kad 
net todėl, jog jų vardai “sve
timai skamba!” Aš noriu 
priminti tokiems darbda
viams, kad iš mūsų 5,000,000 
nepiliečių, mažiau negu 3,000 
buvo įtariami pavojingi tai

i ir krašto saugumui. Jie 
)erimti federalio auto-

i
Ui norėčiau priminti 

tiems darbdaviams, kad dau

ris rūpinasi ateivių tarny
bomis. Karo ir Laivyno mi
nisterijos jau tūkstančius 
šių leidimų praleido. Reikia 
pastebėti, kad nuošimtis at
sitikimų, kuriems leidimas 
neduotas, yra mažas.

Nėra kitų įstatvmu V” r** 
apribuoja samdymą ateiviu 
per privačius darbdavius 
tautinėse apsaugos industri
jose, ir nėra jokių Federa
lių įstatymų, kurie apribuo 
ja samdymą svetur gimusių 
Amerikos piliečių tam tik 
ros tautinės kilmės.

Nėra priežasties, kodėl lo
jalūs žmonės, ateiviai arba 
amerikiečiai svetur gimę, 
negalėtų būti samdomi A- 
merikos industrijų; ir nėra 
jokio pagrindo dėl jų atlei

TEL AT'S LIFE
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jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

Akcentas yra sirdis kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę. Rousseav

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

Šiuo briežiniu nurodyta Amerikos, britų ir ašies val
stybių karo lėktuvų gamyba 1940 ir 1941_smetais ir tas 
sugretinama su prez. Roosevelto paskelbta lėktuvų ga
mybos programa 1942 ir 1943 metais.

’ i
Visi daiktai skelbia Die- 

Nap Leonasdimo iš tarnybų. Federalė
valdžia pasmerkia ši nusi-i vo es^m^
statymą ir prašo visų sam-1 Kiekvieno kataliko ; yra
dytoįų taip nesielgti. ‘ priedermė remti katalikišką

Uaroe rrrnoin vionnao nivi j'4 Spaudą. VienintėllS HetU- Karas gręsia visoms civi-
lems teisėms ir. nežiūrint. ’ *■« katalikų dienraštis A 
kad mes kariavom pirmiau, trikoje „ yra dienrašti-
nežiūrint kad mūs asmeni- ■ brauSas- 
nes laisvės išliko gyvos, ta-j *Tei Pauudo siela, jei ver 
čiau praeity buvo dideli ne- j žias laisvėn, nemigdyk jos 
teisėtumo periodai, kuomet Į prievarta, bet klausyk jos 
isterija, neapykanta ir bai- j kai30- M. Gorkyį
mė buvo aukštai pakilę, ir

i kuomet mažumos buvo netei 
sėtai ir žiauriai persekiotos.
Kiekvienas žmogus, kuris 
myli laisvę kuris myli val
džią, nustatytą įstatymais
— nes visos laisvės yra pa
remtos bešališku įstatymų 
administravimu — turi ko
voti už ją ir tų žmonių nau
dai, arba gerovei, su kuriais 
jis nesutinka, už mažumos 
teises, ir nelaimingųjų pri
vilegijas su tuo pačiu užsi
degimu ir užsispynimu arba 
pasiryžimu, kaip jis kovoja 
už savo teises. Jeigu mums 
nn+^nka demokrp+iia. tai i 
žiūrėkime, kad ji būtu rea- j 
Ii kitiems kaip ir mums, taip, j 
net ir svetimšaliams — vo
kiečiams, italams, japonams
— tiems, kurie yra su mu
mis, ir tiems, kurie yra prieš 
mus, nes Teisių Bilius ap | 
saugo ne vien Amerikos pi j 
liečius, bet visus žmones, 
kurie gyvena Amerikos že
mėje, po Amerikos vėliava.
Teisės anglosaksų, žydų, ka
talikų negrų, slavų ir indė
nų — visos yra lygios prieš

PLATINKITE “DRAUGI*

Here’s the New Amazing
COUGH MUTURE

From Canada
Druggists Report Big Demand
Bucklev's CANADIOL Mixture is differenh- 

more effective—foster in action than anything 
you've ever used. Get a bottle today. Take a 
couple of doses, imtontly you feel its powerful 
effective action spread thru throat, head ana 
bronchiol tubes. Tickling—coughing ceases— 
phlegm it loosened and raised—clogged bron- 
chiaf tubes open up, air possages cleared. 
Ali druggists. Satitfactidn or money refunded.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are eommon offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particle3

i t vrn,i<a Tr ta me«t turi 1 cau&ht partial platės and den- įStatymuS. Ir tą mes tun- Į turės freąuentlycause this eonditien
me atminti ir remti — jei ' which you yourself may not detect 

