
,..“and th'at governinent of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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KO TYLIMA?
Buvo laikai, kai sukta di

plomatija ir kažkoks pasy
vus pasipriešinimas buvo la
bai pravartu ir net madin
ga. Tais laikais gal ir būtų 
buvę galima suprasti Lietu
vos oficialiųjų asmenų delsi
mas ir tylėjimas. Tačiau 
šiuo momentu kažkoks neaiš 
kus kooperacijos pareiški
mas, kažkoks dvejojimas 
didžiųjų Jvykių akyvaizdoje 
bent mums nesuprantamas.

Tai gal dar buvo šiaip 
taip įmanoma pereitais me
tais. Tačiau pernai, jei atsi
menate, ponai, pacifike spro
go klastinga bomba sukretu 
si visą pasauli įr šiandie bet 
koks pasyvumas, bet koks 
bandymas išsisukinėti nesu
prantamas.

MIZERIJA!
Senumo pelėsiais sušvinkusi 

ir nepaslanki diplomatija gal 
buvo ir verta ko nors prieš 
dešimti metų, bet šiandie jau 
to neužtenka, šiandie reikia 
aiškių veiksmų, aiškaus pa
sisakymo.

Dvidešimt šešios valstybės 
pareiškė savo solidarumą ir 
aiškiai pasisakė. Nieko ne
laukdamas pareiškimą pada
rė ir Latvijos ministeris. 
Lietuvos atstovybė... nagi,
iki šiol kažką neaiškiai bur-

a.1ie ' Padvigubintasperacrja ir... nutilo. Mizeri
ja, ponai, mizerija!

Amerikos lietuviams, kaip 
nuoširdiems šio krašto pilie
čiams ir geriems lietuviams, 
oficialiųjų Lietuvos asmenų

Washingtonas, sausio 9 d. —
Oficialieji sluogsniai šiandie 
paskelbė, jog vyrų ėmimas 
kariuomenėn padvigubintas 

nusistatymas šiandie ne tik ar net patrigubintas ir gali- 
įdomus, bet ir laukiamas. ma suprasti, kad netrukus 

norima sudaryti keturių mi
lijonų žemyno kariuomenę.

Iki šiol dar nenustatyta 
kariuomenės skaičius, kuris

tagonize Uthuenian “ Ameri-i ,Pa48i«8‘as- Ąnglijon ai 
, , kur kitur, kur karo vadovy-

cans to a point wherby M pramatytų reikalinga. 
American and Russian unity 1

NESĄMONE
‘That purpose was to an

against the Nazi agressors 
would be an impossibility”... 
Taip rasoj'Vilnis” savo an
gliškam skyrįuje, kalbėda
ma apie mūsų tariamą pro- 
naciškumą. ,

Dievaži, mes niekados ne
sitikę jom turį tiek atakos, 
kad galėtumėm pakeisti net 
tarptautinių • įvykių Vyks
mą! Na, bet, matyt, “Vil
nies” redaktoriai patys sirg
dami kažkokios didybės ma
nija, tikisi ja ir kitus apkrė- 
tę.

Beto, jei mes būtumėm ti
kėję tokia savo įtaka ir jei 
nuo mūsų būtų priklausę pa 
šaulio įvykiai, lietuviškieji 
komunistai gali būti tikri, 
kad Hitleris ne tik nebūtų 
pradėjęs karo prieš Rusija, 
bet jis nebūtų turėjęs pro
gos net savo “Mein Kampf” 
išleisti iš spaudos. Tas pat 
tinka ir kai kurioms sovietų 
Rusijos avantiūroms.

KARAS PRIE TOKIJO
_. . , .. . . ... nas priešo nuostolis yra muštai paskutiniosios žinios džiaue8mas

skelbia, jog prie Japonijos ų g
pakraščių sužalotas japonų 
laivas. Tomis žiniomis mes
šiandie nuoširdžiausiai džiau žinia, kad Tokijo paskendęs 
giamės ir jas sveikina. Tie-1 liepsnose!

Washingtonas, sausio 9 d. 
— Atstovų rūmai šiandie 
priėmė dienos laiko taupymo 
įstatymą, pagal kurį visam 
krašte laikrodžiai būtų pa
sukti viena valanda pirmyn. 
Įstatymas priimtas 67 bal
sais prieš 20.

