...“and th'at government of

£ the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
— Abraham Lincoln
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U.S. Nuskandino 14 Japonijos Laivų
Japonų lėktuvo liekanos
KIETŲ PRINCIPŲ VYRAS
Prieš J. A. Valstybių civi
linį karą 1860 metais įvyko
prezidento rinkimai. Kandi
datais buvo respublikonų
partijos A. Lincoln ir demo
kratų — Illinois senatorius
S. A. Douglas. Pirmasis lai
mėjo, nes per rinkimus de
mokratai suskilo į frakcijas.
Šen. Douglas mirusi pir
moji žmona paliko jam du
sūnus. Antrąją žmoną Dou
glas vedė katalikę savo vai
kus pasiuntė mokintis į jė
zuitų paruošiamąją mokyk
lą Washingtone. Paskiau
abu mokėsi taip pat jėzuitų
vedamajame
Georgetown
universitete. Katalikais au
klėjami tokiais ir išaugo.
Kalbama, kad ir jų tėvas
šen. Douglas prieš mirsiant
perėjęs katalikybėn.
Bet
-apie tai neturima dokumenti
nių įrodymų.
Per prezidentinę kompani
ją 1860 metais draugai buvo
spaudę šen. Douglas, kad jis
kampanijos pavykimui savo
vaikus atsiimtų iš katalikiš
kos mokyklos. Jis atsakė,
kad labai mylėtų būti prezi
dentu. Tačiau savo vaikų ne
gali ištraukti iš katališkiškos mokyklos, nes tai būtų
principų išsižadėjimas. O sa
vo principų jis negali nie
kam parduoti, nes jie neįper
kami.

Anglai neteko
15 aerodromų
Singapūras, sausio 8 d. —
Anglų komunikatas šiandie
paskelbė, jog britai buvo pri
versti dar toliau pasitraukti
Malajuose. Pasak komunika
to, naujoji fronto linija su
daryta į pietus nuo Slim
upės.
Karo komunikatas pareiš
kia, jog pasitraukimas buvęs
būtinas, kad sudarytų tvirtą
frontą.
Britų pranešimai pažymi,
jog Kuala Lumpur tebėra an
glų rankose, kai tuo tarpu
anglų bombanešiai atakavo
japonų užimtą Gong Gedah
aerodromą.

JAPONAI SUSIRŪPINĘ JUNGTINIU
VALSTYBIŲ LAIVYNO TIKSLAIS.
Malajuose pradėta pilnutinė ataka - Ber

lynas, Karių nuotaika geriausia — gen.

Mac Arthur.
VVashingtonas, sausio 8 d.
— Laivynas šiandie ilgame
komunikate paskelbė, jog
atakose ant Wake salos nus
kandinta septyni Japonijos
karo laivai — vienas kaize
ris, keturi destrojeriai, submarinas ir ginklų laivas.

Lumpur apylinkėje.
Tas pat Berlyno Į'kdio pas
kelbė, jog paskutiniosios mi
nutės pranešimai iš Tokijo
pareiškia, kaa japonai prade
ję pilną ofensyvą Malajuose.

Washingtonas, sausio 8 d.
Komunikatas taip pat pas
— Karo departamentas šian
kelbė, jog Azijos laivyno sub die pareiškė, jog Filipinų sa
marinas nuskandino priešo lų gynėjai ruošiasi sutikti
Neteko 15 aerodromų
<"Drau<aa” Acme teleohoto)
transportinį laivą ir tris kro didelio masto japonų atakas.
Pearl Harbor, Havajuose, pašautas ir nukritęs japonų torpedinis lėktuvas. Visas ap
vinių laivus, viso 30,000 to
Londonas, sausio 8 d. — lamdytas (Official U. S. Navy photo from Acme).
Gen. Mac Arthur, kuris
Maj. Clement R. Atlee, ats
nų.
šiuo metu pats asmeniai va
tovaudamas premjerą Churdovauja suburtom karo pajė
chill House of Commons po Rusai siunčia frontan ■
Alkoholinių gėrimų Berlynas, sausio 8 d. — gom į šiaurę ir į vakarus
sėdyje pareiškė, jog Anglija
Oficialus erlyno radio pas nuo Manilos, pareiškė, jog
neturėjusi užtenkamai rezur
atsarginę kariuomenę gamyba sumažinta kelbė japonų karo pajėgos amerikiečių ir filipinų karių
sų tinkamai pasiruošti prieš
šiuo metu esančios Kuala moralė ir pasiryžimas kovo
japonus, kurių laivynas Pati ir aukščiausiam laipsnyje.
VVashingtonas, sausio 8
cifike šiuo metu yra vienas
Londonas, sausio 8 d. Pa pareiškia, jog rusai turi dar
“Jie tęs pasipriešinimą
d. — Vyriausybė šiandie
galingiausių.
tikimi šaltiniai šiandie pas nepaliestų rezervų, kuriuos
drąsiai ir įgudusiai”, pareiš
šsakė maždaug apie 60 Kauno butai
Jo pareiškimu Malajuose kelbė, jog rusai siunčia ga jie pradeda vartoti ir šiuo
kė generolas.
anglai pasitraukę iki apie 60 lingus rezervus naujai ap metu raudonąją armiją su nuošimčių šio krašto alko,
J,— -*• »-’•*- - -—« • «— • *- —
mylių į šiaurę nuo Kuala mokytos karfaotttoėe Mas daro daugiausia haujfifll ka- kohothaių gėrimę gamyklų nacių kariams
Karo
komunikatas
Lumpur ir iki šiol anglai ne kvos pietiniam fronte, kur riuomenft apmokyta per šešis
pradėti gaminti industrinį
v
>
alkoholį.
tekę 15 aerodromų.
vokiečiai atstumti pusiauke- mėnesius.
Karo komunikatas pareiš
Tačiau oficialieji žmo Lisabona. — švedų lai- kia, jog Filipinuose “įvai
Attlee pareiškė, jog aero lyj į Smolenską.
nės pareiškia, jog alkoho kraštis ‘ ‘Svenska Dagbla- raus intensyvumo kovos vy
BAISYBES GYVENO
dromai prarasti ne parašuti
Pranešama, jog naujoji ru 40 mylių už Kalugos
linių gėrimų trukumo ne dėt” iš Berlyno praneša: ksta įvairiose fronto dalyse,
SOVIETUOSE
ninku atakose, bet buvę pa sų kariuomenė savo turimų
Taip pat pranešama apie
bus jaučiama, nes šiuo tar “Vokiečių komisaras Lietu šie veiksmai, gal būt, yra
Žiniomis iš Londono, Ang- likti besitraukiant.
ginklų kiekį padidino atim ūsų laimėjimus Karelijoje
yra atsargoje daugiau vos sostinėje Kaune atsišau pasiruošiamieji didelio mas
lijon atvyko keletas lenkų
tais iš vokiečių ginklais.
ir Kryme, nors didžiausi rau pu
negu
penkių metų ištek kimu į gyventojus praneša, to priešo atakoms. Japonai
lakūnų, paleistų iš bolševikų
Informuotieji sluogsniai donarmiečių laimėjimai įvy
kad dabartinių trūkumų me gabena į frontą daugiau ka
koncentracijos stovyklų. Jie Kinai sulaikė
kę Maskvos fronte, kur ru lius.
Industrinis alkoholis rei tu reikalinga plačiu mąstu riuomenės ir galima paste
pasakoja, kad
Rusijoje
sai atsiėmę Meshchovską.
kalingas
karo rekvizuoti Kaune butus. To bėti priešo pasiruošimus
jiems teko pergyventi negir japonų pagalbinę
Meshchovskas yra 130 my veiksmams,įvairiems
Bijosi
perversmo
kią priemonę, tarp kita ko, naujoms atakoms.
ypač
bedūmio
dėtas baisybes. Gyvenimo
lių į pietvakarius nuo Mas parako gamybai.
tenka pavartoti dėl tos prie
sąlygos nežmoniškos. Mais kariuomenę
kvos ir tik 40 mylių nuo VI“Pirmą kartą į kelias die
žasties, kad vokiečių kariuo
tas menkas, dažniausia tik
Londonas, sausio 8 d.-— azmos-Briansko linijos, kur
nas
priešo orlaiviai neataka
menės daliniams, iki šiol ka
pamazgos, o ir to nepakanDaily
Express
karo
korės
vokiečiai
tikėjosi
sudaryti
Anglai
sukėlė
Chungkingas, sausio 8
riavusiems Rusijos viduje, vo tvirtovių Manilos įlanko
mai teikta. Privalomas sun
pondentas šiandie rašo, žiemos linijas. Tuo būdu ru
d.
—
Kariuomenės
atstovas
bus užleistos patalpos žie je. Priešo orlaiviai užsiėmė
kus darbas nuo saulėtekio
jog
Berlyne
ir
kituose
Vo

sai
atsidūrė
jau
per
40
my

gaisrus
Bangkoke
mai Lietuvos sostinėje. Gy tik žvalgyba”.
iki sutemų vakare. Patalpos šiandie paskelbė, jog kinų
kietijos
miestuose
strategi
lių
nuo
Kalugos.
— neapšildamos, su kiauro kariuomenės daliniai sulaikė
Rangoon, sausio 8 d. — ventojai raginami paaukoti Susirūpinę laivynu
nėse vietose įrengta sar
keletą
tūkstančių
japonų
ka
mis sienomis lindynės. Vie
Pranešama, jog anglų aviaci privatinius patogumus, kol
gybos postai, kad apsisau Laimėjimai Kryme
toje lovų siauri mediniai na riuomenės, pasiųs į pietus į
ja pirmą kartą pravedė ata atstatymo darbai pasistu-. Atrodo, jog Tokijo šiandie
goti nuo galimo generolų
Yochow,
kuri
turėjo
padėti
Rusijos
žinių
agentūra
pa
rai — be jokių patiesalų ir
kas japonų užimtose terito mės tiek pirmyn, jog jų dis daugiausia susirūpinęs Jung
suruošto perversmo.
apie
30,000
japonų
kariuo

reiškia, jog buvę apsupti Se
bus galima pavesti tinių Valstybių laivynu, ku
užklodalų. Bolševikai dėjo
Pranešimas sako, jog šis vastopolyj rusų kariuomenės rijose. Šių atakų metu bom pozicijon
daugiau
būtų.
šeimoms, ku rio veikimo planų ir dabartį
pastangas visus lenkų nelais menės šiuo metu apsuptos
pasiruošimai pradėta ta daliniai pradėjo ofensyvą bomis apmėtyta kariniai tai rioms teks apleisti
po
kovų
prie
Changsha.
butus, nės vietos japonai nežino.
vius karius pakeisti komu
da, kad Hitleris pasiskelbė prieš ašies kariuomene, ku kiniai Bangkoke, japonų oku bus nurodytas laikinos
ši
pagalbinė
kariuomenė
pa Tokijo radio paskelbė, jog
nistais ir grąžinti juos buvu
Vokietijos karo vadu ir rią iš kitos pusės atakuoja puoto Siamo sostinėj, kur su talpos”.
sion Lenkijon, kad užsiimtų sulaikyta į šiaurę nuo Milo
kelta
milžiniški
gaisrai.
Japonijos ir Amerikos laivj
atleido keletą generolų.
kitose Krymo vietose išlai Gaisrų liepsnos buvo gali
ten raudonąją propaganda. upės.
nai susitiko kovose vakari
•
pinta rusų kariuomenė.
ma matyti per kelias mylias
Kinų apskaičiavimu, prie
niam Ramiajam vandenyne.
Rusų agentūra Tass pa ir anglai duoda suprasti, jog Nacių šlykšti
Changshos
kovose
žuvę
35,Tuo tarpu nacių radio iš
GESTAPO VYSKUPO
reiškia, jog vidurio fronte tai buvusios atsilyginamo
000
japonų
kareivių.
Berlyno paskelbė, jog japo
NAMUOSE
Lietuvoje draudžia raudonarmiečiai prasiveržę sios atakos už japonų bom patyčia lietuviams nai atakavo du Amerikos ka
Kinijos kariniai sluogsniai
Catholic Times, Londone,
giliai pro vokiečių linijas.
bardavimą Burmos sostinės
ro laivus pakeliui į Australi
rašo; kad Mariboro (Jugos taip pareiškia, jog japonai iŠ vartoti muilą
Rangoono. Po šių atakų grį
Lisabona. — Per Kauno ją. Tai paprasčiausia propa
lavijoj) katalikų vyskupo na šiaurinės Indokinijos savo
Rytų Indijų laivyno bazėje, žę visi anglų orlaiviai.
radiją buvo perskaitytą iš ganda, kad sužinoti, kur yra
mus užėmė Gestapo (nacių kariuomenę perkėlę į Mala
Amboina
saloje.
Amerikos laivynas.
Lisabona. — Vokietijos
politinė policija) ir vyskupui jus kovoms prieš anglus.
Komunikatas
pareiškia, Surašys nacių nusi trauka iš laikraščio “Naujogeneralinis komisaras Lietu jog rimtų nuostolių nepada
joji Lietuva”. Straipsnyje
paskyrė tik du kambarius.
voje
išleido
draudimą
šveis

patariama nelieti ašarų, bro
Mariboro vyskupijoje ir Lub
ryta, bet esą sužeistas vie kaltimus Europoj
lius-partizanus palydint į
blianos vyskupijos daly vi Washingtona8, sausio 8 d. ti, valyti, plauti ir t.t. na nas kareivis ir keletas civi
Tbe Ouickest, Surast Way
sos bažnyčios uždarytos. Iš — Tikimasi, jog dienos laiko mus muilu ir kitomis plovi lių. Aatakoje dalyvavo sep New Yorkas, sausio 8 d. karą. Geriau būsią pasekti
—
Anglijos
radio
paskelbė,
mo
priemonėmis.
Visų
rūšių
visiems partizanų pavyzdį.
Mariboro 583 kunigų tik 7 taupymo įstatymas visam
YOU Can Help Win This
tyni japonų orlaiviai.
jog sąjungininkių valstybių Lietuviai nepakenčią, kad jų
i yra laisvi. Lublianos vysku kraštui ir ištiesiems metams muilas ir skalbimo premonėTaip pat pranešama, jog vyriausybių atstovai susi
bus gaunamos tik už korte japonų
pijoj, kurios vyskupas yra bus pravestas Kongrese.
orlaiviai pakartoti rinks sekančią savaitę Lon- žemė mindžiojama svetimų
les
ar
už
specialinius
val