' būt which is so offensive to othcrs.mes tikrovėje mylim teism- Why not take the easy, pleasant pra
gumą ir kartu nepakenčiam cautlon |hatsomany f astidious peo-
° i plo ūse to halt this fermentation—
durtuvo, bizūno, Šautuvo ir | Listerine Antiseptic employed as a 

i mouth rinse. It immediately makosVisą Gestapo metodą, kaipo j the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, M o.

Btfort Any Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Maha Your Braath Su)aatar

būdą sutvarkymui žmonių.

Gerk kaip žuvis — vien 
tik vandenį. I.

OARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KFLNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

, JOY!
TRAO

What a ioy to get relief from ■ cough due to • 
cold. Get it with Smith Brotheri Cough Dropj 
—the famoujdropt that contain a speciel hlend 
of soothing ingredients. Two Icinds, Black or 
Menthol. Oab a niekti chtckt that tiekia.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOl-50

CLASSIFIED
operatorkos reikalingos
— dviejų adatų mašinoms. Paty
rusios prie marškinių siuvimo. Krei
pkitės prie

GENERAL SUIRT CO.
2330 \V. Ccrinak Itd.

“DRAUGO”* 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI MERGINOS-—patyrusios prie knvg- 
vedystės. bilų išsiuntinėjimo ir prie 
kitokių darbų skalbyklos ofise. At
sišaukite tarpe 9-ios ir 11-tos vai.HELP WANTED — VYRAI
ryte.

I.EADER LAINDRY CO. 
1043 W. i:5nl St.

V A 1 K I N A I
Pastovios vietos su proga išsidirbti 
pirmyn.
“SODA MEN — SALES CLERKR 
— APPRENTICE8” Amžiaus 17 
metų ir suvirš. Patyrimas nereika
linga. Išmokysime. Atsišaukite ar 
rašykite į:

AVAI.GREEN DRl'G ŠTOKE • 
151 N. State St.

X. » A
VERONIKA YUDIS

(|x> tėvais HL.tnikaitė)
Gyveno 6802 So. Muplcwoad 
Mirė Saus. 6. 1942. 12:30 vai. 
ryte. bulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš šlin- 
kulčiu vals., Arzvilkų parap., 
.šUlšninkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 3 5 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Jurgį, sūnų VValter ir 
marčią Marijoną. 2 švogerį us, 
Baltramiejų Ir Antanų Yudis 
ir jų Seimus, švogerkų Veroni
ką Paulauskienę ir jos Seimą 
ir.daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį Ma
rijoną, brolį Joną Šimkų ir jo 
šeinių, giminaičius Petrų ir Po
vilų Mačiulius ir jų Seliną.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, CSi2 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį. Saus. 1 U, iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
ta į Gimimo švenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero Kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Marti, 
Nvogerini. šviigerkr. Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Au
toms ii. Petkus. Tel. Grovehill 
0142.

HELP WANTED — MOTERYS

VEITERKOS — PATYRUSIOS 

TERMINAI, RESTAURANT

2520 No. Kedzie A ve.

“PICKERS” arba •‘STRIPPERS” 
reikalingos. Patyrusios popieros 
"carton" dirbtuvėse. Kreipkitės prie

| Mr. Cooper.

4343 SO. ASUI,AND AVĖ.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

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

2.3.34 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAl’TI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
j lietuviais Towi> of I.ake krašte, yra 

reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN-
al 8010 arba kreipkitės į raštinę: 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

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 I va;, 
ryto, alga $14.00. Dienomis darbas 
nuo 12 va), (nietų) iki 8 vai. va
kare, alga $12.00.

KAKSON’S RF.STAIRAN I'
731 West 03:-<I St. (netoli Halsted)

A. + A.

PETRAS ADOMAITIS

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

Mirė Sausio 5. 194 2. 7:10
vai. vak., sulaukęs pusės amž.