Kiek anksčiau senatas bu
vo patvirtinęs įstatymo pro 
jektą, pagal kurį Preziden
tui suteikiama galia nusta
tyti laiką savo nuožiūra, kai 
kur net pasukant laikro
džius pirmyn dviem valan
dom. Manoma, jog dėl šių 
skirtumų reiks sudaryti pas 
kyrą komisiją, kuri galutinai 
sureguliuotų įstatymą.
Po 20 dienų

Pagal atstovų rūmų, pri
imtą, laikrodžiai būtų pa
sukti viena valanda pirmyn 
po dvidešimties dienų po pri 
ėmimo ir pasiliktų iki šešių 
mėnesių po karo pabaigos.

Dienos laiko taupymo įs
tatymo pareikalavo Prezi
dentas Rooseveltas, nes tuo 
būtų sutaupyta elektra.

Karan šaukimas

Skaičius pagal reikią
Karo sekretorius Stimson 

pareiškė, jog koks skaičius 
bus šaukiama kariuomenėn 
iš galimo 8,000,000 ar 10,- 
000,000 suregistruotų vyrų, 
priklausys nuo pareikalavi
mo.

Dabartinę Jungtinių ka
riuomenę sudarą apie 1,700,- 
000 kareivių ir pagal jau esą 
mus planus ji bus padidinta 
iki 2,000,000.

Iš jau suregistruotų vyrų 
tarp 21 ir 36 metų, kurie su 
daro 17,500,000, kariuome
nėn tepašaukta tik apie 
900,000 ir karo tarnybon šau 
kimo komisijos apskaičiuo 
ja, jog iš šios grupės dar ga 
Įima sudaryti apie 2,000,000 
ar 3,000,000 kariuomenę, be 
ėmimo kareivių iš naujai bū 
siančių suregistrotų vyrų 
rasario 16 d.

sa, tai skamba kažkaip sa
distiškai, bet kovojant už sa 
vo gyvybe ir laisvę kiekvie-

Ir mes nuoširdžiausiai pa 
kelsime taurę, kai pasklys

( “Draugas” Acme telephoto)
New Yorko mieste gaisras ištiko ir sunaikino krantinę (pier) 83 Hudson upės pa

krantėje. Gaisras ištiko ir pašalinus pastatus.

Leningrado apgula
esanti panaikinta

Londonas, sausio & d. — 
Šiandie paskelbta, jog šešių 
mėnesių Leningrado apgulos 
stovis ir dviejų mėnesių Sa- 
vastopolio apsupimas beveik 
baigtas, kai abiejų uostų gu-

New Yorkas, sausio 9 d. 
— Londono radio šiandie pa 
skelbė., jog italai prisipažįs
ta, kad Italo Balbo žuvo nuo 
jų pačių kulkų. Tačiau italų 
žinų agentūra skelbia, jog 
maršale Balbo orlaivį apšau 
dė italų kruzeris manyda
mas, kad tai esąs priešo or 
laivis.

Suomiai užginčija 
taikos žygius

Stockholmas, sausio 9 d. 
— Suomijos vyriausybės ats 
tovas šiandie užginčijo bet 
kokį Suomijos dalyvavimą 
taikos sudaryme tarp Suo
mijos ir Rusijos ir pareiškė, 
jog Suomija net nieko neži
nanti apie bet kokius taikos 
žygius.

Nors pranešimai iš Helsin 
kio duoda suprasti, kad tai
kos pasitarimai ir netrukus 
prasidėti, bet nėra jokių įro 
dymų, kad jis jau būtų pra
sidėję.

Reikia manyti, kad vokie
čiai dės visas pastangas, 
kad sulaikytų suomius nuo 
sudarymo taikos su rusais, 
kad neatsidarytų šiaurės ke 
lias ir kad nesutrumpėtų ru 
sų frontas.

ORAS
Chicago, III., sausio 9 d. — 

Po vienos dienos šiltesnio 
oro Chicagon vėl grįžta žie
mos speigas, kuris gali pa
siekti tarp penkių ir dešims 
laipsnių.

įgulos pradėjo ofensyvą 
prieš vokiečius.

Londono radio paskelbė, 
jog 100,000 vokiečių ir ru
munų kariuomenės gresia ar 
ba pasidavimas wba mirtis.

Londoną psiekiančios ži
nios sako, jog šiauriniam 
fronte vokiečiai neteko be
veik visos teritorijos, užim
tos per keturis f mėnesius ir 
šiuo metu stengiasi sudaryti 
gynimosi linijas tose vieto
se, kurias naciai užėmė per 
eitų metų rugpiūčio mėnesį.