italų okupuotoj Slovėnijoj,
nai pasirodo aukštai virš donę, kad sudarytų sąrašą jų; taip pat nepakenčią ir
džios pažymėjimus.
74 kunigų likimas nežino
Olandijos Indijų teritorijų, “vokiečių nusikaltimų oku svetimųjų jungo. Gyvenimas
Lietuvoje jau grįžtąs į nor
mas. Kur naciai tik pasisu galėtų kaimynų užpuldinė
matomai, žvalgybos tikslais. puotoje Europoje”.
ti;
2.
Vokietija
už
savo
pik

malines vėžes, bet lietuviai
ka, ten katalikų kunigams
tus darbus turi nešti kentė Japonai atakavo
negali būti vietos.
kovoti nenustojo. Jie pasiry
jimus lygius Rusijos kan
"Rinkliava" nacių
•
kiek surinkta kopūstų, duo žę nešti laisvę ir kitoms tau
čioms, ir 3. Vokiečiai turi olandų salą
nos, pirštinių ir kitų vilno toms, “kovojant petys į pe
STALINO KARO TIKSLAI atstatyti viską, ką jie iš
kariams Lietuvoje
nių daiktų.
tį su vokiečių kariuomene”.
Londono Daily Mail šio griovė.
(Mums šiandie nesunku Turbūt, šlykščiau pasityčiot
sausio 7 d. paskelbė sov. Ru
Stalinas nesako, ar Vokie Batavija, sausio 8 d. —
ffuy
Lisabona. — Per Kauno suprasti kaip “noriai” šią iš lietuvių vokiečiai nebesu
sijos diktatoriaus Stalino ka tija bus suvietinta, ar pasi Olandų karo vadovybė šian radiją buvo pranešta, kad “rinkliavą” lietuviai prave gebėtų. Prievarta siunčia
Defense BONOS—STAMPS
ro tikslus. Štai jie: 1. Vo- liks kapitalistinė ir ar turės die paskelbė, jog japonų Zarasų apskrities ūkininkai, dė. Pirmojo karo metu vokie lietuvius į Hitlerio karą ir
Now!
k kietija turi būti perdėm iš- politinę laisvę. Ir Daily bombanešiai pravedė antrą įvykdę rinkliavą vokiečių čiai tai vadindavo rekvizavi dar skelbia, kad jie kariaus
ginkluota, kad ateityje jį ne Mail tais klausimais tyli.
ataką į dvi dienas Olandų kariams. Buvo nurodyta, mu).
už kokią tai laisve.
------ --
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
15 DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

iPrakalbos tremtinių
sušelpimo reikalai)

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS GRĄŽOS
ŽYGIAI IR DARBAI

PALAIDOTAS PIRMAS SV. JURGIO PARAPIJOS
KLEBONAS
Gruodžio 21 d. mirė vi
siems iįnomas seniausias
lietuvis kuuigfts, a. a. kun.
Kazimieras Valaitis, 80 m.
amžiaus. Velionis buvo or
ganizatorius ir pirmas kle
bonas Sv. Jurgio parapijos.

A. a. kun. Kazimieras at
vykęs iš Lietuvos prieš 50
metų baigė kunigų semina
riją Detroite. Keletą metų
seminarijoj mokino bažny
čios istoriją ir lotynų kal
bą, buvo didelis mylėtojas
muzikos ir rašytojas eilių.

leiskite progos! Prisirašyki
te prie Lietuvos Dukterų di jos.
Raportaris

Sausio 18 d. Federacijos
Susirinkimas įvyko sausio Nutarta nupirkti draugi
4 sk. rengia prakalbas trem
tinių sušelpimo reikalais 4 d. Pirm. P. Bandzienė, bai- jos vardu Defense Bonds už
Lietuvių svetainėj, W. Ver-| &us svarstyti senus reika- $750.00, paaukoti Raudona
nor Hwy ir 25-tos. Prakal- lu8' Pavietė nauja valdybą jam Kryžiui dr-jos vardu
Sausio 4 d. buvo parapi j bos prasidės 5 vai. po pie užimti vietas. Į naują val $25.00 ir prisidėti darbu
jos metinis susirinkimas. Iš tų. Kalbėtojai pakviesti kun. dybą įeina: pirm. P. Medo prie Raudonojo Kryžiau;
duota visų metų atskaita. K. Barauskas vėliausiai at nienė, vice pirm. A. Valė, veikimo įsteigiant Lietuvon
Pasirodo,
kad atmokėta vykęs iš Lietuvos, matęs finansų rašt. A. Kasevičie- Dukterų draugijos vardu
daug skolos ir dar virš $2,- kaip tikrai viskas įvyko. nė, nut. rašt. J. H. Medinie- vienetą, kur galės dalyvaut.
300 liko. Išrinktas naujas Plačiai galės nupiešti, ko nė, iždin. A. Kremblienė, iž moterys ir mergaitės, narės, veikalą.
energingas komitetas dar kius vargus kenčia pabėgę do globėjos P. Kudirkienė, ar ne narės. Taigi, Lietuves Tą vakarą bus priimamos
buotis šiais metais.
liai, o labiausiai tremtiniai į
Juzonienė, knygų per Dukterų dr-ja pirmutine pa naujos narės į draugiją be
žiūrėtojos C. Stankiūte ir sirodė gražiais nutarimais įstojimo mokesčio. Nepra
šaltam Sibire.
Sausio 14 d. 7 vai- vaka
Adv. S. Gabaliauskas, “L. V. Barkauskaitė, maršalka — prisidėti prie krašto gy
re įvyks svarbus Šv. Jurgio Ž.” red., irgi atvykęs iš Lie E. Barkauskienė, gydytojas nimo ir darbu prie Raudonejo Kryžiaus
parapijos Rėmėjų Moterų tuvos taip pat žino tremti dr. Jonikaitis.
WHOLESALE
Klubo susirinkimas.
nių vargus ir patieks nau
Medonis, S.
LIQUOR
5 •! Atkočiūnas ir sio 25 d. Kvietimas priim
Visos narės kviečiamos jausių žinių.
IŠTAIGA
Prakalbos labai įdomios. M. Šimonis, kad daržas pik tas. Skyrių atstovauti įga
dalyvauti, ir atsivesti nau
Kiekvienam lietuviui verta nikui išnuomuotas, “Beech- liotas Fed. pirm. P. Medojų narių.
išgirsti. Prašomi veiklieji Nut Grove” gegužės 31 d. !nis.
Po susirinkimo bus lošia
(Įrėžtajame
j Sekantį kvietimą
lietuviai savo tarpe pada Raportas priimtas.
s.css
ma “hunco”. Laimėtojams
ryti agitaciją, kad kuo dau Raštininkė padarė prane- 1 p Medonienė skaitlingai da
bus gražių dovanų.
giausiai žmonių išgirstų šias Šimą kas link laiškų išsiun- lyvauti Lietuvos Dukterų dr

Laidotuvės įvyko gruod.
24 d. Dalyvavę daug dvasiš
kijos ir Jo Malonybė arkiv.
Ęd. Mooney. Mišias laikė
kleb. kun. J. čižauskas, asistavo: diakonu kun. Ig. Ba
rėišis, subdiakonu kun. KoParapijos choras, nors
lančikas. Įspūdingą pamoks vargonininko nėra, gražiai
lą pasakė kun. V. Masevi- laikosi. Per Kalėdas vargočius. Egzekvijas ir mišias.
ir sekmadieniais vargiedojo kunigų choras.
gonuoja S. Bukšaitė. Per
Visa pąjaapija liūdi paly Naujus Metus yargonąvo se
dėjus į amžinastį savo pir minarijos studentas Vladas
mąjį mylimą dvasios vadą. Stanevičius.
Teilsisi ramybėj. ParapiMuzikas klebonas kun. J.
jonai ir jo draugai žada nuo Čižauskas žada chorą išialat prisiminti jo sielą savo vint gražių dalykų gavėniai,
maldose.
Paimu sekmadieniui ir Ve
lykoms.
Gruodžio 21 d. iki Kalė
Choras yra ąkaitlingas,
dų, buvo trijų dienų reko
tačiau kiekvienam gera pro
lekcijos, kurias vedė mari
gą prisirašyt ir padidint na
jonas kun. Miciūnas.
rių skaičių.
Per Bernelių Mišias be
...... ■ Į... I
veik visi priėmė šv. KomuQuebeco arkidiecezija (Ka
nieją.
nadoje) yra viena katalikiš
Padėka priklauso sesu kiausių. Iš 554 185 gyvento
tėms ir komitetui už gražų jų, 542,135 yra katalikai.
bažnyčios papuošimą. Cho
SKAITYKITE “DBAUGĄ’
rui ui gražų giedojimą.

ti kuapdb jSk&etų jubįlieju

Išklausytas P. Medonio ir je ir pagerbime 64 kp. orga
A. Žukausko raportas iš nizatorės O. Šimonienės sau
moksleivių kuopos. Nutarta
rengti su moksleivių kuopa
prakalbas ir šokius Lietu
DR. VAITUSH, OPT.
vos tremtinių naudai. Į pra
LIETUVIS
kalbas įžanga nemokama, c
AKIU GYDYTOJAS
į šokius bus įžanga. Tam
SPECIALISTAS
darbui išrinkta komisija iš
M. Šimonio, P. Medonio, A.
Žukausko. Komisija pasitars
su moksleiviais.

Sekantį raportą išdavė P

fautuvuf fOth •

Burtai SO metų praktikavimo aklu
taisyme tr gydymą
GERAI PRITAIKĘS TI AKINIAI
pataisys kralvaa akta, trumparegy**
tr tollregyate:
palengvins aklų {tempimą, prakalta*
galvos skaudSJlma, svaigimą Ir aklų
karkti.
MODERNI*KLAUSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BODAI
Speciali atyda atkreipiama | valkų
Akiniai pritaikomi tiktai kada raikla
VALANDOS:
10-toa Iki 8-toa valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.

Sidės Gražiausios Taupymo
Tel. YARDS 1878

ir Paskolų Bendrovės
Our N.w Hom,
CA>n«« Mllwauk.«, Hortk
«ad Dao>«a

Souvenirai visiems — Muzika

AvaanM

PRADEKITE NAUJUOSIUS METUS GERAI I
•

Nutarkite šiaudjan atidaryti apdraustą fiėrų sąskaitą nešanti
3% (dabartinė rata).
Sąskaitos apdraustos U. S. Valdžios
Agentūros iki $5,000.00. Puikus investmentas pavieniams, part
nerships. korporacijoms. estates. trust fondams, fraternaliniams
ir apdraųdos fondams. Pinigai padėti parari 15-tos, neša nuošimtį
nuo 1-mos mėnesio.

Mes kviečiame Jus aplankyti mūsų naujus namus, susipažinti
iu mųaų įstaigos viršininkais, ir sužinoti daugiau kas link mūsų
įstaigos. Planuokite atsilankyti. . . ir atsiveskite savo draugus.
Jaigu negalėsite atsilankyti, užsisakykite per paštą mūsų kny
gutę, įvardintą "Facts” ir mūsų SAVE by MAIL literatūros.
(STOKITE I MŪSŲ 1942 Chriatmaa Savings Club, kuri dabar
prasideda.

lor n

SBVinCS

RssoiiRTion

Idealiam ^729 Wų*l Caripalc (••S, Chlcage, llllnela
NIW LOCATlON oftar Ja„u«y 10»h, 19421
Corner Milwauke«, Morth and Damen Avenue*, Chicago, IHinol*

EMablUhad 1901

Buy Daianaa Bonda Hara

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS
CENTRINIS OFISAS:

8188 SO. HALSTED ST.
(Lietuviu Auditorijoj®)
VALANDOS: Nuo 1-moa Iki
▼al. vak.

Aaaeta ow $2,000,000

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehiU 061)
Office tel. HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS

184 NO. LA SALLE ST.,
Boom 2014
TeL State 7572

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS IŠTIRINfcJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois

YARDS 3088

Būkite malonūs
SAVO AKIMSI
Tta ylas* pora aktų rtaaa g»ventaauL Saugokit Jaa, letedaml
!*<>>■ minuoti Ju moderaliklaaMa
metodą, kuria regėjimo ippkotag
82 mJtAI*?/

DR. A. J. BERTASH

DAKTARAI
l TeL YARds 3146

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

DR. y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

3343 Šo. Halsted Street

OPTOMETR1STAI

1801 So. Ashland Avenue

Kampai ll-tea
Telefonas CANAL 0&3S —Obloaaa
OFISO VALANDOS
Kaedlea »:0* a. m. Iki g.to p. m
Trod. ir Wt: 9:00 a. m. Iki
1:80 a, m.

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6631 S. Californla Avė.
Tel. REPnblic 7868

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
Ofiso tel VIRgini* 0036

4157 Archer Avenue
Ofiso vsl.: 1—3 ir 6—8:30 P.. M
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 6969

GYDYTOJAS IR „CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road

Ofisas ir Rezidencija:

Ofiso teL CANal 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairtleld Avenue
Bes. tel.: HEMlock 8150

2155 West Cermak Road

T*l. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
arti 47th Street

Dr. J. J. Smetana, Jr,

pirmadieniais tik vakare nuo 7-9;
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WIHSKUNAS DR. WALTER J, PHILLIPS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 6107.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: Cicero 7681

4645 So. Ashland Avenue

4645 So. Ashland Avenue

Office teL YARds 4787
*
Namą tel. PROspect 1930

Telephone: — EUCLID 806.