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

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Magdaleną (po tėvais 
Balčaitikė). sūnų Walter, duk
terį Bėhnlėe. iltie brolius: Jao- 
zapą Adomaitį, brolienę Fran- 
ces ir jų šeimą ir Tamošių 
Adomaitį, pusbrolį Antaną 
Dautarą, brolienę Johanna ir 
jų šeimą, švogerį ir švogerką 
Antaną ir Marijonų Šimkus 
ir jų šeima ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

L'etuvoje paliko brolį Joną 
ir šeimą, švogerį Joną Gu
dinsiu ir šeimą.

Velionis priklausė prie Si- 
inano Daukanto draugijos ir 
prie Jaunų Lietuvių Ameriko
je Tautiško kllubo.

Kūnas pašarvotas S. P. 
Maželkn koplyčoje, 3319 So. 
Lituanika Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Sausio 10 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Gi
mimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldi) bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pnžįsta- 
mus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus. Duk
tė. Broliai. Pusbrolis. Brolie
nės, švogeris, švngerka Ir Gi
nai i. ės.

Laidotuvių Direktorius S. I*. 
Mažeika, Telef. Yards 1138— 
1139.

> / v; * 
l 1/

AGENTAS REIKALINGAS — 
MEST Pn,L»IAN’E 

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. We8t Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo i raštinę; 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

ATYDA DARBO lEšKOTtKIAMS

Atsikreipiant <larlx> į vlršmith'-ta- dar
bininkų paieškanėii.s įstaigas ir ) 
alsas kurių garsinimu,s matysite
“Drauge” ateityje", patartina jąiuis 
prs nešti darlst viršininka.ni4, kad 
(larlx> garsinimų skaitėte “Drauge” 
ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
jstaigos tokių inform: -ijo re Lalau- 
jn ir kadangi lietuviai yra laikomi 
aukštoj vietoj kaipo ged ir pagei- 
dunami darbininkai. Ims Jiams daug 
lengviau gauti darbo,s .oaaiškčjaot 
v IršmiiC-toms hiformueijonis.

ROSELANDF, REIKALINGAS 
AGENTAS

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

2.334 SO. OAKLEY AVĖ.

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

4535 VV. WANHINGTON BLVD.

SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ'

4605-07 SOUTH HKKMITAGE AVEMife

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH F AIREI EI. D AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais 
iš Stoties WH1P (1520), su P. Aaltimteru.

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 8treet 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 501 h Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. L1ULEV1CIUM 

4348 S. Callfornia Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanics Avenne 

Tel. YARda 4908
8. P. MA2EIKA

3319 Lltuanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
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Ketvirtadienis saus. 8, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAKILUSIU OPU PRADEDAMA ŠIE METAI 

(spūdžiai iš metinio parapijos susirinkimo
Dievo Apvaizdos parapija 

— Metinis parapijos susi 
rinkimas įvyko sausio 4 d 
Susirinkimą atidaręs klebo
nas kun. A. C. Martinkus,

-1

Panelės švenčiausios ir ki
tų šventųjų statulų ir atmo- 
kėjimą -10,000.00 parapijos 
skolos. Išgirdus tai parapi- 
jonų tarpe pakilo nepapras

patiekė metinę apyskaitą tai geras ūpas dar smarkiau 
1941 m., ta pačia proga svei-! pasidarbuoti 1942 metais, 
kindamas parapijomis, drau- Sykiu parapijonai dėkingi 
gijas, biznierius ir visus rė- klebonui už jo pasidarbavi-
mėjus, taip pat darbščius 
komiteto narius, nepamirš

mą parapijos naudai ir pra
šo Dievo geros sveikatos,

damas ir savo pagelbininko kad dar darbuotus šioj pa- 
kun. V. Urbos. Nuoširdžiai rapijoj.
dėkojo varg. K. Saboniui ir Ant galo klebonas padė
jo šeimai už didelį pasidar- kojo parapijonams ir ragi- 
bavimą parapijos naudai, no visus šiais metais taip 
taipgi už gražų giedojimą pat vieningai darbuotis, nes 
bažnyčioj ir nepaprastai kur vienybė, ten ir galybė, 
gražias programas, bazarui Pirmutinis šįmet parengi- 
surinktas aukas nuo biznie-! mas įvyks vasario 15 d. Tai 
rių. Po to klebonas atpasa-1 bus nepaprastas Užgavėnių 
kojo didesnius nuveiktus vakaras su gražia progra- 
parapijoj: įtaisymą bažny- , ma, valgiais, gera muzika, 
čioj minkštų klauptukų ku-1 Susirinkimas baigtas mal- j 
rie kainavo $938.20; atnau- * da ir visi parapijonai skirs- 
jinimą mokyklos svetainės, (tės namo su didžiausiu 