Maskvos radio šiandie po 
pietų paskelbė, jog “priešas 
visur tebesitraukia netekda
mas didelio kiekio vyrų, tan- 
kų, sunkvežimių ir ginklų”.

Kovos Filipinuose
sumažėjusios

•
Washingtonas, sausio 9 d. 

— Baltieji Rūmai paskelb
dami, jog “daliniai perorga- 
zuojama” civilės apsaugos 
organizacija, pažymėjo, jog 
Prezidentas Rooseveltas pa
skyrė civilei apsaugai James 
M. Landis, Harvardo teisių 
skyriaus dekaną.

New Yorko majoras La 
Guardia ir toliau pasilieka 
civilės apsaugos direktorium.

Hawaii pasirengę 

sutikt japonus

Honolulu, sausio 9 d. — 
Gen. Delos C. Emmons, 
Jungtinių Valstybių karo pa 
jėgų Hawaii salose vadas, 
Šiandie pareiškė, jog salos 
pasirengusios sutikti bet ko
kią japonų ataką.

“Mes esam pasirengę at
mušti bet kokią japonų ata- 
kę. Mes galime šias salas 
išlaikyti”, pareiškė genero
las.

“Mes esame pasirengę 
ir nelaukiame kol bus baig
ias Singapūro reikalas”.

20,000 ašies karių 
atvyko Egiptan

Kairo, sausio 9 d. — Ang
lų kariuomenei tebeatakuo- 
jant gen. Rommel kariuome
nės likučius vakarinėj Libi
joj, oficialus komunikatas 
paskelbė, jog 20,000 ašies 
kariuomenės belaisvių atvy
ko į Kairo.

Smėlio audros ir vokiečių 
minos laikinai sustabdė an
glų žygiavimą prie Sirte 
įlankos. Tuo tarpu nacių ka 
riuomenės likučiai skubiai 
traukiasi Tripoli linkui, ku
ris yra per 450 mylių.

Skelbiama, jog į Kairo at 
gabentų belaisvių skaičiuje 
iš 20,000 yra 5,500 vokiečių.

Nauji kinų 
laimėjimai

Chuilgkingas, sausio 9 d. 
— Kinai šiandie praneša, 
jog jų kariuomenės prasiver 
žusios pro lauku jas apsau
gos linijas dviejuose svar
biausiuose japonų okupuotuo 
se miestuose pietinėj Kini
joj — Canton ir Nanchang.

Kinai taip pat paskelbė 
apie savo laimėjimus įvai
riuose kituose frontuose cen 
trinėj Kinijoj ir paskelbė, 
jog naujai ekspedicinei ka
riuomenei belaukiant tik įsa 
kymo žygiuoti anglų Bur- 
mon, anksčiau sutraukta ka 
riuomenė užimanti pozicijas 
šiaurinėj Burmoj.

Kariuomenės komunikatas 
skelbia, jog kovos prie Can- 
tono tebevyksta ir jog dvi 
kinų kolonos įsiveržusios į 
miesto šiaurinius ir šiaurry
tinius priemiesčius.

Tuo tarpu kinų praneši
mai sako, jog atakose ant 
Nanchango jponms padary
ta dideli nuostoliai.

Wąshingtonas, sausio 9 d. 
— Laivyno departamentas 
šiandie paskelbė, jog japonai 
apšaudė Jungtinių Valstybių 
keleivinį laivą Ruth Ale- 
xander. Atakų metu žuvo 
vienas ir keturi sužeisti. Lai 
vas paliktas skęsti. Likusieji 
asmenys išgelbėti.

Japonai jau tretį kartę skelbia nuskan
dinę Amerikos laivą Langley, bet kitoj 
vietoj.

Tokijo, sausio 9 d. — 
Oficialus Tokijo radio pas
kelbė, jog priešo submari- 
nas pasirodęs per šimtą my 
lių nuo Tokijo, kai generali
nis štabas paskelbė, jog tor 
pėdomis apšaudytas ir, su-

Rangoonas Sausio 9 d. — 
Šiandie japonų orlaiviai ata
kavo Burmos sostinę Ran- 
gooną. 1

Singapūras, sausio 9 d. 
— Anglų kariuomenė sun
kiai kovojo ištisą dieną 
prieš japonų tankų atakas 
apie 300 mylių nuo Singapū
ro. Atakos vyko Slim upės 
apylinkėje.