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12: vakarais: 7-9;

DtL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

PHYSICIAN AND SURGEON

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

(Prie kampo Lake St)

Antradieniais, Ketvii-tadieniaia
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Calumet 4591

DR. T. DUNDULIS

8-tae

TeL CALumet 8877

1446 So. 49th Court, Cicero

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

OFISO VALANDOS:

RRIRFIUD

advokatai

, joa vakare sausio 11 d. KvieKomisija tinėjimo. Priimtas.
REMKITB
SENĄ
Fed. ižd. P. Grybas ?šda timas priimtas.
LIETUVIU
DRAUGĄ
Nutarta 1942 metais susi w KANTER.
vė pilną raportą iš rengto
Iš Federacijos 4 skyr. koncerto
(Nukelta į 3 pusi.)
MUTUAL UQUOR CO.
art. Anna Kaskao.
4797 8. Halsted 8t
Vienbalsiai nutarta liku
veiklos
te>. boulevard
pelnas
pasiųsti
Lietuvai
Ge
LIETUVIS
DAKTARAS
Federacijos 4 sk. mėnesi
OPTOMETRISTAS
nis sus-mas įvyko gruodžio bėti Fondui, nes koncertai
Pritaikina akinius
tam tikslukbuvo rengiama17 d., Lietuvių svetainėj.
LIETUVIAI
atsako minga! ui
Moterų
Są-gos
64
kuopos
prieinamą kainą.
Susirinkimas buvo skait
pirm.
O.
Gryhienė
pakviet-'
DR. P. ATKOČIŪNAS
r
lingas. Vedė pirm. P. Medo
JOS F. BUDRIK
Federacijos
skyrių
dalyvau
TIA UTTflT A a
nis.

GRANO OPENING
JVorffc

PLATINKITE “DRAUGI*

prakalbas.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI f

r

Sausio 11 d. Lietuvių sve
tainėj, 25-tos ir W. Vernor
Hy., bus statoma scencje
veikalas "Mirga”. Dalyvav
ja geriausi Detroito artis
tai. Programa prasidės ly
giai 6 vai. vakare. Rengi
mo komisija kviečia visus
dalyvauti. Kai Lietuvos Dūk
terų dr-ja stato kokį veika
lą, tai lošimas visuomet ge
rai atliekamas. Taigi visiems
verta pamatyti ir tą puikų

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. Western Avė.

Tel. CANal 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
Ofiso Tek................ VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. -Vak 7 iki 9
Nedėlitmis pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas OANal 7329

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880

Chicago, I1L

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
vai. i>opiet ir nuo 7 iki Š:3U vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.
Sekmadieniais tai]>gi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

TeL YARds 0994
Rea. tel. PLAaa 3200
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutartį.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

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

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Kmergeucv — call MIDuay 0001
Res.
HEMlock 1848.

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

DR. A. JENKINS

DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

W. ALBERT J. VALIBUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residencija: 0600 So. Artesian Avė.
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:36
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
756 West 35tb Street
6 iki 0 vai, vakar*.

(lietuvis)

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
OLao telefonas PROspect 6737
Namų telefonai VXR|iaia 2421

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

2408 West 68rd Street

Penktcdic:^r, rs.r.zl? S.

DRAUGAS

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

SVARSTO KARO IŠLAIDAS

LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJA
(Atkelta Iš 2 pusi.)
rinkimus laikyti paskutinį
trečiadienį kiekvieno mėn.
Moterų Są-gos 64 kuopa
Metinis sus-mas įvyks sau
15 metų gyvavimo sukak šio 28 d.
čiai paminėti rengia vaka
Rašt. A. Ambrasienė
rą.

Artėja Motery Są-gos
64-tos kuopos
jubiliejinis bankietas

Laikytame sus-me spalio
m. nutarta per jubiliejinį
bankietą sykiu pagerbti ir
kuopos organizatorę Oną
Šimonienę dėl jos nenuils
tančios darbuotės mūsų or
ganizacijos naudai, įdedant
platų aprašymą kuopos gy
vavimo ir darbuotės.

te prie šv. Antano bažny
čios “Draugo” platintojas,
čia pradžios mokyklą bai
gęs, prie Mišių šv. tarnavęs,
visur gražų pavyzdį paro
dęs. Jaunoji taipgi pavyz
dinga lietuvaitė.
Linkime ilgo ir laimingo
gyvenimo.

Kad Aukščiausias laimin
tų ir toliau kuopos darbus,
Senus metus palydint ir
nutarta užprašyti šv. Mišias naujų belaukiant būrelis dar
ir “in coipore” eiti prie šv. buotojų Federacijos ir M.
Sąjungos 64 kp. susirinkę
Komunijos.
pas Kazimierą Petronėlę Šal
Nutarta laiškais kviesti
čius ne tik pasivaišino, bet
draugijas ir kitas sąjungos
pasidalino praeitų metų dar
kp. Jubiliejinio bankieto ko
buote ir tarėsi kiek galint f
misiją sudaro: O. Grybienė
darbu prisidėti prie įvairių
A. Ambrasienė, A. Stankiereikalų ir šiais metais. Na
nė, O. Šimonienė, G. šilaimiškiai Šalčiai parodė nuo
kienė, A. Šaltienė, J. Saka
širdų draugiškumą.
lauskienė, P. Ambrasienė.
Moterų Są-gos 64 kuopa,
Jurgis Ambrasas, žinomos
ir rengimo komisija, kviečia
darbuotojos Anelės Ambradraugijas, kuopas Susivienymo, sąjungos ir Vyčių, sienės, vyras, sunkiai susir
go. Padaryta operacija. Li
Fed. 4 sk. veikėjus, profe
sionalius ir biznierius — vi gonis jaučiasi geriau. Kol
kas guli Providence ligoni
sus skaitlingai dalyvauti ju
nėj. Draugai linki J. Ambra
biliejuje, kuris įvyks sau
sui kuo greičiausiai pasveik
sio 25 d., Lietuvių viršuti
ti ir vėl šeimai teikti džiaugs
nėj svetainėj. Pradžia lygiai
6 vai. vak. Įžanga $1.00 as mo.
meniui.
Šaltam orui užėjus daug
Bilietus nuoširdžiai prašo
me įsigyti iš anksto. Jų ga yra laiko skaitymui. Todėl
gi visi raginami nusipirkti
lima gauti pas rengimo ko
prie bažnyčios laikraščių. O
misiją ir visas nares.
kurie norite, kad tiesiog į
Po vakarienės šokiai.
namus ateitų, galite užsisa
Moterų Są-gos 64 kp.
kyti pas pardavėjus ar ko
koresp. A. Ambrasienė
respondentus. Visi patar
naus.
Koresp.
Sausio 4 d. per sumą šv.
Antano bažnyčioj kleb. kun.
I. F. Boreišis Moterystės
DON'T TAKE THIS
sakramentą suteikė Juliui
LYING DOWN . . .
Žvirgždynui su Frances Ke-z
turauskaite.
Jaunavedžiai
i
priklausė prie choro, kuris
gražiai palydėjo bažnyčioje,
papuošdamas bažnyčią la
bai gražiai. Jaunavedžiai su
visais palydovais priėmė šv.
Komuniją ir net jaunavedžių
tHien men are flghtlng and
dylng, you mušt do your part.
motinos. Tas parodo, kad
Be sure you enllst your DOL
šeimos yra giliai tikinčios.
LARS for DEFENSE. Back our
Jaunavedžių giminės bu armed forces—and protect your
own life—wlth every single dolvo atvykę iš Grand Rapids,
lar and dime you can.
Mich.: Albertas, Marijona
America mušt have a steady
Žvirgždynai su sūnum Al flow of money pourlng ln every
bertu; Julius. Veronika Kup day to help beat back our enemles.
riai; Juozas Kupris.
Put Dlmes
Into Defense
Vestuvių puotoj dalyvavo
Štampe. And put Dollars Into
kleb. kun. I. F. Boreišis,
Bonds. Buy now. Buy every
pay day. Buy as often as you
varg. J. A. Blažis ir kt.
can.
Smagu pažymėti, kad Ju
Don*t take this lylng down.
lius buvo pirmutinis Detroi-

Tf

15 GRANO RAPIDS PADANGES
Iš LRKSA 54 kp.
veikimo
Metinį 54 kuopos susirin
kimą pirmininkas J. Nau
džius atidarė malda.
K. M. Rinkus, fin. rašt.,
išdavė metinį raportą. Kuo
pos iždo balansas yra $12.58.
Į centrą nusiųsta $1,056.41, centras išmokėjo pašal
pomis $197.00.
Buvo perskaitytas vajaus
laiškas ir duoklių pakvita
vimo atvirukas. Raportus
nariai užgyrė vienbalsiai.

— išreiškė nepasitenkinimą
dėl sulaikytos pašalpos.

54 kp. valdyba 1942 m.:
kleb. kun. J. Lipkus — dva
sios vadas, kun. Jeronimas
Vinikaitis — padėjėjas, Vin
cas Mazurevičius — pirm.,
Jonas Pariauka — padėjė
jas, V. Mazurevičius — nut.
rašt., Kazys M. Rinkus —
sekr. ir iždin.; Pranas Alks
nis ir Jonas Pariauka —
ligonių lankytojai; tvarkda
rys — Jonas Peterlonis; P.
Alksnis ir J. Pariauka —
knygų peržiūrėtojai; J. Nau
džius — korespondentas; K.
M. Rinkus ir Pranas Alks
nis — organizatoriai.

SEKMADIENĮ MOTERŲ
SĄJUNGOS 48 KP.
VAKARAS

Cicero. — Dažnai girdi
me per radio parsinimą, kad
Moterų Sąjungos 48 ta kp.
rengia šaunų vakarą sekma
dienį, sausio 11 d., parapi
jos salėje. Programa pra
sidės 4:30 po pietų. Šokiai
8 vai. Įžanga 40 centų.
Visą programą išpildyt
“Margučio grupė” vadovys
tėj A. Vanagaičio.
Vakarą papuoš ir daini
ninkas Jonas Urbonas.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus ciceriečius ir apylin
kės lietuvius dalyvauti. Už
tikriname, kad visi turėsite
“good time.” Prašome neLigonių raportas buvo
sivėluoti.
Nutarta kuopos susirinki
priimtas. Bronius Cigelis,
Rengimo Komisija.
dabartinis ligonis, atsilaiy mus laikyti tuo pačiu laiku.
kė (pasiremdamas lazduke)
K. M. R. Shea, S.M., organizuojasi
tarptautiiė katalikų rašyto
jų unija. Tokiai unijai pri
ŽINIOS IŠ LIETUVOS
taria visi Naujos Zelandijos
— Kaip iš Kauno prane listų partijos vado pareigas ir Australijos katalikai ra
šama, tuo patvarkymu pasi eina L. Grigonis.
šytojai.
(“Draugas” Acme telephnto)
rėmus buvo uždarytos visos
Rokiškio apylinkėje suda
Paraitotam rankovėm senatorius Walter George, dem. politinės partijos. Jis lie
ryta
scenos mėgėjų grupė,
iš Ga., senato finansinio komiteto pirmininkas, studi tė ir Lietuvių nacionalistų
juoja karo išlaidų sąmatą, kurią kongresui pateikė pre partiją, bet jai tuojau pat kuri suvaidino S. Čiurlionie
nės “Aušros Sūnus.”
zidentas. Sąmata apima 59 bilijonų dol. sumą.
buvo leista toliau veikti.
Rokiškyje įsteigtas miš
— Gauta žinių, kad atgai rus choras, vadovaujamas
vino savo veikimą lietuvių muzikos mokytojo Jovaišos.
Rokiškio apskrityje vei
rašytojų draugija. Jis pir
mininku išrinktas rašytojas kia 209 lietuvių liaudies
prof. V. Mykolaitis-Putinas. mokyklos.
— Panemynėlyje ir Obe
— Per Kauno radiją įve
sta 3 kartus per savaitę ra- liuose atidaryti prie pra
Mucls
rio-valandėlė ūkininkams. džios mokyklų septintieji
Ji pavadinta: “Patariamai skyriai.
namams ir kiemui.”
— Panevėžio berniukų For Thousands ofSufferers
— Iš Kūno pranešama, gimnazijos direktorium pa
Ligoninėje
kad ten varoma intensinga skirtas prof. Elisonas.
Parapijos stovis
Liudgarda
Merkelienė, kova su spekuliacija. Už
Vadovybėj
Wellington,
“Lankytojas” atspausdino 3723 Fir gatvė, turėjo ope kainų kėlimą nuo lapkričio
parapijos atskaitą. Parapi raciją ir džiaugiamės, kad 15 iki gruodžio 1 d. Kaune (Naujoj Zelandijoj) diecezi
jos arki vysk. Thomas O’jos komitetas laikė posėdį pavyko ir neužilgo vėl bus nubausta 76 asmenys.
bu klebonu kun. K. Bičkaus mūsų tarpe.
Ji yra labai
— Gaunama žinių, kad
ku ir pareiškė pasitenkini darbšti parapijos bitelė ir
Kultūros paminki ų apsau
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
mą parapijos tvarka.
labai maloni. Linkime kuo gos įstaigos meno skyrius
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
Klebonas nuoširdžiai dė greičiausios sveikatos.
pasiryžęs surinkti po kraš
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
koja visiems parapijonams
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
tą išmėtytus meno bei kul
pirmo* rūšies produktų.
už gražų parapijos palaiky
Juozas Juškau 8829 Fir tūros paminklus ir juos sugatvė, dar guli Šv. Katari dėit Vytauto Didžiojo Kul
mą.
Šiems metams pasilieka nos ligoninėje, kur sveiksta tūros Muziejuje Kaune.
tas pats komitetas, būtent: po automobilio nelaimės.
— Kaip jau buvome pra
DISTRIBUTOR
V. Petrauskas, J. Vaupša, Laukiame ir linkime greit
nešę, vokiečių administraci
OF
J. Masedonskis, E. Plaskett, pasveikti.
jos
sudarytoji
Šiaulių
apy

B. Eišminskas, Pr. Mika
Pranciškus Sileinis, Pulaslauskas, Pr. Zaranka ir Al. ki gatvė, irgi guli ligoninė garda padalinta į dvi dalis:
Merkelis. Sveikiname jaunus je jau gerokas laikas. Lin Šiaulių ir Panevėžio. Dabar
patiriama, kad Panevėžio
ir darbščius parapijomis. Jie kime greitos sveikatos.
BEERS
apygardos vokiečių komisa
labai gražiai darbuojasi pa
Atsiminkime ligonius mū ro paskirtas Neum, kiuris
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
rapijai.
sų maldose ir neužmirškime jau pradėjo eiti savo parei
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
juos
karts
nuo
karto
atlan

Norima įtaisyti visus nau
gas.
Pareigų perėmimo
jus mūsų bažnyčioje suolus. kyti. Jiems labai malonu, progą Lietuvių nacionalistų
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
Nėra abejonės, kad jie mums kada kas atsilanko.
partijos Panevėžio vadas
labai reikalingi. Tikimės,
Motiejus Pranas Petraliūnas pasakęs
kad visi tą gerai supras ir
kalbą, bet jos turinio ne
dalyką rems, kada tam rei
Laikas — tai amžinas ne gauta.
Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę.kalui vajus prasidės. Lai pastovumas, amžinas bėgi
— Patirta, kad Rokiškio
obalsis būna: Nauji Metai, mas nebegrįžtančion praei
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
apylinkės Lietuvių naciona
nauji suolai!
tin.
v
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Asfhma

Loosened First Day

Choklng, gasping, vrheezing spasms of
Bronchlal Aathma ruln sleep and energy. Ingredlents ln the prescriptlon Mendaco qulckly otrculate through the blood and commonly help looten the thlck strangllng mucus
the flrst day, thus aldlng nature ln palllatlng
the terrlble recurrlng choklng spasms. ana
ln promotlng freer breathlng and restful
aleep. Mendaco ls not a smoke, dope, or lnlectlon. Just pleasant, tasteless palllatlng
tablets thst have helped thousands of sufferers. Prlnted guarantee wlth each package
—money back unless completely satlsfactory.
Ask your drugglst for Mendaco today. Only 60c.