džiaugsmu ir pakilusiu ūpu.
Senas parapijonas

D R A C O A 8

KAI KUR GATVĖSE NEGALIMA 
NAKTIMIS PASTATYTI AUTOMOBILIŲ

kas kainavo $1,629.10; at 
naujinimą Širdies Jėzaus,

Pasižadėjo nekelti 
streikų karo metu

Federalinių taksų 
už pajamas blankai

Chicagos mayoro Kelly į Iš U. S. vidaus mokesčių ! 
pastangomis AFL. ir CIO.1 kolektoriaus ofiso Chicagos 
darbininkų unijų dvylika distrike jau išsiuntinėjami Į 
šimtų atstovų antradienio pajamų taksų už 1941 me- 
vakare susirinko į miesto tus blankai tiems visiems, 
tarybos rūmus City Hali ir kurie už 1940 metus mokė- 
padarė rezoliucijas pasiža
dėdami karo metu karinėse 
pramonėse nekelti streikų ir 
vengti visokių jurisdikcinių 
nesusipratimų.

Darbininkų unijų atsto 
vai be to pasižadėjo visomis' nes praeitais metais kon- 
priemonėmis ir išgalėmis žsresas susiaurino pajamų 
remti vyriausybę ir padėti išimtį vedusiems nuo 2,000 
armijai ir laivynui visuose dol. iki 1,500 dol., o pavie- 
jų žygiuose laimėti karą ir niams nuo 800 dol. iki 750 
atsiekti pasauliui pastovią dol. per metus Kas 1942

Padangų skirstymo 
peržengsjams

Federalinlai autoritetai 
įspėja autoistus, kad jie j 
saugotusi kokiomis nors 
suktybėmis įsigyti automo
biliams naujas padangas 

i (guminius lankus). Už nu
statytų taisyklių peržengi
mą numatytos aštrios bau
smės. Teismai nusižengu 
sius gali nuteisti iki 10 me
tų kalėti, arba iki 10,000 
dol. baudos, arba gali tai-

Susirinkimai

taiką.

Policija areštavo John di 
Julio, 42 m. amž., kurs iš 
žmonių kaulijo pinigus ne
va kokių tai bažnyčių reika
lams. Jam pavyko apie 
800 asmenų apgauti iki pa
kliuvo.

jo taksus už pajamas. Šia. j bi(,vi bau8meR. 
me distnkte jų yra daugiau Tas ne tik autoi-kaip vienas milijonas.

Bet už 1941 metus paja
mų taksus šiemet mokės ’ 
didesnis žmonių skaičius,

stus, bet ir padangų parda
vėjus.

j metais turėjo pajamų dau 
giau, už tas sumas šiemet 
reikės mokėti taksus.

Nauji taksų mokėtojai 
i reikalingas blankas, matyt, 
patys turės gauti vidaus 
mokesčių ofise. Taksai už 
pajamas turi būti sumokėti

1 iki kovo 15 dienos.

Sugalvojo, kad 
jis apiplėštas

Harry Palmer and Co., 
105 W. Madison gt., tarnau 
tojas Thomas Rorke, 28 m. 
amž., iš banko nešė 525 doi. 
kompanijos ofisan ir grįžo 
be pinigų. Pranešė, kad jis 
užpultas ir apiplėštas.

Sekliai jį prispyrė prie 
sienos ir jis išpažino, kad 
nešamus pinigus pasisavi
no.

11 Wardo Lietuvių De 
mokratų org. (Bridgeporte) 
pirmas šių metų susirinki
mas įvyks ketvirtadienio va
kare, sausio 8 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj.

Šįmet mūsų politinė veik
la turės būti dar gyvesnė, 
nes rinkimų metai. Kandi- 

| datų sąraše turim matyti 
j daugiau lietuvių. Vieno, ki- 
i *o nepakanka. Todėl kvie

čiami visi buvę, esantieji ir ave- 
nauji nariai skaitlingai da 

l lyvauu ir bendrai tartis po- valstybės 
! litiniais reikalais. Politinėj Avenue L 
, dirvoj randasi vis daugiai 
(ir daugiau progų ir mums 
l'etuviams. Hengkimės i a* 
sutikti, progai pasitaikius 
ir pilnai išnaudoti. Būkime 
aktyvūs šioj vienintelėj po 
litinėj opg. Bridgeporte,

Po susirinkimo, visi daly
viai bus pavaišinti geriau 
negu kitados. B. J. J.