Pranešama, jog nuostolių 
padaryta abiems pusėms la
bai didelių.

Komunikatas nieko aiškiai 
nepasako, bet ankstesni pra 
nešimai sako, jog anglai 
tvirtai laikosi naujai suda
rytose fronto pozicijose.

Komunikatas taip pareiš
kia, jog anglų orlaiviai ata 
kavo japonų laivą į šiaurę 
nuo Anambas salos, Kinijos 
jūroje tarp Malają ir Bor
neo. Keletas bombų pataikė 
laivui.

Tuo tarpu Burmoje britų 
ir amerikiečių aviatoriai ap 
mėtė bombomis japonų oku
puotą Siamo sostinę Bang- 
kok, kur padaryta dideli 
nuostoliai.

Paskutinieji pranešimai 
skelbia, jog japonai pralau
žę anglų linijas Malajuose ir 
padarę žymių nuostolių.

Landis paskirtas 
civilei apsaugai

Washingtonas, sausio 9 d 
— Karo departamentas šian 
die paskelbė, jog Filipinuose 
kovos labai susipnėjusios ir 
įvyksta tik menki susirėmi 
mai. Tuo tarpu japonai ga 
beną salosna daugiau kariuo 
menės, matomai, didžiosioms 
atakoms.

Japonų aviacijos veiksmai 
apsiribojo tik paprasta žval 
gyba.

Tačiau įtakingi šaltiniai 
pareiškia, jog Jungtinėms 
Valstybėms ir Anglijai gre
sia sunkios kovos Filipinuo
se ir Malajuose.

Londonas, sausio 9 d.
Gen. Sikorskis šiandie 
reiškė, jog rusai šią žiemą 
gali atstumti vokiečius iki 
Smolensko, 250 mylių į vaka 
rus nuo Maskvos.

pa-

žalotas japonų 2,225.jtonij 
freiteris Unkai Marti No? 1.

Pranešimas skelbia, jog 
submarino atakos įitykūsios 
vakar anksti rytą prie Japo
nijos pakraščių, netoli Ižu 
Shichito salų, kurioįfyta į 
pietus nuo įėjimo į Yokoha- 
mą ir Tokijo.

Submarino tautybės 
neskelbia

Japonų pranešimai taip 
pat skelbia, jog visa įgula 
išgelbėta.

Submarino tautybės japo
nai nepaskelbė.

Japonijos generalinis šta
bas taip pat paskelbė, jog 
japonų submarinai nuskandi
no Amerikos orlaivių tende
rį Langley vakar į pietvaka 
rius nuo Johnston salos, 
900 mylių į pietvakarius nuo 
Honolulu.

Netiesa
(Jungtinių Valstybių lai

vyno atstovas šiandie pas
kelbė, jog šis japonų prane
šimas esąs gryniausia ne
tiesa.

Japonai jau tris kartus 
paskelbė nuskandinę Lang
ley ir “atrodo, jog japonai 
vis dar negali surasti, kur 
Langley veikia. Tai senas 
nacių metodas tikintis, kad 
kas nors išduos paslaptį”, 
pareiškė atstovas).

Kairo, sausio 9 d. -r— Ang
lai šiandie paskelbė, jog vo
kiečiai mėgino padėti savo 
kariams pasiųsdami laivais 
reikmenų Libijon, bet laivai 
sėkmingai apmėtyti bombo
mis.

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN ...
r?/ .

Wben men are flghtlng and 
dylng, you mušt do your pert. 
Be aure you enliat your DOL- 
LAR8 for DEFENSE. Back our 
armed forcea—and protect your 
own llfe—wlth every single dol- 
lar and dlme you can.

America mušt have a steady 
flow of money pourlng ln every 
day to help beat back our ene- 
mles.

Put Dimea Into Defense 
Štampe. And put Dollars Into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don*t take this lylng down.
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Kenoshos kronika
SuairinkUBaa

Ryt po pirmųjų šv. Mišių 
įvyks sodaliečių ir Šv. Var 
do dr-jų susirinkimai. Po 
sumos Šv. Petro ir šv. Onos, 
o po pamaldų po piet Gyvo
jo Rožančiaus drrjos. 