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS
and Loan Association of Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.
Taupytojams
Darom 1-mus
Morgičius Lengvom
Mokame
Sąlygom
3Vž% Dividendus

Turtas virš $1,100,000.00
2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887
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Ko laukiama?
Ryšium su Anglijos premiero Winstono Churchillio
kalbą Jungtinių Amerikos Valstybių kongrese 1941 m.
gruodžio 26 d.. A. L. R. K. Federacijos pirmininkas
Juozas Laučka pasiuntė jam sveikinimo telegramą.
Sveikinime aukštajam svečiui pareikštas lietuvių pa
sitikėjimas santarvininkų pergale ir pažymėta viltis,
kad po tos pergalės Lietuvos reikalai susilauks tinka
mo sprendimo.
Federacijos pirmininkas iš p. Churchillio per Angli
jos ambasadą sausio 5 d. gavo tokį atsakymą:
“Mr. Winston Churchill has asked me to acknowledge your telegram of the 26th December and to
thank you on behalf of your Federation for your
message of good vvill. He has asked me to assure you
i that the Lithuanian ųuestion is being followed by the
competent authorities in London with interest and
sympathy.”
Nors nevisada yra patogu Amerikos piliečiams be
tarpiai kreiptis vienu ar kitu reikalu į svetimos valsty
bės valdžios atstovus, bet šiame atvėjy kitos išeities
nebuvo. Gal tuo tarpu tai ir buvo vienintelis Lietuvos
reikalu lietuvių balsas, atsiliepęs į asmenį, nuo kurio
daug pareis pokarinės Europos naujas pertvarkymas.

Gerb. Winstonui Churchilliui atvykus į Vašingtoną,
mes išreiškėme viltį, kad Lietuvos? pareigūnai padarys
atatinkamus žygius. Sušauks bent žymesniųjų Lietuvos
piliečių pasitarimą, aptars memorandumo paruošimą
ir įteikimą, padarys žygių su p. Churchilliu pasima
tyti ir pasikalbėti Lietuvos reikalais. Tačiau mes ne
girdėjome, kad bent kiek tuo reikalu būtų pajudėta.
Kai Prezidentui Rooseveltui ir p. Churchilliui vado
vaujant pasirašytas ir paskelbtas 26 tautų karo susi
tarimo raštas, kai kurios kitos tautos, kad ir neįėju
sios į jų skaičių, tuoj padarė savo pareiškimus, paremdamos susitarime apibrėžtus tikslus. Latvių vardu pa
reiškimą įteikė Latvijos pasiuntinys p. Bilmanis. Ligšiol dar negirdėjome, kad kas nors būtų padaręs tokį
žygį lietuvių vardu.
Kanados lietuviai, net ir to krašto piliečiai, betar
piai galėjo kreiptis į p. Churchillį, prašydami ginti Lie
tuvos reikalus, kai karas bus užbaigtas ir laimėtas.
Tokį žygį ten padaryti kanadiečiams būtų buvę pato
giau ir tiksliau. Bet mes negirdėjome, kad ir ten būt
buvę kas nors atlikta.
Nėra tikslaus ir sistematingo rūpinimosi Lietuvos
laisvės ir nepriklausomybės atstatymo reikalais, nes
Iigšiol vis dar nėra sudarytos Lietuvos vyriausybės
užsienyje. Kieno čia kaltė, mes jau nekartą šioj vietoj
rašėme. Jungtinėse Valstybėse, tiesa, tokios vyriausy
bės palaikyti negalima, bet galima suorganizuoti vadi
namą Lietuvos piliečių .“Free Movement” komitetą, ku
rio užuomazga tik dabar tesudaryta. Šis žygis jau se
niai turėjo būti įvykdytas. Jis gal jau būtų privedęs
ir prie sudarymo Lietuvos vyriausybės.
Jei tokiam tremtiniui Rumunijos karaliui Karoliui
galima bus atvykti į Jungtines Valstybes, imtis or
ganizuoti ir vadovauti Rumunijos išlaisvinimo darbą
ir eiti prie vyriausybės sudarymo užsieny, kodėl tie žy
giai Iigšiol Lietuvos naudai nepadaryta, juk jau seniai
čia gyvena Lietuvos prezidentas, juk Vašingtone Lie
tuvos reikalai turi ne tik simpatijos, bet ir paramos.
Dėl to baisu, kad dėl atsakomingų lietuvių tautos vyrų
neveiklumo, tos simpatijos ir paramos gali būti neiš
naudota ir Lietuvos reikalai gali nukentėti. Reikia ne
užmiršti, kad lietuvių tautos priešai veikia šėtonišku
gudrumu ir apsukrumu, veikia jos nenaudai. Lietu
viams tik tiek teveikti, kiek Iigšiol, reiškia rizikuoti ir
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Tad, kodėl vis dar nesusikalbama ir nesusitariama?
Kodėl vis dar lūkuriuojama? Nejaugi nejaučiama, kad
kiekviena neišnaudota minutė veikia Lietuvos valsty
bės atstatymo nenaudai. Jau daug progų praėjo neiš
naudotų. Bent nuo dabar stengkimės išnaudoti kiekvie
ną gerą progą tam tikslui, kurio pasiekti trokšta visa
lietuvių tauta.

Nacizmas bus palaidotas pačioj Vokietijoj

(“Draugas”, sausio 9 d.
1917 m.)

Buvęs Vokietijos armijos karininkas Ernest Winkler
“American” žurnale iškelia aikštėn nepaprastai dide
lius nacių žiaurumus Vokietijoje. Jisai stipriai ir įtiki
nančiai pabrėžia, kad tvirčiausia ir didžiausia prieš na
cius opozicija Vokietijos viduje yra milijonų krikščio
nių tikėjimas ir ryžtingumas. E. Winkler rašo, kad
krikščionybės persekiojimas Vokietijoje yra negirdė
tai didelis. Bet krikščionys nepasiduoda. Netoli 22 mi
lijonai vokiečių katalikų griežčiausia priešinosi, prie
šinasi ir priešinsis nacių pagoniškai programai. Di
džiausias persekiojimas ir kančios, jo manymu, kata
likų neprivers daryti taiką su kruvinuoju nacizmu, ap
sitaškiusiu ne tik su žydų, bet ir su krikščionių krauju.
Jis visai neabejoja, kad ateis laikas, kuomet visa vo
kiečių tauta gėdysią naciais ir jų darbais. Nacizmas
išnyks, kaip baisus sapnas. Jis atras sau kapus pačios
Vokietijos viduje.

Talkininkų karo konferen Po svietą pasidairius
cija... Romoje šaukiamas tai
šiandie jums, tavorščiai,
kininkų (Prancūzijos, An
glijos ir kitų) karo suvažia ant savo delno padėsiu klau
vimas. Bus aptarta karo ve simą: Kas moterims bran
giausia?
dimo reikalai.
Taigi, kas moterims bran
giausia? Vieni, gal, sakysi
Vilniuje trūksta maisto ir
te: deimantai, perlai, auk
kuro... Gautomis žiniomis
sas, sidabras, kuriais mote
Vilniaus miesto gyvento
rys mėgsta puoštis. Kiti,
jams trūksta maisto ir ku
gal, pasakysite, kad bran
ro. Vokiečių okupantų vy
giausiu moterims daiktu
riausybė visai atsisako bū
yra nauja skrybėlė, dresė,
tiniausius žmonių reikalavi
ar kas kitas Nei vieni nemus patenkinti.
įspėjote.
•
Brangiausias
moterims
Mūšiai prie Rygos.... Prie daiktas yra — vyras. Yes
Rygos eina nepaprastai di sir! štai jums ir priklodeli mūšiai tarp gausingų das. Istorijoj randame, kad
Vokietijos ir Rusijos armi kai
Vokietijos
miestas
jų. Mūšių pergalė krypsta VViurtemberg, po didelių
rusų pusėn.
kovų, pasidavė imperatoriui
Konradui, šis buvo labai
Dėl Galicijos autonomi supykęs ant to miesto vyrų
jos... Austrijos imperatorius už tai, kad jie jam prieši
parėdė Galicijai duoti auto nosi, ir nutarė visus išžu
nomiją. Naujasis ministrų dyti. Bet kaipo riteris
kabinetas tam pasipriešino. Konradas leido moterinąs išDėl to atsistatydino ir par miesto ir išsinešti su savim
tai, kas joms brangiausia.
lamento pirmininkas.
Atsidarius miesto var
Lietuvos karalystė.... Vo tams, imperatorius išvydo
nuostabų reginį: moterys
kietija pasiūlydama taikos
sąlygas talkininkams, sutin ant savo pečių nešė vyrus.
kanti, kad būtų įsteigta Lie Nežiūrint reikalavimų, kad
imperatorių neleistų tokio
tuvos karalystė, kurion įei
gudrumo moterims daryti,
tų Suvalkų, Kauno, Vilniaus
jis liko ištikimas duotajam
ir Kuršo gubernijos.
žodžiui. Be to, sužavėtas
. *
\
moterų ištikimybe vyrams,
VVashingtonas, sausio 5 (L imperatorius dovanojo vy
— Pranešama, jog netrukus rams gyvybes, o miestui lai
visos pietų Amerikos valsty svę ir turtus gražino.
bė Jungtinėse Valstybėse tu
To miesto pilies griuvė
rėš savo ambasadas.

Ernest Winkler išėjo iš vokiečių kariuomenės drauge
su kitais 2,000 karininkų, kai naciai perėmė armijos
kontrolę. Jis vadovavo katalikų jaunimo sąjūdžiui, kurs
buvo sutraukęs keturis x šimtus tūkstančių narių, šią
organizaciją naciai likvidavo, o Winklerį areštavo dėl
to, kad jis atsisakė naciams priduoti narių sąrašą. Per
kelis mėnesius Gestapo nariai jį baisiai kankino. Iš
daužė jam dantis, plakė rykštėmis, raižė peiliais. Jis
savo akimis matė, kaip Gestapo agentai neapsakomo
mis kančiomis kankino tuos, kurie kokiu nors būdu
priešinosi naciams. Jis matė, kaip buvo sušaudomi ir
žydai ir katalikai.

Po didelių kankinimų p. Winkler, pagaliau, buvo
paleistas ir vėl pradėjo veikti su kita katalikų grupe.
Atsiradus pavojams patekti į naujas nacių kančias,
jam pavyko iš Vokietijos išbėgti.
Ij

Taip tai elgiasi su savo žmonėmis tie, kurie kardu
ir ugnimi Ūžbimojo įvesti nšeišką “tvarką viso pa
saulio kraštuose. Bet teisingai p. Winkleris sako, kad
ne tik kitur tos “tvarkos” jie neįves, bet ir pačioje
Vokietijoje nacizmas sau kapus suras.
M .

Išvada aiški...
Suprantama, kad į karo frontą nieks neina su bal
tomis pirštinaitėmis apsimovęs. Karas savaime yra
žiaurus. Bet po mėnesio karo su japonais, išryškėjo,
kad japonų karo vadovybė peržengia visokio žiaurumo
ribas. Pirmiausia ji užpuolė iš pasalų. Pradėjus ka
riauti, ji žudė civilinius žmones, moteris ir vaikus. To
išvada aiški: nepaisant, kiek ilgai reiks kariauti ir
kiek jėgų padėti, tos pragariškos jėgos visur kur turės
būti nugalėtos ir visai nušluotos nuo šios žemės pa
viršiaus.
lAfchJ

"Musų priešai"
Tokia antrašte J. Tysliava, “V-bės” redaktorius, ra
šo pastabą, kuri yra įsidėmėtina:
“Kiekvfenas lietuvis, kuris gina Amerikos nepri
klausomybės principus, negali būti savo tautos išda
vikas.
Tuo tarpu mūsų bolševikai savo senąją tėvynę Lie
tuvą atiduoda Rusijai. Jeigu jie Lietuvą nori matyti
Rusijos provincija, tai kaip su Amerika, kuri taip
pat sunkiai kovojo dėl savo nepriklausomybės?

Kitais žodžiais tariant, jeigu mūsų bolševikai ne
gerbia Lietuvos nepriklausomybės, tai jie negali gerb
ti ir Amerikos nepriklausomybės.

Nenuostabu, jeigu Jungtinių Valstybių vyriausybė
nepripažino nei bolševikų, nei nacių okupacijos Lie
tuvoje.
Taigi, toks lietuvis, kuris nori Lietuvą pavesti bol
ševikų arba nacių globai, yra mirtinas Amerikos
priešas.”

nepriklausomos Lietuvos ateitį išstatyti į didelį pavo-

•
Sausio 18 d. įvyksta dienraščio “Draugo” tradicinis
koncertas. Iš skelbiamos programos matome, kad tai
bus šauni dainos ir muzikos meno puota. Visi, kas tik
galime, būkime tos puotos dalyviais. Tuo pačiu ir svar

Žt.

bu Bpaudoi tebj garemsigi.

siai dar šiandie tebevadina
mi “VVeibertreue” — kas
reiškia “moterų ištikimy,
bė.”
Na, matot.