Chicago aldermenų tary
ba pravedė ordinansą, ku
riuo uždrausta keturiolikos 
gavtių kai kuriose dalyse 
žiemos metu po pusiaunak-j 
ties palikti (parkyti) auto
mobilius. Sako, tas reika
linga sekmingesniam sniego 
nuvalymui, jei kartais daug 
pasnigtų.

Štai kur uždrausti automo
bilių pastatymai nuo pusiau 
nakties iki 7:00 ryto:

Addison gatvė — nuo 
Lake Shore iki miesto ribų.

Milwaukee ave. — nuo 
Lake gt. iki Elston ave.; 
Elston ave., ,Milwaukee 
ave. iki Fry gt., ir Milvvau- 
kee ave., Elston ave., iki 
miesto ribų.

Foster avenue—nuo She- 
ridan road iki Northwest 
plento.

Ashland ave. — nuo War- 
ren bulv’ iki Pratt ave. ir 
nuo Roosevelt road iki 95 
gat.

Cicero ave. — nuo Devon 
ave. iki Roosevelt rd.

Peterson ave.—nuo Cald- 
well ave. iki Ridge ave., nuo 
Devon ave. iki Bryn Mawr 
ave., ir nuo Bryn Mawr, 
Ridge ave iki Sheridan rd.

Noble gat. — nuo Augu
sta bulv. iki Erie gat.; nuo 
Erie, Noble gat. iki Michi- 
gan ave.

State gat. — nuo Van 
Buren gt. iki Archer ave.; 
Archer, State gt. iki Cicero

Mirė Michael J. Donohue, 
73 m. amž., Illinoiso Catho
lic Order of Foresters vir
šininkas. Bus palaidotas 
Kenosha, Wis.

Į “THAT LITTLE CAHIE” Inter-nafl Cartoon Co., R.T, By B. Linki
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LIFE.
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67 gat. iki 130 gt.; 130 gt., 
Stoney Island ave. iki Tor- 
renoe ave.; Torrence ave., 
130 gat. iki miesto ribų

Western ave. — nuo 67 
gat. (Marąuette bulv.) iki 
pietinių miesto dalių.

55 gat. — nuo Central 
Park ave. iki Cicero ave.

67 gat. — nuo Cicero iki 
California ave.

Essential to the svar effort is the nation’s health. 
The men in the Service . . . the men in the 
factory and farm ... the very homes of Amer
ica .. . mušt be proteeted against the by- 
produets of war—pestilence and disease.

Deadliest of all the enemies of man, one 

that strikes without warning, is the dread 
Tuberculosis. And it’s already on the march.

To meet this emergency, America needs your 
help, desperately. It’s not too late for you to 
buy the Christmas Seals that fight Tuberculosis. 

Please, send in your contribution—today!

The National, State 
and Local Tubercu
losis Associations 
in the United States

Buy
CHRISTMAS 

SEALS

Indianapolis bulv. — nuc 
linijos ir su 
Ewing ave. iki 

Mackinavv ave. sąjungos su 
So Shore drive.

Michigan ave. — nuo 55 
gt. iki 60 gt.; 60 gt. iki 
Vincennes ave.; Vincennes, 
State gat. iki Halsted gat.; 
Halsted gat., Vicennes ave. 
iki miesto ribų.

Stoney Island ave. — nuo

frrteurr
‘trMmylirt

oi eczema. pimples. 
atMete's lont. » • s t-Khes snd other e»- 
t emali y canaed skin irmMes. ttse world famous 
cooMng. ahtlseptie, liquio 1>. D. D Prsscription 
Gtemeleaa. atainle*. douthea imtai km and 
qWickly slopą intense itco.nR. av trini bottle 
ptorea it. ory"ut money back. Ask vour 
d» -Kist today iur O. ». O. PdCSCRtmON.

Forąmck rrl iel t-

ATSILANKYKITE Į

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

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO
SPECIALIS STOKAS

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

Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 

visokios rūšies alaus.

PUSĖN

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

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

IICKLE ?
Soothe that throat tiekia wMeh eoasCa frorfi a 
cough due to a cold! Oatek—get a Smith Bros.

Cough Drop. (Black or Menthol--?*.)