Kaip žinoma, Amerikos
balšavikai dabar turi prisisamdę agentų, kurių parei
ga yra visokiais
bu
dais
skusti
valdžiai
lietuvius,
kurie
nėra
balšavikai, kad visi stikina
už Hitlerį, kad naciai už
kariautų net pačią Ameri
ką. Vienas balšavikas pa
sakoja tokį regėjimą. Atei
na agentas pas savo poną
viršilą:

— Ką pasakysi? — klau
sia jo balšavikų viršila.
— Noriu gauti atlygini
mo už atliktą darbą.
— Ar daug atlikai?
— Rodosi, daug . . .
— Nenoriu tikėti. Jūs,
šunes, atrodo mažai lojat
— Kai tai? Prašau paaiąkjnti?pareikalavo
agentas.
?
— Lojat, lojat, o rezulta
tų nesimato. Prasti esat donosčikai.

— Ne mūsų kaltė, kad ne
simato rezultatų. — Atsakė
agentas. — Manau, kad
Amerikos vyriausybė nėra
kvaila, kokia mes ją vaizduodavomės.
Nauji Priežodžiai

Įgyvendino, kaip lietuviš
ki cicilistai cicilizmą lietu
viuose.

Štai Dėdės Šamo žodis.
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ĮSPEJA NEIŠDUOTI PASLAPČIŲ

Moterys Raudonojoj Audroj

NEBEUZTVENKSI UPES BĖGIMO
Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu;
Nebaulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Vienos Rusės Dienoraštis
J lietuvių kalbą

išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
— Bet kodėl čia nėra vaikų? — prašė versti toliau.
— Kad ligoniai galėtų ramiai ilsėtis, — atsakė priė
mėja. -r— Prie vaikų visados yra auklės, jos paskirtu lai
ku atneša vaikus prie motinų papenėti. Motinos po gim
dymo gali greičiau atsigauti. Jei kas pageidauja, pas
kambinus, tuojau atnešamas vaikas.
— Puiku, puiku, labai praktiška! — tarė džiaugda
mosi anglė. — Pas mus visada vaikai prie motinų ir jas
vargina.
Jos žvilgsnis užkliudė mane, ir ji draugiškai nusi
šypsojo.
♦
— Jūs esate labai jauna, daugiausia septyniolikos
metų!
Nelaukdma vertėjo, atsakiau, kaip mokėdama angliš
f "Dituru"
Acm*
Kratomųjų
vaizdų
aktorė
Jane
Russell
grupei
darbininkų
California Shipbuilding
kai, kiek gimnazijoje buvau išmokusi.
— Esu dvidešimts dvejų metų! — Vertėjas išvertė Co., Long Beach, Cal., rodo naują laivyno skelbimą, kuriuo darbininkai įspėjami tylė
rusiškai, mane įspėdamas, aš turiu atsakyti tik rusiškai, ti, sukąstu lūpas, neišduoti jokių paslapčių apie vykdomus darbus, kad priešas nega
nors mokėčiau angliškai; visos turi suprasti, kad buvo lėtų naudotis.
kalbėta, supratau reikalą; vertėjas kliudė angliškai kal
bėtis. ’

— Kas jūsų vyras? — klausė toliau anglė.
— Universiteto docentas, — atsakiau.
Tai girdėdama, priėmėja raudo ir tuoj man prikišo,
kodėl to anksčiau nepasisakiusi.
Ponia manęs dar paklausė, ar mano vyras esąs pa
tenkintas, kad aš turiu berniuką Paskum atsisveikino ir
visi išėjo.
,
Jiems vos išėjus, sugrįžo sesuo, atėmė iš mūs šva
rius baltinius ir vėl sugrąžino senuosius, visai nekreip
dama dėmesio, ar moterys gavo savo paklodes. Visos jos
buvo bjaurios. Atėmė iš mūs kepurėles, naktinius marš
kinius ir varpelius. Po ketvirties valandos vėl buvo taip,
kaip ir anksčiau.
Man ir mano kūdikiui lankytoja anglė atnešė page
rinimų, kas mums išgelbėjo gyvybę
Po to, kai mūsų kambarys vėl buvo tikrai “proletariškos” išvaizdos, atėjo prie manęs dar kiek susijaudinu
si priėmėja.
— Dėl Dievo, kodėl nepasakėte, kad jūsų vyras do
centas Vagneris?
,
j
— Kam turėjau pasakyti? Proletariškoje valstybėje
visi lygūs! — pajuokavau ironiškai.
— Žinoma, visi lygūs! — atsakė ji, — bet ... bet
. . . mano sūnus nori pas jūsų vyrą egzaminą laikyti ir
labai bijosi!
Dar truputį pasikalbėjus, ji manimi pasirūpino ir
atnešė švarius batinius. Ligi vakaro ji man padarė po
rą masažų, ir vėl galėjau pati penėti savo vaiką Iš
džiaugsmo pradėjau verkti, vadinasi, mano kūdikio gyvybė
buvo išgelbėta.
i iflLM

Maironis

GARSIOSIOS

VILNIAUS BYLOS EIGA

Anglas rašytojas smulkmeniškai svarsto Vilniaus klausimą. - Tautų
Sąjunga buvo bejėgė apginti agre sijos aktą. - Ji be bausmės
praleido agresijos veiksmą.

Naujos idėjos — darbas ne vaiko:
Užtvenktos mėto audrų žaibus!
Nesustabdysi bėgančio laiko:
Laikas tik trukdo amžių darbus.
Vyrai lietuviai, auštančią dieną
Mūsų nors sūnūs vis gi išvys!
Griaukime amžiais užverstą sieną
Norint gailėtųs jos beproty s!

Amžiais pavergta kelias tėvynė;
Jos atgimimą jaučia dvasia.
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė!
Žadinkim brolius meile drąsia!
Ginkimą kalbą, žemę, jos būdą!
Stokim į darbą kaip milžinai!
Laimina Dievas sėjamą grūdą,
Laimina vaisių: gema šimtai.

Kas vakarykščio sapno ieškotų,
Tam labą naktį galim užtraukt;
Svetimą rūbą kas dar nešiotų,
Tam nusibostų galo belaukt.

ja į Vilnių pripažir.tina, tai teisėtas, negali būti daromas
Lenkijos vyriausybės veiks jėga ir joks teritorijos jėga
mas paimti dalyką į savo įgijimas negali būti leisti
Rašo J. K.
rankas ir jėga teritoriją už nas nei pripažintinas.
Toliau, autorius išvedžioNeseniai pasirodė knyga gen. Želigovskį, nes, esą, 20 nuoš. visų gyventojų bu imti, neapgintinas ir netu
rėjęs
būti
toleruojamas
nei
ja, kaip T. Sąjungos Tary
“The Gene va Racket 1920 Lenkijos viešoji nuomonė jo vęs arčiau teisybės.
vieną
momentą.
ba
pasisakiusi už plebiscitą
— 1939”. Parašyta Robert pasielgimą vienbalsiai patei Lenkai atsisakę pripažin
Bell. Išleista Robert Hale sinusi.
Jeigu lemta turėti bent1 Vilniaus krašte, bet Lietu
ti galiojančią 1920 m. liepos
Limited, Londone, Anglijo
Tai buvusi perdaug aiški mėn. 12 d. sutartį remda kokią tarptautinę tvarką, ji vos ir Lenkijos vyriausybės
negalėjusios prieiti sutari
je.
I neteisybė, kad tuo aiškini miesi tuo, kad esą sovietų turinti būti bazuojama ne mo dėl plebiscite p’oto. P''
vyriausybė neturėjusi teisės palaužiamu principu, kad į
Minimos knygos turinys, mu galima būtų tikėti.
Lord Belfour pareiškė a- disponuoti Vilniumi ir jos tauta, kaip ir individas, ne to, Sveicarijp atsisakiusi
kiek jis liečia Lietuvą, su
bejonės atsiliepdamas apie teritorija, nes esą sovietai turi teisės pati save pada-l praleisti per savo teritorija
glaustai čia patiekiamas.
tarptautinį policijos kontin
Tautų Sąjungos Taryba gen. Želigovskį kaip “ambi patys 1918 m. rugp. 28 d. ryti teisėju savo byloje ir
gentą į Vilniaus kraštą.
1920 m. rugsėjo mėn. sesi cingą generolą , su kariuome panaikino visas sutartis, lie jokia pakeitimas, nežiūrint
(Bus daugiau)
joje svarsčiusi Lenkijos-Lie ne nežinomos ištikimybės čiančias Lenkijos padalini kaip jis būtų geistinas ir
tuvos ginčą dėl Vilniaus (uncertain allegiance).” Vė mą ir tuomi esą pripažinę
miesto ir Vilniaus krašto. liau prisipažinta, kad gen. Lenkijos nepriklausomybę.
Svarstymo būdas buvęs ma Želigovskis veikė Pilsudskio, j Tai esą nebuvęs stiprus ar
žiau patenkinamas negu Ga Lenkijos quasi-diktatoriaus gumentas, nes Vilnius pali
kęs rasų kontrolėje iki 1920
lando salų klausimo svars instrukcijomis.
Aiški Tarybos pareiga, to m. pavasario.
tymas. “Tai buvo pirma iš
There is no cxtra charge for Viraralo A la
Lenkai rėmę savo preten
daugelio bylų, kurioje Tau kiomis aplinkybėmis buvo
Smith Brothers Cough Drops. Tbese delicious
drops štili cost coly it. (Black or Menthol)
zijas
į
Vilnių
taip
pat
Ry
reikalauti,
kad
Lenkijos
ka

tų Sąjunga pasirodė bejėgė
Smith Brač. Cough Drops are the
apsaugoti agresijos auką ir riuomenė būtų tuojau ati gos sutarties III straipsniu.
ody drops coutaining VITAMIN A
Sausio 17 d. leido agresoriui pasilaikyti, traukta ik Vilniaus,
kaip Toje sutartyje Rusija pa
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
Otmaras mane atlankė ir tnešė grikių kotletų. ką jis jėga buvo užgrobęs.” preliminarinis žingsnis gin reiškusi, kad visi teritorijų
cold Infectlons, wben lack of resist
ance la dae to Vitamin A dehciency.
Man paklausus, kur jis gavęs grikių miltų, jis nusišyp Prancūzijos vyriausybė už čui toliau svarstyti. Lord ginčai tarp Lenkijos ir Lie
sojo paslaptingai ir tarė:
tai daugiausia atsakinga. Balfour laikėsi tos linijos, tuvos, į vakarus nuo sutar
— Manai veltui buvau karo belaisviu? Toki moka su Dėl to, kad Lenkija buvo bet Leon Bourgeois, prancū timi numatytos sienos, išim
rasti ir ten, kur nieko nėra!
Prancūzijos sąjungininkė* ji zų vyriausybės vardu pasi tinai teliečia suinteresuotas
Otmaras mane lanko tris kartus per savaitę, bet at palaikė Lenkijos vyriausy priešino ir nebuvę galima dvi valstybes. Bet Rygos
siunčia du kartus per dieną ką nors malonaus. Laužau bę prieš Tautų Sąjungą nors prieiti vienbalsio Tarybos sutartis esą buvusi vėlesnė
už Maskvos sutartį ir so
galvą, iš kur jis ima šių daiktų? Prie dovanų dar ilgiau Lenkijos motyvai buvo ne sprendimo.
si laiškai. Kaip juos mėgstu. Žinau, kiek jam reikia nu teisingi. Tautų Sąjungos Ta "Taigi pirmais T. Są-gos vietų vyriausybė Rygos su
sigalėti, nes pats sakosi, geriau esą tris sieksnius malkų rybos kapituliacija Vilniaus egzistencijos metais, Tary tarties III straipsniu nepa
sukirsti, nei atviruką parašyti.
If this period in a voman's life
ginče, pasirodė, būta blogo ba be bausmės praleido ag naikinusi Maskvos sutarties.
makes you cranky, restless,
Vietoj totorės šalia manęs guli graži moteris. Ji turi precedento.”
Be
to,
Rygos
sutartis
nebu

resijos veiksmą. Tai buvu
nervous, irritable, tired, blue at
times, suffer weakness, dizzivusi
privaloma
nei
Lietuvai
mergaitę. Ji šypsos. Tik ji visada alkana, nes jos vyras
Tautų Sąjungos Taryba si bloga pradžia. Jei Rayness, hot flashes, distrass of to go smiling thru trying “mid“irregularities”—
dle age.”
nieko jai negali atnešti; jis valdininkas ir pats badauja. pasiuntusi karinę misiją su mond Poincare būtų tolimes nei T. Sąjungai. Lenkai esą
Start at once—try Lydia E.
Taken regularly—Lydia
Pasiūliau jai savo duoną, bet ji nenorėjo paimti. Jai už pulk. Chardigny pryšakyje. niu požiūriu į klausimą pa rėmę savo pretenzijas dar
Pinkham’s Vegetahlt Com
Pinkham’s Compound helps
pound. It’s one medicine you build up resistance to such ansnūdus duoną padėjau ant jos krėslo. Ji miegojo apie Jon įėję dar anglų, italų, ja žiūrėjęs, jis būtų esą supra Vilniaus miesto gyventojų
can buy today made espccially noying symptoms that may befor women—it helps relieve
tray your age faster than anyketvertą valandų; pabudusi stebėjosi
demonstracijomis
už
prijun

ponų ir ispanų karininkų. tęs, kad tokios rūšies pre
distress due to this functional
thing. Also very effective for
disturbance. Lydia Pinkham’s
— Stebėtina, kad tokiame padėjime pamečiau aiškų Suvalkuose, 1920 m. spalių cedentas neprisidėjo Tautų gimą prie Lenkijos, bet tos
younger women to relieve*
2ompound has helped hunmonthly cramps. Follow label
protą. Galėčiau eiti laižybų, kad suvalgiau savo duoną, mėn. 7 d. pasirašyta sutar Sąjungą sustiprinti padary demonstracijos nebuvę spon
dreds of thousands of women
directions. WORTH TRYINO!
o čia dar guli!
Turbūt, tik sapnavau, kad suvalgiau. tis, nustatyta provizorinė ti efektyvia pajėga.
taniškoa bet gen. Želigovs
Dar geriau, kad ją radau!
demarkacijos linija. Einant
Toliau autorius aiškina, kio suorganizuotos, kai Vil
Nušvitusi valgė rupią duoną. Vakare gavo karštį, ir tuo susitarimu Vilnius pa kad Vilniaus miesto gyven nius buvo jo karinėj okupa
Evcrybodyrcivesciboutyour
jos dejavimai neduoda man užmigti.
cijoj.
liko lietuvių pusėje.
tojai esą mišrūs, žydai ja
solads, Pcg.Whol's tlic •■eėrctž
me
skaitlingiausi,
kad
Vil