Smitli Bros. Ceugh Drops are the 
only drops contabmg VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) taisė* the resistaace of 

mucous membraaes of nosr ood Aram to 
Cflld Iflfertloflt. when įsek of reslst- 
•ace u dse » Vitamin A dc&dcocy.T.AO

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pli 
mos rūšies su m o 
firmiškomis užlal 
domi? Ir Hollywooe 
šviesomis. Darba 
Garantuota*

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883 

Bei.: <• ENGlewood 5840

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WHIP
1S20 HUcyelea (Top of the Dlal)

DLNING ROOM SETO — PAR- 
BOK SET8 — BEDROOM 8KT8 
— KUGS ~ KABIOS — RE- 
FR1GEKATOKS — WASHEB8 — 

UANOELB — STOVĖS.
AU KatloaaUj Advertiaed It

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBUC 6051

J

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

IMRGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:34) v. vak. 
PENKTAI), ir SE&TAD. 7 v. v.

WHFC-I45O lai.!
6755 So. YVestern Avenue

Phone: GBOvehlil 2242



DR1TJG AB Ketvirtadienis sauą. 3, 1942

ATEIKITE, PAMATYKITE, GIRDĖKITE IR PASIDŽIAUGKITE SKAMBIA, 
LINKSMA, LIETUVIŠKA DAINA IR ŠIRDINGA GIESME!

"Draugo" koncertas sutraukia geriausias parapijų jšgas!
Chicagos lietuviai dai- solo, programą pabaigs du- i—Sasnausko choras. plis

nuos grupėmis, dainuo solo: etų. tikrai didelius dalykus yra
Chicago lietuviai grieš amui Šią savaitę “Drauge” atlikęs per Anna Kaskas 
komis pavienius numerius, tilps dainininkių biografijos koncertą Chicago Civic Ope
prieš ir grupėmis, bet “Drau su dideliais atvaizdais. ra House prieš keletą metų.
go” koncerte ypatingai dai- šių. metų “Draugo” kon- i Jaunos stygį„įnkės 
nuos ir grieš lietuviškai. certo programoj dalyvaus

Genovaitė — Giedraitie- daugiau merginų. Nežinia, Viena naujanybių šia- : 
nė ir Klevickaitė, — Antifo- ! ar tai dėl to, kad daug jau- me koncerte bus Stygų 
nalis ir Sasnausko chorai, uuolių yra išėję į Dėdės Sa- , Ensamble. Prof. Pocius yra 
dainuos skambias, links- mo karinę tarnybą, ar dėl suorganizavęs smuikininkių 
mas, graudingas ir patriotin to, kad Chicago lietuvių ensamblę. Jį sudaro sekan 
gas lietuviškas dainas. Atei- tarpe mergaitės talentinges-
tininkų Draugovė žavingais nės.
tautiškais rūbais šoks širdį Didelis dalykas “Draugo” 
patraukiančias polkas ir koncerte bus šv. Jurgio pa- 
auk^inius. Stygų Ensamblė- rapijos Antifonalio choro 
su devyniomis smuikomis dalyvavimas. Prof. Pocius 
grieš širdį svaigiančias me- yra išlavinęs šią meninę dait®« ir Loreta Zailytė. Tai 
liodijas ir svetimų kraštų ir grupę. Ne tik choro dai- l ^us pirmą sykį Chicagos lie- 
mūsų mylimos Lietuvos. navimas, bet ir kostiumai tuvių tarpe, kad tokia gru-
_..... . . bus žavėjantiLabai j vairi programa!

Vakaro žvaigždės bus dvi

HERON KOMANDIERIAUS ŠEIMA
"E

Sasnausko choras
Genovaitės — Giedraitienė “Draugo” koncerto ren- 
ir Klevickaitė. Jos dainuos gėjams tikrai didelė laimė

čios smuikininkės: Julija 
Riškaitė, Aldona Gapshis, 
Elena Butkunaitė, Aldona 
Bružaitė, Elena Skrėbis, 
Irena Gumulauskaitė, Elena 
Kazrygytė, Marijona Balan-

pė pasirodo publikai. “Drau
gui” bus garbė supažindin
ti visuomenę su jaunomis 
artistėmis.

Laikas jau nusipirkti ti-

"DRAUGO"

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

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

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

G. Klevickaitė

•k™
■

G. Giedraitienė

Rezervuokite tą dieną 
Dienraščio “Draugo” 

Koncertui — 
lietuviškų dainų 

šventei!

Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyru Choras, 

Ateitininku Draugovės Šokėjai,

Antifonalis Choras, Stygų Ensamble ir kiti.
125 reserved tik tetai, įskaitant U. S. Defense Tax, po $1.00.

Visi kiti tikietai, {skaitant U. S. Defense Tax, po 75c.

PRADŽIA — 6:00 VALANDĄ VAKARE

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

mu
X Šv. Jurgio parapijonų 

susirinkimas parapijos rei
kalams apsvarstyti įvyksta 
šį vakarą, 8 vai., parapijos 
salėj.

X Šv. Jurgio parapija sek
madienį, sausio 11 d. pra
deda auksinio jubiliejaus 
metus. Iškilmingą sumą lai
kys pats prelatas. Per sumą 
chorui, be vargonų, pritars
dar ir simfonijos orkestras. įvairi ir pažymėtina meniniu

X Balsingi vyrai, tarp 
20-60 metų amžiaus, nežiū
rint luomo, tai yra vedę, ar 
ne, bus priimami į Sasnaus
ko vardo vyrų chorą. Visi 
prašomi susirinkti į šv. Jur
gio parapijos salę (muzikos 
kambarį) ant antrų lubų 
sausio 11 d. 4 vai. popiet.

X A. V. Stabuliūnių, so- 
čikagiečių, gyv. adresu 829 
E. 88 PI., dukrelė Ona jau 
parvežta iš ligoninės ir drau 
gės gali bet kuriuo laiku 
atlankyti. Rankutė kasdien 
eina geryn.

X Komp. A. Pocius pra
neša, kad šių metų “Drau
go” koncerto programa bus

atžvilgiu. Be jau žinomų so
lisčių, dalyvaus Sasnausko 
vardo vyrų choras, Antifo- 
nalis choras, stygų ansamb
lis, Ateitininkų Dr-vės tau
tinis baletas ir k.

X Pečiukienė, narė Mote
rų Sąjungos 20 kp., ilgokai 
sirgusi, palengva sveiksta.

X Liet. Kultūros Institu
tas gauna atsiliepimų iš vi
sų pasaulio kraštų. Pav., dr. 
Ernest R. Myers, svetimtau
tis iš Saskatoon, Saskatche- 
wan, Canada, prisiuntė stam 
bią auką Instituto reika
lams. Institutas ypatingai 
sukėlė daug įdomumo sve 
timtaučių inteligentų tarpe, 
k. a., profesorių, diplomatų, 
profesionalų, t.t.

X Biznieriai A. Beliniai, 
seni Roselando gyventojai
savo užeigoje 105 Edbrooke

Herald-American koresp.,' Ave NauJų Metų i6vakarė 
šiomis dienomis paskirtas ae turė1o didelj balių į fcl. 
vesti savo laikraščio vajų: U buv0 sukviesta daug gi. 
surinkti pinigų nupirkimui minių ir draug^ Beliniai y- 
didelio skaičiaus bombone- ra du08nta parapijai auko
siu, kurie bus perduoti pre- tojai jr nuolatiniai „Drau. 
zidentui Rooseveltui, kaipo !g0„ 8kaitytojai. Anelė Be- 
Chicago dovana karo pasi- j linienč yra SakarMa.

kar choro.

Solo giedos dain. M. Janu
šauskienė, pirmoji Chicago 
lietuvių solistė ir parapijos 
choro narė.

X Dievo Apvaizdos para 
pija per praeitus metus pa

fUraugas" Acme telepnoiu,

Mrs. Wiiliam Kabler ir jos duktė Vivlan, San Francisco,
Cal. Jinai patyrė, kad jos vyras Įeit. W. L. Kabler Lai
vyno Kryžium dekoruotas. Jis yra lėktuvnešio Heron ko
mandierius. Lėktuvnešį puolė 15 japonų bombonešių. Ne jamU turėjo $24,845.55 (prie
tik apsiginta, bet dar vienas japonų bombonešis numuštas.

kietus “Draugo” koncertui 
Kainos visiems prienamos.
Kuris nori turėti rezervuo- S. Pieža daro svarbų 
tas vietas, turi paskubėti, | pranešimą 
nes tik 125 rezervuoti ti- i

Visi kiti Rytoj, penktadienį, sau 
šio 9 d., 1942 m., Stasys 

----- Pieža, Chicago Herald Ame
rican reporteris, daro labai 
svarbų pranešimą per P. 
Šaltimiero radio valandą, 10 
vai. ryte, Station WHIP. 
Pieža kalbės apie jojo laik
raščio vajų nupirkti bombo
nešį, kuris bus pristatytas 
Prezidentui Rooseveltui ka
ro reikalams. Atsiminkite,

kietai po $1.00. 
po 75 centus.