Nežiūrint
fakto,
kad
Vil

Sekančią
dieną
po
sutar

'
Sausio 18 d.
Totorė naktį mirė kraujo užnuodijimu.
Ir mano ties pasirašymo Lenkijos vy nius buvęs senosios Lietu nim buvęs Lietuvos sostinė
mielajai kaimynei blogai. Maitinu jos mergaitę.
Man riausybe ją sulaužiusi Ji vos sostinė ir to krašto gy pradedant XIII šimtmečiu,
pranešusi Tautų Sąjungai, ventojai pradžioje buvę tik stipriausias argumentas Lie
taip gaila šios moteriškės, kaip tikros sesers.
MIRACLE WHIP!
kad generolas Želigovskis lietuviai ir baltgudžiai. Len tuvos naudai buvęs ekono
Its "different” flavor
kų tvirtinimas, kad 60 nuoš minis. Vilnius ekonominiai
Sausio 20 d. užimdamas Vilnių pasielgęs
always makes a hit.
Pirmoji naktis namie. Visi miega, nutilo ir mano vai savo iniciatyva ir atsisakė Vilniaus krašto gyventojų buvęs būtinas Lietuvai, ji
kalbą
lenkiškai
esąs
perdė
prisiimti
atsakomybę
už
jo
baisiai
kentėjusi
be
Vilniaus.
kas. Ramybė ir džiaugsmas pripildo mano selą; visą gy
MIUIONS AOtlI—Miracle Whlp does work ivondtrt
venimą troškau šios laimės, dabar ji čia; mano mintys veiksmus. Tuo pat metu, tas. Tikra statistika nebu Autoriaus nuomone, tas ar
vusi
galima,
bet
lietuvių
Lenkijos
vyriausybė
pareiš

gumentas
turėjęs
nusverti.
with salads! A uniąue combination of old-fashioned
ir svajonės išsipildė, šalia manęs guli mano kūdikis.
boiled dressing and Ana mayonnaise, Mindė Whip is
kusi negalinti siųsti kariuo tvirtinimas, kad lenkiškai Jeigu ši nuomonė esanti
by far America’* favorite salad dressing.
i5u> daugiau).
menės prieš nepaklusnųjį kalbančių skaičius neviršijo klaidinga ir lenkų pretenč
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

PITCHERIS LAIVYNE

Susirinkimai

Skaitlingas parapijos susirinkimas. - Graži
praeitą metą darbą apyskaita. - Planai šią
metą veikimui. - Komitetas iš 30 darbščią

vyrą

A

Klebonas kun. Ig. Albavičius patiekęs praeitų metų į
apyskaitą ir atpasakojęs nuveiktus darbus dėkojo parapijonams už visokeriopą
paramą. Paskui priimtas pla
nas šių metų veikimo: už-

gavėnių vakaras, kurį pa
prastai ruošia parapijos komitetas; du piknikai bazaras ir metinis parapijos ban
kietas.
Komitetan šįmet išrinkta
30 vyrų.
Negalima sakyti, kad pas
mus nėra ir veiklių moterų. Yra ir jos daug jėgų
įdeda į parapijos veikimą.
Tai parapijos vaidilutės, la
bai pasišventusios parapi
jos darbams.
A. Valančius

SAJUNGIETĖS SUDARĖ PIRMĄJĮ LIET. MOTERŲ
VIENETĄ EITI į PAGALBA AM. RAUD. KRYŽIUI
Susirinkimai tuo reikalu bus daromi
Vingeliausko salėj
Brighton Park. — Mote
rų Są-gos 20 kuopa laikė
susirinkimą sausio 4 d. Nau
jų Metų proga pirmininkė
E. Statkienė nuoširdžiai pa
sveikino nares kviesdama
visas darbuotis sąjungos ge
rovei.
Mūsų kuopa kuris laikas
rūpinas sudaryti Raudonojo
Kryžiaus vienetą. Svarbiau
sia, reikėjo rasti vieta su
siejimui. Galutinai Vengeliauskai leido naudotis jų
sale. Susiejimams numatoma
pirmadienių ir penktadienių
vakarai. Sąjungietės mielai
sutiko pasidarbuoti tam kil
niam mūsų krašto darbui.
Kviečiame ir visas katalikes
moteris ir merginas, kurios
kud ir nepriklauso prie są
jungos, prisidėt prie to dar
bo — paaukot savo laiko va7 landą kitą. Manau nėra rei
kalo aiškint, kaip svarbus
tas reikalas. Motinos, ku
rios savo sūnus išleidusios
į kariuomenę, didžiausiu at
idavimu darbuojas. Gi tos
a
ys ir merginos, kurios,
gt-, uepergyvena to skaus

PAIESKOJTMAS

Bridgeport. — Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkimas įvyks
sausio 9 d., parapijos salėj,
7:30 vai. vakare. Prašome
visų narių susirinkti ir nau
jų atsivesti.
Valdyba

ATEITIS MUMS SPINDI, ŠVIEČIA

Šv. Antano parapijos mejinis susirinkimas buvo sau-1
••io 1 d. ir reikia pastebėti
n
rastai skaitlingas, ypntinjai vyrais. Tas rodo,
kad parapija turi veiklių
narių ir kad visi domisi pa
rapijos darbais.

CLASSIFIED

telephoto)

Bob Feller, Cleveland Indians basebolininkų pitcheris,
kurs išsižadėjo 40,000 dol. metinės algos ir įstojo karo
laivynan fiziniu instruktorium. Lt. kom. J. N. Shofner
jį sveikina laivyno apmokymų stotyje, Norfolk, Va.

VISI SVEIKI VYRAI BUS
PAŠAUKTI KAREIVIAUTI
Visi 20—44 metų amžiaus ! užimti netinkami kareiviausveiki vyrai bus pašaukti ti vyrai ir moterys,
kariauti, pareiškė, U. S. i Tačiau ims laiko šį planą
karo pasekretorius ofiso są • įvykdyti. Nes reikės naujunginės divizijos viršinin- jus darbininkus ir moteris
kas pulk. J. Battley. Jis bu- i išmokinti darbo, kurs netuvo Chicagoj ir kalbėjo vie- ri nė kiek sustoti, nes ka
noj konferencijoj drafto rinė gamyba visu greitumu
klausimu Morrison viešbuty, turi vykti.
Pulk. Battley išaiškino
Anot jo, Washingtone da
romi planai atidėtus drafto karo departamento nusista
amžiaus sveikus vyrus, ku tymą, kad pirmąją vietą
rie dirba karinėse pramo turi užimti vyrų kareivia
nėse, pašaukti kareiviauti. vimas ir tik antrąją kiti kaJų vietas pramonėse turės riniai reikalai

mo, turi parodyti bent savo
užuojautą padėdamos joms
dirbti, praleisti vakarą, ki
tą į savaitę. Tas priduos
joms daugiau jėgų pergyvent skausmą širdyje.
O
kiek to skausmo šiandie ran
das motinų tarpe! Čia dar
Pataria mažinti
buojas draugijose, veda su- ’ Svečiuose pas
sirinkimus o tik prisiminus Jį LeŠČlIlSkieiię
išlaidas
sūnų reikalus greit skausT
»Tv‘
Cook apskrities našumo
mo ašara suvilgo jų veidus.
Žymi bridgeportietė, stam
Kuri norėtų daugiau ką bi visų kilnių įstaigų rėmė komitetas pataria kai ku
sužinoti apie pagalbą Raud. ja, Antanina Leščinskienė, riuose apskrities departa
Floridą,
Hot mentuose šiemet sumažinti
Kryžiui, prašoma kreiptis į aplankius
E. Statkienę, 4446 S. Wash- Springs ir kitas vietas, sau- išlaidas ir tuo būdu sutau
tenaw Avė. Ji tuo reikalu> Jės spindulių rusvai nuda- pyti apie 143,000 dolerių.
žytais veidais laimingai grį Komitetas rekomenduoja tik
daugiausiai rūpinasi.
apskrities ligoninei padi
žo namo.
Jaunamečių skyriaus pra Ta proga jos artimų drau dinti 11,000 dol. išlaidų, kas
moga Kalėdų proga gerai gių būrelis susirinko Naujų | reikalinga algų padidinimui.
pasisekė. Nors svečių nebu Metų išvakarėse pasitikti ją,----------------------------------vo taip skaitlingai, bet pel pasveikinti ir be to dar įtei
no liko. Tikietų daugiausiai kė dovanėlę (sidabro peilių
pardavė širvinskaitė. Jai te setą), o vienos viešnios gė
ko ir dovana. H. širvinskie- lės puošė stalą.
Be šių, atsilankė ir žymių
nė įnešė, kad šių metų vai
dyba suruoštų priešužgavė- svečių, dvasiškių, šnekučia- are common offenders
ninius šokius. Daugelis tam vos, skambėjo dainos. Apie
pritarė. Vakarą mano ruoš šeštą valandą svečiai susė
do prie gausiai namų šeimi
ti Vengeliausko salėj.
Vienutė ninkės Antaninos Navikai
tės meniškai paruošto sta
lo. Vaišintasi ir linkėta A.
Leščinskienei ilgiausių me
tų ir geros sveikatos. Dvy
HE A H
TolK-S“
liktą valandą sugerta toasUit’ih on-theHeap
tas už A. Leščinskienės svei
ANP Cetta *FK££
X. -CAH t
katą ir skirstytas! į namus.
z
Visus dalyvius Antanina
U you’re post 40, the chancea are
Leščinskienė apdovanojo par that your breath vili be offensive
oftener than that of a young person.
vežtais iš šiltų kraštų suve Fermentation of tiny food particlea
caught by partial platės and dennyrais.
Vienas dalyvių tures
frequently cause this condition
■z.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

Here’s the New Amazlng
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COUGH MIXTURE
From Canada
Druggist* Report lig Demand
lucklęy't CANADIOL Misiūra it diffor.nf—
(nore •fbetivu—fatt.r in oclion fhan anything
you'vo .v.r ut«d. G.t a bottl. today. Tako a
couple of doMi, Initontly you bei it» pow«rful
•ff.ctivo oction Ipread biru throot, hoad and
bronchial fubn. Peklinę—cough i ng ctattėphl.am ii looMnid and roiMd—cloggod bronchiol tūbos opon up, air panagu eloartd.
All druggiift. Sotiitaction or monoy rofundod.

which you yourself may not detect
būt whlch is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—
LLsterine Antiseptle employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,

St. Louit, Mo.
Batoru Any Data Uta

LĮSTE RI NE ANTISEPTIC
To Moka Your Braatk Svoaatar

OART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
-anp mine. :

Oeriatulaa Patirnarimaa — Moteris patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

KOTRINA SKABICKIENft,
1720 Vine Šįmet. Chicago, RI.

MOTERYS

OPERATERKOS

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

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE
Proga užsidirbti ekstra pinigų agentaujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingos.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
arba kreipkitės J raštinę:

2334

SO.

OAKLEY

AVĖ.

AGENTAm GERA PROGA —
TOWN OP LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of Lake krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
K ARŠO N’H REŠTAVRANT
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
731 West 03r<l St. (netoli Halsted) kalingas. Atsišaukite telefonu: CANI ai 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:
OPERATORKOS
REIKALINGOS
2334 80. OAKLEY AVĖ.
— dviejų adatų mašinoms. Paty
rusios prie marškinių siuvimo. Krei
pkitės prie

Gyveno: 7326 So. Claremont
St., tel. Republic 6615.
Mirė sausio 8 d., 1942 m.,
11 vai. ryte, sulaukus senat
vės amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo Iš
Panevėžio apskr., Naujamiesčio
parap. Ir miesto.
Amerikoj Išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 dukteris, Oną. Nedvarienę ir
Elzbietą Legan ir jos šeimą;
žentą Louis Phillips ir Jo šei
mą: 4 anūkus; 10 pro-anūkus;
ir daug kitų giminių, draugų
ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas I. J. Zolp
koplyčioj, 1646 West 46th St.
Laidotuvės įvyks pirmadieni,
sausio 12 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta J Sv.
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta j sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Dukterys, žentas,
Anūkai, Pro-anūk&i, Gimines.
Laidotuvių direktorius I. J.
Zolp, tel. YARda 0781.

AGENTAS RETKALINGA8 —
WEST PULLMAN’E

GENERAL SHTRT CO.
2330 W. Cermak Rd.

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavlmo darbui, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę:

MERGINOS—patyrusios prie knygvedystės. bilų Išsiuntinėjimo Ir prie
kitokių darbų skalbyklos ofise. At
sišaukite tarpe 9-tos Ir U-tos vai.
ryte.

LEADER LAIJNDRY CO.
1643 W. 43rd St.

2334

OPERATERKOS
reikalingos, Jau
nos, Ir patyrusios prie siuvimo bal
tų marškoninių kotų Ir kelnių —
prie "single” ar “•double needle” ma
šinų.

OTTENHEIMER and CO.
407
Green Street
ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

SO.

OAKLEY .AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS
AGENTAS
Vyras, kuris turi gerą susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi gerą
progą užsidirbti ekstra pinigų agentautant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Atsikreipiant darbo J viršmiriėt&s dar
bininkų paJeškanėlcs įstaigas Ir Į
visas
kurių
garsbilmn.s
matysite
“Drauge” ateityje, patartina jums
pranešti darbo virštnlnkanvi, kad
darbo garsinimą skaitėte “Drauge”
ir kad esate lietuviai. Garsinančios
įstaigos tokių tnrormccijų retkalauja ir kadangi lietuviai yra laikomi
aukštoj vietoj kaipo geri ir pagel(butami darbininkai, bus jums daug
lengviau gauti darbus .puaiškčjant
viršnibOtoms Inflormncljoms.