RADIO

Naujas įsakymas 
nepiliečiams priešams

Iš Washingtono papildytas 
naujas nepiliečiams prie 
šams — vokiečiams, ita
lams ir japonams, įsakymas 

Iki sausio 8 d. 11:00 va
karo jie policijai turi pa- , x . . _, .. \ : < . . , . i penktadienį, sausio 9 d.,duoti turimus bet kokius ;, . . .... ,1942 m., per Station VVHIPkarimus reikmenis, zemela
pius, nuotraukas ir kitokius 
karinius daiktus.

10 vai. ryte.
xxxx.

“SUPERMAN” — Ted Menches, will leap his car 
over a Transcontinental Bus and five other automobiJes 
at Larry S'unbrock’s huge combined Wild West World’s 
Championship Rodeo, Big Time Circus, and Hollywood 
Dare-Devil Thrill Show, to be held in the International 
Amphitheatre at the Stock Yards, starting Sunday, Jan. 
18 through Sunday Jan. 25, inclusive.

More than sixty sensational events including Ameri- 
ca’s Greatest Circus Acts, midget automobile races and 
the “Fall of Tokyo” are scheduled on the huge program 
at the International Amphitheatre.

tos sumos dar pridėjus 1940 
m. balansą $3 702.91) viso 
pasidaro $28,548.46. Išlaidų 
— $27,711.52. Iš tos sumos 
skolos atmokėta $10,000.00. 
Parap:j onai džiaugiasi pui
kiu klebono parapijos reilca- 
lų vedimu.

X Kap. P. Labanauskas, 
atvykęs Chicagon dalyvau
ti Laisvos Lietuvos Komi
teto posėdy, buvo malonus 
svečias “Draugo” redakci
joj. Jis tarnauja laivų kom
panijoj Kalifornijoj.

X Stasys Pieža, Chioago

sekimui.
X Dr. C. Z. Vezelio žmo

nai Norvegian American li
goninėj padaryta sunki ope
racija. Dr. Vezelis yra ge
rai žinomas Chicago lietu
viams dantistas; ligonius 
priima adresu 4645 S. Ash
land Ave. Yra narys Ame
rikos Lietuvių Daktarų Dr- 
jos.

X Julija Dubin ir jauna

X Mutual Federal Sav
ings and Loan Ass’n meti
nis statement rodo, kad vi
sas bendrovės turtas siekia 
$1,207,521.65. Bendrovė kas
met nepaprastai auga ka 
pitalu. Bendrovės direktorių 
valdybą sudaro: J. Kaza- 
nauskas — prez., John Zelis 
— vice prez., Ben. J. Kaza- 
nauskas — sekr.-iždin., Jo-

sis Mykolas Paukštis, iš seph Misevich — sekret.- 
Brighton Parko, neseniai ižd. padėjėjas. Bendrovės o- 
pranešė apie sužieduotuves, fisas yra adresu 2202 West 
o dabar galime pranešti, jog Cermak Rd.
vestuvės įvyks gegužės 9 d. i____ .__________________

X I. Wenzeriutei, narei Japonai atakavo
Šv. Teresės Sodalicijos, šv. 
Juozapo parapijoj, per Ka
lėdas Santa Claus dovanų 
atnešė deimantinį žiedą nuo 
V. Baltuškos, Šv. Vardo Dr- 
jos nario — iždininko ir veik 
lauš So. Chicago jaunuolio. 
Congratulations!

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

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

$565,000.00

I
Australijos salą

Canberra, sausio 7 d. — 
Japonijos bombanešiai perei 
tą naktį atakavo Australi
jos airodromą Rabaul New 
Britain saloje, Bismarcko 
salyne.

Aviacijos komunikatas pa 
reiškia, jog atakos metu pa 
daryta labai menki nuosto
liai. New Britain sala yra 
800 mylių į šiaurę nuo Aus
tralijos.

rn^t-DAN-Ai
ARCHER AND SACRAMENTO AVER 

CHICAGO. ILL/
f

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

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