PARDAVĖJAS reiknlirrgas pardavi
nėti dėl seniausios įstaigos pamink
lu gaminimo korporacijos. Turi tu
rėt savo karą. Geros užmokesčio
sąlygos. Pastovus ir malonus dar
bas. Kreipkitės sekančiu adresu po
10-tos vai. rytais:
4535 W. WASHINGTON BLVD.

Juo žmogus apie save ma
Nešvariems viskas atrodo žiau mąsto, tuo jis yra lai
Pranešta, kad nepiliečiai nešvaru.
1
mingesnis.
priešai — vokiečiai, italai
ir japonai, kurie po nusta
tyto laiko policijai paduos
PASKUTINIS
savo turimus ginklus, radi
jo instrumentus ir kameras,
bus sulaikyti ir nuodugniai
PAGERBIMAS
apklausinėti. Tai visa pa
duoti laikas pasibaigė pir
madienio vakarą.
Spėja
ma, kad ne visi tie nepi
liečiai paklausė įsakymo.

Bus sulaikyti

Barzdaskučiai renka
skustuvėlius
Master Barbers Associa
tion Chicagoje iškėlė kam
paniją rinkti suvartotus
skustuvėlius (peiliukus) ir
juos panaudoti kariniams
reikalams.
viršininkai
k. Association
sako, kad Amerikoje kas
metai suvartojama ir nu
metama milijonai ir milijo
nai tų plieno skustuvėlių, iš
kurių būtų galima padirb
dinti daug tankų, jei būtų
renkami.

7H ATS LIFE
Yoitr Job -

HEI.P WANTE1) —

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

JIEVA CIAPIENfi

Acme

REIKALINGI DARBININKAI

SMOLER BROS.
2300 Wabansla Avenue

+A.

(po nlrmu vyru fiiimicnė, po
tėvais Ronavičaitė)

C'Draugas"

Paleškau savo tikros sesers, Luidvlkos šlmkunlenės. po tėvais Stanaitis.
Paeina iš Raudlenų parapijos, 2emallenų kaimo. Taipogi paieškau gi
mines, Adomą ir Joną Barlsunus, pa
žįstamus Ir draugus. Atsišaukite se
kančiai:

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

ri

'i

y»

A’

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais
Iš Stoties WHIP (1520), su P. flaitlmieru.

KOPLYČIOS PYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOLP
1646 YVest 46th Street

Tel. YARda 0781-0782
LACHAWICZ IR RUNAI
2314 West 2Srd Place
Tel. CANal 2515
42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
6812 So. VVeetem Avenue
Tel. GROvehiU 0142

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419
LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 So. Michigan Avė.
Pullman 9661
J. LIULEV1CIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LATayette 3572

ANTANAS M. PHILLIP8
8307 Lltnanlcs Avenue
Tel. YARda 4908

8. P. MAŽEIKA
8319 Lltnanlca Avenue
Tel. YARda 1138-1139

DRAUGAS

Penktadienis, sausio 0, 1042

DAUGELIO LAUKIAMOS IŠKILMĖS JAU ČIA PAT Iš Namu Savininku
Rytoj įvyksta vestuvės plačiai Chicagoj
žinomo laidotuvių direktoriaus S. Mažeikos
duktės Eleonoros su Jonu Ivanausku.
Tos didelės iškilmei pra
sidės Bridgeporto kolonijoj,
o baigsis Brighton Parko
kolonijoj. Bet apie tas iškil
mes žmonės plačiai žino ir
apie jas daug kalba ne vien

Eleonora Mažeikytė
tose dviejose Kolonijose, o

Klubo susirinkimo
Nariai prašomi įsidėmėti
vakarą ir sekanti svarbą
susirinkimą

Marųųette Namų Savinin
to, kad jaunavedžiai yra po- kų mėnesinis susirinkimas
pulerūs ir plačiai žinomi. įvyko gruodžio 20 d. Susi
Nuotaka yra duktė nuo se rinkime komisija ragino vi
niai plačiai žinomo laidotu sus narius platinti tikietus
vių direktoriaus Stanislovo metinio parengimo, kuris
Mažeikos, 3319 So. Lituani- bus sausio 11 d. parapijos
ca Avė. Jaunavedis yra po- • svetainėj. Durys bus atdapulerus Brighton Parko jau- i ros 6 valandą vakare. Visi
nuolis Jonas Ivanauskas, sū- esate kviečiami atsilankyti,
nūs Kazimieros ir Jurgio, Sekantis susirinkimas įIvanauskų.
vyks, kaip ir paprastai, ketS. Mažeika slavo širdingu- v^ą ketvirtadienį šio mėmu. būdo malonumu ir prie- nes^°» t. y. sausio 22 d. Visi
telingu patarnavimu įgijo nariai esat būtinai kviečiaChicagos lietuvių tarpe ge mi dalyvauti. Tam susirin
rą vardą. Biznierių ir pro kime bus renkama valdyba.
fesionalų tarpe įgijo drau Taip pat bus pakeltas klau
gingumą ir pagarbą, o bied- simas mokesčių (tąksų). Kai
kurie, gal, nežino, kad kurie
laiku sumoka nuosavybių
mokesčius esam priversti
mokėti $30.00 ant kiekvieno
$100.00 už tuos, kurie ne
mokėjo taksų per pereitus
12 metų. Taigi, kad praša
linus tokį dalyką, reikia
daugiau vieningumo.
John Butkus, koresp.

visoje Chicagoje.
Tos didelės iškilmės tai
vestuvės Eleonoros Mažei
kaitės su Jonu Ivanausku.
Įvyks ateinantį šeštadienį,
sausio 10 d. Sv. Jurgio par.
bažnyčioj 4:30 vai. vak. Iš
kilmingą šliūbą suteiks Jo
Malonybė pralotas M. L.
Krušas, asistuojant vika-:
rams kun. Gaučiui ir kun.
Lukošiui. Išanksto yra pramatoma, kad didžiulė ir gra
ži Šv. Jurgio bažnyčia ta
proga bus kupinžf' žmorilų,
suvažiavusių iš visų Chica
gos lietuvių kolonijų. Jų
tarpe bus žymių biznierių,
profesionalų ir paprastų dar
bininkų. Bus lietuvių ir ki
tataučių. Kom p. A. Pocius
tai progai yra paruošęs spe
cialiai pritaikintą bažnytinę
muzikalę programą.

Puikus vestuvių bankietas
po iškilmingo šliūbo įvyks
Dariaus - Girėno salėj, 4416
So. Western Avė. Į tą ves
tuvių bankietą yra pakvies
ta daug svečių iš visų Chi
cagos lietuvių kolonijų ir
pasižadėjo dalyvauti.

Taupumo Apsaugos Bonų , taupas — centus ir penktuir lenkių pardavimo kam-1 kus. Visų miesto deparpanija Chicagoj plečiama i tamentų . tarnautojai perka
nepaprastu užsimojimu. Kad Į bonus.
kuo daugiau parduoti ’ ir Į Bonų ir ženklų pirkimas
pirkti iškeliamos įvairiau- | turi būti nuolatinis ir turi
sios idėjos ir patrijptįnia; vykti iki karas tęsis. Karą
šūkai.
Į vesti vyriausybei reikalinVisi žmonės,
net ir vai- gos milžiniškos išlaidos, kukai, be raginimų
susimeta rias turi parūpinti visi.
Gražus reiškinys, kai visi
įsigyti bonų išmokant dali
mis, jei neturima pilno iš susimeta finansuoti vyriau
Tas reiškia visų ryž
tekliaus. Vaikai ženklų pir sybę.
kimui panaudoja savo aan-

tumą ir solidarumą.

Groserninkai gaus
daugiau cukraus

Federaliniai Civil
Service ekzaminai

Reikalinga:
Senior Guard $1,500.
Nineth Navai
Distričt,
for duty at Chicago, EvanIš Washingtono pranešta, ston, Glenview and Great
cukraus trukumo klau- Lakes^ UI.
simas tenai svarstomas ir,
Applications • for
this
matyt, cukraus naudojimo
suvaržymas bus panaikin examination can be made
with the Recorder, Labor
tas.
/|(įg
Board. U. S, Navai TrainIšaiškinta, kad cukraus ing Station, Chicago, and
šaliai netrūksta, tik jo pas mušt be filed before Jan.
kirstymas yra netvariau- ' 151942
gas. Office of Production
Medical Guard Attendant
Management gruodžio 13 d. $1,600.
leido groserninkams įsigyti
Medical Technical AssisSabotažas yra
cukraus per vieną mėnesį tant $2,000.
tik tiek, kiek jie turėję įsi
svarbus klausimas
The positions are with
giję prieš vienerius metus the Unted States Public
8th Civilian Regionai De- per mėnesį.
Health
Service,
Mental
fense Office, Chicagoj, di
Praeito gruodžio gale ir Hiegene Division, Federai
Jonas Ivanauskas
rektorius maj. R. J. Kelly šio sausio pradžioje žmonės
nųjų tarpe už savo patarna yra nuomonės, kad Chica daug cukraūs išpirko ir da Security Agency.
vimus įgijo meilę ir pasiti goj ir apylinkėse gyventojų bar pasirodė trūkumai. Kai
Applications for thesc
kėjimą. Todėl dabar šiame mankšta kaip apsidrausti kurie groserninkai jau par examinations to the U. S
svarbiame jo šeimynos įvy nuo priešo orinių atakų yra davė kuone' visą jiems sau Civil Service Commission
kyje visi žmonės lygiai įdo gyvas reikalas. Bet svar sio mėnesiui skirtą cukraus Washington, D. C.
mauja, palankiai kalba ir besnis reikalas yra nuolati kiekį ir dėl to šiandie jc
Technical Asslstant (Enlinki geriausios kloties vi nis budėjimas, kad čia ša neturi. .
gineering).
suose jų gyvenimo reika lies priešai nevykdytų sabo
Iš Washingtono užtikri
luose.
Applications
for this
tažo.
Ypač pramoniniai nama, kad groserninkai
Reikia priminti, kad S centrai turi būti saugomi gaus daugiau cukraus, bet examination may be obtair
Mažeikos žentas Jonas Iva nuo sabotažo, sako direkto- gal . . . tik vasario pradžią. ed from the Secretary, U. S
Civil Service Examiners oi
nauskas yra tos pačios pro- j rius.
from most of the first and
fesijos žmogus, tai yra lais-1
------------------Nepiliečiai priešai
second Ciass Post Offices,
Kuri8 šeimos židinį
and mušt be filled by June

B. Link

bus registruojami

žiniomis iš Washingtono,
teisingumo departamentas
planuoja paskelbti visų ne
piliečių priešų — vokiečių,
italų ir japonų, registraciją.
Jiems bus įsakyta visados
su savimi turėti identifika
vimo korteles su savo foto
grafijomis.
J. A. Valstybėse yra apie
1,100,000 nepiliečių priešų.

Pro lang? sunkiai
pašauta moteris
C LL. GBY Yoo
-To 'Baor

HAUJ

-

t t>bau.Houua ftVfCHAMCE
Alų ^ou HAFTA
■DO FOuEY, i£>To
bET 'foori HEAD
OFF, V
AKO VLU

-foOri FritBHD
ori u»PB

{"Draugas”

Actne

te!epn«w»»

Militarinis policistas gelbsti Mrs. J. R. Sawyer iš Chi
cago jai parvykus su kitais žmonėmis iš Havajų salų į
San Francisco. Jos vyras yra tarnyboje Havajuose.

Daug groserninkų Chica
goj neturi cukraus, o žmo
nės jo šaukiasi.

yra savo uošvio asistentas.
Charles E. Yesalis —
Iš visų atliktų prisirengi- Ethel Marie Johnson,
mų ir iš viso žmonių nusi- Į Chester Paul Kancius —
statymo dabar jau matosi, i Josephine Klusas,
kad nei speigai, nei audros,
nei pustymai tų didingų iš Dievo pagalbos, jauna lie
Apie šias vestuves taip kilmių nesumažins. Su baž- tuvių porelė kuria šeimynos
Rap.
daug Chicagoj kalbama dėl nyčios palaiminimu, prašant židinį.

“THAT LITTLE CAME” lBter-a»t’lC*rt»OBCo^K.T.-By

GRĮŽO Iš HAVAJŲ

BONU PARDAVIMO KAMPANIJA
CHICAGOJ IŠVYSTOMA

Paskirti distrikty
viršininkai

Didvyrio Kelly
žmona buvo Chicagoj

Chicagon pakviesta ir lėk
Chicago mayoras Kelly,
tuvu iš
~ Dės Moines atvyko , Chicago Commission on Na^5^1. ,°in
,?*r-T° tional Defense pirmininkas,
šiame kare didvyrio lakūno paskyrė šešių miesto divi
žmona.
Čia ji pagerbta. zijų (dalių) 85 distriktams
Kalbėjo per radiją. •
viršininkus. Mieste ir apyJos vyras kap. Kelly, la linkėse nužymėta iš viso 105
kūnas, žuvo Filipinuose ko distriktai. Likusiems dist
voje su japonais. Jis orine riktams viršininkai bus pasbomba nuskandino japonų , .
,.
,karo ,laivą
. ,,
, • I kiau paskirti
Haruna. »
Paskiau
viršininkai
su pažeistu savo bombone Distriktų
šiu žuvo.
jiems pavestus plotus taip
Mrs. Kelly vakar vakarą pat paskirstys į dalis blo
kais.
išvyko į New Yorką.
Liste n to

CONRAD

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

Fotografas

Studija Įrengta pli
mos rū&ies su mo
aernlSkomls
užtai
domis Ir Hollywood
tvleaomls.
Darba.
O* rantuotas.

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGlewood 5888
ENGlewood 5840

Every Saturday,lto2P.M.
STATION

WH1P

1520 Mlocjrelea (Top of the TMal)

30, 1942.

WHOLESALE
FURNITIIRE
BROKER

Naujoką priėmimas
nenutraukiamas .
Nepaisant didelio šalčio,
naujokų savanorių ėmimas
karo tarnybon Chicagoj ne
nutraukiamas, nes jauųuoliai gausingai veržiasi gin
ti šalį ir nugalėti atkakliuo
sius priešus, pasišovusius
pavergti visą pasaulį.
Naujokų priėmimo ofisai- I
Chicagoj ir šią savaitę kas
dien kupini 18 ir 19 metų
amž. jaunuolių. Ir jų daug
priimama į įvairias karinių
pajėgų dalis.

DLN1NO ROOM SĖSK — PAK
LOK 8ET8 — BEDKOOM 8ET8
— KLOS —- KAD 108 — K£rBIOKRATORS — WASHKRS —
MANGKLS — STOVfiS.

ALEX A1ESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr

Trečiadienio vakarą pro
langą namuose pašauta ir
sunkiai sužeista Mrs. Ame
ba Jonės, 44 m. amž., 1056
W. Marąuette rd.
Tik tarp moterų gali kil
Kalbama, kad tai padaręs
koks ti jos giminaitis, ne ti ideališkiausias ir kilniau
seniai paleistas iš bepročių slas draugiškumas, tuo pa
čiu, tik tarp jų tegalima ar
įstaigos.
Pašautoji paimta į Sv. šiausia ir nepajudinama ne
apykanta.
Landor.
Bernardo ligoninę.

Telefonas REPUBUC 6051
J

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —

AR VA2INEJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis ir Smagiausias

Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!
— DEŠIMTI
METAI! — jjj
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. fj
KITOMIS Dienomis 9:90 v. vak. Įj

Paulina Hussian and Turkish Baths
ELEKTRIKINIAI TkBIATMENTAI
Ultm-Vlolot Sunshine Ir Iafr* Red Ligbt
fUtttationa, Swedish Massage ir Movemeat*.
Moterim*.— TreitadHeaial*.

PENKTAI), tr SESTAI). 7 v. v.»

WHFC-I45O kil.®

Telefonas: VIRginia 9493
A. P. CHESNA, aaviniakaa

6755 So. Western Avcnue
Phone: GROvehiU 2242

1657 W. 45th St,. Kamp. Paulina St
T T-»T

a

*

j

remitadlenYs, sausio 9, lv4z
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PO "DRAUGO" KONCERTO BUS ŠOKIAI!
Phil Palmer orkestras populerus tarp
Chicagos lietuviu!

kutis mirė už dviejų savai
čių po gimimo.

PRIEŠO LĖKTUVAS KRINTA

Agentai, ir ne agentai
skubėkite.

X Kun. V. Draugelį, MIC.,
buvusį Aušros Vartų para
pijos kleboną, taip pat vie
nu metu ėjusį “Draugo”
adm. pareigas, pažįsta visi
Chicago lietuviai katalikai.
Sausio 24 d. sueis du metai
kaip mirė. Palaidotas že
maičių Kalvarijoj, Lietuvoj.
Sausio 31 d., Aušros Vartų
bažnyčioj už jo sielą bus
Vladų sudėtinės gedulo pa
maldos (egzekvijos, Mišios
šv. ir pamokslas).

“Draugo” administracija
ragina visus, kurie nori pro
gos laimėti dovanas už dau
giausia parduotų
tikietų,
paskubėti tikietų platinime.
X A. Jančauskas, žino
Laikas trumpas ir reik kuo
mas brightonparkietis, gyv.
daugiausia tikietų išplatinti
2463 W. 45 St., užvakar grįž
prieš koncertą. Kad laimė
damas iš darbo buvo sun
jus dovanas, reikia gražin
kiai gatvėkario sužeistas.
ti pinigus prieš 4 vai. po
Nuvežtas į Cook County li
X 1*. Tamošiūnas, toleipiet koncerto dienoje.
goninę.
kietis, deimanto žiedą pado
Atsiminkite: yra dvejo
X M. Papšienė, plačiai vanojo E. Laurinskaitei, jau
pos dovanos. Pirmą dovaną,
roselandiečiams žinoma, gy niausiai dukrai P.Laurinskie
pirmas agentas gauna West
venanti adresu 10563 Ed- nės, gyv. adr. 4520 South
inghouse Radio, o pirmas
brooke Avė., jau kelinta sa Whipple St. Kad ir našlė
ne agentas gauna Westfield
vaitė kaip serga. Guli Bix- Laurinskienė
pavyzdingai
Watch. Antra dovana agen
lings Memorial ligoninėj.
išaugino keturias dukteris
tui, ar ne agentui — Nesco
Phil Palmer yra lietuvis
Priešlėktuvinėmis patrankomis Pearl Harbor, Hava
ir du sūnus. Viena dukterų
Roadster. Visų dovanų ver
X Pranciška Dobulsldene,
iš West Pullman. Tikras jo
juose, pašautas japonų lėktuvas liepsnodamas krinta
tė yra $75.00.
120 W. 104 St., guli Šv. Kry yra vienuolė Šv. Kazimiero
vardas yra Feliksas Pali(Official U. S. Navy photo from Acme).
kongregacijos sesuo Imeldižiaus ligoninėj po sunkios
Tikietų kainos $1.00 ir 7b
liūnas, sūnus Kaziriero ir
operacijos. Dobulskių viena na, kuri išėjus slaugių kur
c. Pirmųjų yra tik 125 ti
Uršulės Paliliūnų, senų šv.
dukterų yra Šv. Kazimiero sus darbuojasi Šv. Kryžiaus
kietai, o antrųjų kiek tik Miesto ordinansas
Apsaugai Chicago
Petro ir šv. Povilo parapi
ligoninėj.
,,.
kongregacijos vienuolė seBeje, Feliksas yra vedęs. norite pirkti.
jos narių.
dalinamas į zonas
xxxx. nevykdomas
X Ona Zdanavičiūtė, 731
šuo Coronata.
Jo žmonos vardas Shirley.
Feliksas Paliliūnas ilgus Prieš keletą mėnesių jų gy
We8t 18 St., žinoma Dievo
Chicago mayoras Kelly,
Anądien Chicagos mayoX
Koz.
Dryža,
žinomas
fnfitus Užsiiminėja muzika venime ištiko smūgis: vai SKAITYKITE “DRAUGĄ” ras Kelly paskelbė, kad bus Chicago Commission on Na
Phila., Pa., lietuvių veikė
tional
Defense
pirmininkas,
vykdomas miesto ordinan
kad apsaugai nuo jas, yra ne tik nuolatinis
sas prieš automobilių parki- paskelbė,
Tai atlikęs sakosi pasitrauk Drau«° . korespondentas,
nimą (pastatymą) gatvėse orinių atakų miestas bus
P^tojas vienatinio
naktimis. Mayoras nurodė,
"DRAUGO"
pasauly
lietuvių katalikų
kad automobiliams vieta padalintas į 104 zonas ir dienraščio “Draugo” vietos
paskirtas
naktimis turi būti garažai. kiekvienai bus
viršininkas. Kiekvienai zo lietuvių tarpe. Pasisekimo.
Chicago Motor Club pre nai teks 10 iki 20 blokų ir
X Antbony Cirvelis, tai
zidentas į tai atsakė, kad kiekvienas blokas turės nuo vardas jauno brightonparmieste yra mažai viešųjų ir savas organizacijas.
kiečio, kuris veda nepapras
privačių garažų. Jis pažy
tą biznį: “Advertising Counmėjo, kad mieste yra apie
selor”. Matosi, kad BrighNenori kandidatuoti
550,000
automobilių
ir
jų
ton Park, kaip ir Cicero, tu
SOKOL
SALCJE
gal tik vienai pusei yra vie
ri daug paslėpto lietuviško
į senatorius
tos garažuose.
2345 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Chicagos
politiniuose turto jaunų lietuvių tarpe.
Po šio pažymėjimo dabar sluoksniuose kilo kalbų,
O. ZDANAVIČIŪTE
KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ
X Ateitininkų Draugovė
nieko
negirdima
apie
ordiKATALIKŲ MENINAS JĖGOS.
kad, rasi, Chicago parkų di- ir Am. Liet. Kat. Studentų
nanso vykdymą. Rasi, ne strikto. prezidentas Robert ir Profesionalų Są-gos kuo Apvaizdos parapijos veikė
ja ir uoli rėmėja bendro ka
bus vykdomas.
J. Dunham norėtų būti kan pa sekmadienį, sausio 11 d., talikiško veikimo mini 30
didatu į U. S. senatorius iš Mazeliauskų patalpose, 3259 m. kaip priklauso prie pa
S. Union Avė., turės bendrą rapijos ir draugijų. Turi
Padangų paskirstymas demokratų partijos.
posėdį. Šiame posėdy bus gražų balsą ir bažnyčioj su
Jis klausiamas atsakė,
daromi planai šių metų sei savo choru palaiko tradici
ir politika
kad nenorįs būti kandidatu.
mui Chicagoje.
ją — gieda rožančių ir ki
Automobilių naujų pa Sako jis turįs daug darbo
X Ben. J. Kazanauskas, tas giesmes. Yra kilus iš
A •
dangų (guminių lankų) pir parkų distrikte ir pradėtus
kliai Chicagoj reiškia ne- visus turi projektus užbaigti. Mutual Federal Savings and Kražių parapijos, Lietuvoj.
Loan Ass’n oekretorius-iždipapasitenkinimo šių padan
X K. Baras jau atidavė
ninkas, gyv. savo puošniam spaudai antrą knygą iš sa
gų paskirstymo tvarka. Jie
Pavogta padangų
name 2247 W. 23rd PI., pir vo pergyvenimų. Pirmoji jo
spėja, kad tame visame žy
ma8 West Side biznierių at knyga “Bolševizmo siaubas
gyje gali būti politikos. Jie ir baterijų
naujino “D.” prenumeratą Lietuvoje” eina, amerikoniš
nurodo, kad visai pietinei
Iš North Side Tire and 1942 m.
miesto daliai, pradėjus 39 Battery Co., 3108 No. Ash
kai tariant, kaip “hot dogs”.
gatve, nepaskirtas nė vie
X Joe Končius jau šešti Atspausdinta keletas tūks
land avė., vagys pavogė 20
nas boardas, arba senų pa vartotų, bet dar gerų auto metai kaip randasi Oak Fo- tančių ir jau baigiama iš
dangų inspektorius. Tas pat mobilių padangų, 20 naujų rest senelių prieglaudoj. parduoti.
yra ir su šiaurine miesto
G. Klevickaite
X Adelė Druktenytė, Šv.
baterijų ir 24 skardinių su Vargšas yra netekęs abiejų
dalimi.
kojų. Prieš tai ilgai gyve Kazimiero akademijos stu
“auto-freeze.”
no Aštuonioliktoj kolonijoj dentė, laimėjo dainavimo
Rezervuokite tą dieną
ir turi pažįstamų.
Labai premiją Chicago Catholic
Ui abortu nuteistas
Dienraščio “Draugo”
džiaugtųsi, kad kas jį at High School konteste Chi
Pakraščiu gvardijos
Koncertui —
kalėti
Pranešta, kad pakraščių lankytų. Patalpintas 10 var cago Civic Opera House ir
lietuviškų dainų
de.
tai bus antras kartas kai
Teismas nuteisė nuo 1 gvardijai (coast guard) jau
šventei
!
G. Giedraitienė
X Federacijos skyrius Šv. ji laimėjo panašią premiją.
iki 10 metų kalėti dr. Ed- nų vyrų apmokymai bus
vykdomi
Chicagos
universi

Kryžiaus parapijoj, praeitą Šv. Kazimiero akademijos
wardą Peyer, 42 m. amž., už
abortą. Nubaustasis nepri teto ribose, kur bus įsteigta sekmadienį susirinkime nu balso mokytoja labai daug
sipažino kaltu. Pranešta, stotis, kurioje vietos būsią tarė surengti Užgavėnių va tikisi iš penkiolikos metų
Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyru Choras,
karą. Valdyba liko ta pati. Adelės.
500 jaunų vyrų.
kad apeliuosiąs.
X Sodalietės Dievo Ap
Ateitininku Draugovės Šokėjai,
vaizdos parap. pramoga ge
Antifonalis Choras, Stygų Ensamble ir kiti.
rai pavyko. Komisija ir vi
sos sodalietės dėkoja vi
ŠOKIAMS GROJA PHIL PALMER’S ORKESTRĄ.
siems už gražią paramą.
APART APSAUGOS, MES TURIME
125 reserved tikietai, įskaitant U. S. Defenae Tax, po $1.00.
$565,000.00
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ
Visi kiti tikietai, įskaitant U. S. Defenae Tax, po 75c.
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP: šokių tikietai kainuoja 35 centus, įskaitant U. S. Defense Tax.
VVOLK STUUIO

Chicago lietuvių parengi
muose ir šokiuose nėra populeresnio orkestro vedėjo
kaip Phil Palmer. Šis or
kestras labai gražiai pasi
rodė per Šv. Kryžiaus nau
jos salės atidarymą. “Drau
go” koncerte, Sokol salėje,
prie 24-čios gatvės ir Kedzie
avė., sausio 18 d., bus daug
dainuojančių grupių ir solis
tų, bet tuojau po koncerto
visa publika galės šokti grie
žiant Phill Palmer orkest
rui.
Jaunas lietuvis

ir panašiais dalykais savo
parapijoje ir svetur. Sako
ma, kad Feliksas jau 21 me
tai kai turi sąryšį su muzi
ka ir jau senai su savo or
kestru ir groja įvairiems
parengimams. Jam pačiam
tenka skambinti pianu. Iš
tos vietos sėkmingai gali di
riguoti savo orkestrą.
Dienos metu Feliksas ne*
užsiima muzika. Jis yra vy
riausias
“Time keeper”
Chicago • Rapids Transit
Railway kompanijos (eleva
torių) ofise. F. Paliliūnc
nepaprastumas yra tame,
kad pajėgi tokius du daly
kus suderinti ir yra net sa
vo namo savininkas.
Tai
tikrai nepaprastas dalykas
jaunųjų tarpe.

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

Turtas Virš $7,000,000.001

1945

KONCERTO PRADŽIA — LYGIAI 6-tą VALANDĄ VAKARE.
ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:30 VALANDĄ VAKARE.
g|
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Šiame koncerte stengiama sutraukti žymesniąją Chicagos lietuvių katalikų meninę pajėgą. Dauguma Chicagos lietuvių parapijų žymieji artistai
pasirodys programe.
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ARCHER AND SACRAMCNTO AVCS^

CHICAGO. ILL/

Justin ’ Mackevlch, Pres. Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M.
Tel. VIRGINIA 1141

Trečiadieniai 9 A. M. iki 12 dienos.
SeMadleniais 9 A. M. iki 8 P. M.
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