Parapijos susirinkimas
Įvyko pereitą sekmadienį 

ir jame dalyvavo su virš 
150 parapijonų. Prieš tai 
buvo -pietūs ir atidarymas 
salės, kuri naujai ištaisyta 
ir pagražinta. Visi džiaugė
si, kad salė jauki, šviesi ir 
graži. Seniai buvo laukiama 
tokios salės ir pagaliau, a- 
čiū mūsų darbščiam klebo
nui, turime tokią, kokios no
rėjome.

Moterys, kurios apsiėmė 
pagaminti metinius parapL

Parapijos komitetas
Per susirinkimą buvo iš

rinktas dviems metams. Se
kantieji apsiėmė darbuotis 
parapijos gerovei: raštinin
kas Jonas Druktenis; iždin. 
Albinas Luckas; nariai: Vin 
cas Karčiauskas, Kaz. Ša- 
rauskas, Jurgis Pocius, An
tanas Lauraitis, Povilas Pliu 
tas, Petras Urbickas, Pra 
nas Vitkus. Kolektoriais iš 
rinkti: Simonas Venckus,
Antanas Vitkus, Antanas 
Vitkauskas, Pranas Stan
kus, Jr., Juozas Vyšniaus
kas ir Petras Pilitauskas. 
Choro koncertas

Su komedija įvyks sausio 
18 d. Visi kviečiami iš anks
to nusipirkti bilietus, jei no
rite gauti geras vietas. Iš 
anksto 35c., prie durų bus 
50c. Mūsų varg. Pranas Bu-

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
X »

Metiniai susirinkimai. - Perka Apsaugos Bonus. 
- Remia Raudonąjį Kryžių

Šiais 1942 metais padary-Sausio 4 d. Šv. Baltramie
jaus draugija laikė metinį 
susirinkimą savo name (Lie
tuvių Auditorijoj). Susirin-

ta visa eilė nutarimų. Pir
miausiai nutarta nupirkti U. 
S. Defense Bonds už $1,000

kimas buvo skaitlingas iri (vieną jau pirmiau pirko

jos pietus, buvo sekančios: janauskas daug deda Laiko
Elz. Vadapolienė, Ona Lau
čienė, Marijona Druktenie- 
nė, Marijona Dapkienė, Pet-

žymus nutarimais. Iš patiek 
to metinio raporto pasiro
dė jog draugija finansiniai 
stovi ant gerų pamatų. Pri- 
skaitant namą (per pus) ir 
pinigų ant rankų, turtas šie 
kia arti $23,000.00. Tai gra
žus lietuvių katalikų pamink 
las šioj kolonijoj. Organi
zatoriai šios vyrų draugijos 
nei nemanė, jog draugija 
galės iškilti taip aukštai fi
nansiniai, įsigyti nuosavą 
namą ir, kaip kitur girdėt, 
kalbėti apie likvidavimą, ži
noma, daug priklauso nuo 
vadų narių, gero susiklausy
mo ir vieningumo.

liavos sargas Jonas žėkas,
Sr., korespondentas G. P. 
Bukantis, teisėjas Kaz. Bur
ba, Sr. Svetainės komiaijon: 
Vincas Vasylius ir Adolfas 
Vasylius.
Iš Šv. Onos draugijos 
veikimo

Šios moterų ir mergaičių 
draugijos metinis susirinki
mas buvo sausio 4 d. Lie
tuvių Auditorijoj. Nutarta 
pirkti U. S. Defense Bonds 
už $500.00. Amerikos Raud.

suteikta stambi auka Raud.
Kryžiui. Nutarta, kaip ir 
kas met, rengti Lietuvių 
Dieną. Pelnas bus paskirtas Kryžiui aukota $78.00: drau-

ir, sprendžiant iš praktikų, 
atrodo, kad šis koncertas 
bus toks, kokio dar nebuvo,

ronėlė Jasiūnienė, Eleonora! ir vargiai kada bus Keno-
Barodicienė ir Teklė Balčai 
tienė. Prie stalų patarnavo 
Ona Mockaitė, ~ Marijona 
Kraujeliūtė ir Elena Ališaus 
kaitė ir komiteto nariai. Vi
so pelno nuo pietų liks virš 
$100.00.

Parapijonai džiaugiasi per 
pereitus metus nuveiktais 
darbais. Visur eina kalbos, 
kad dar šv. Petro parapija 
neturėjo tokio klebono, ku
ris trumpu laiku tiek daug 
būtų padaręs parapijai. Ne 
tik kad sugeba skolas at
mokėti su nuošimčiais, bet 
dar gali nuosavybę pagerin 
ti ir įrengti reikalingų daly
kų, o prie to ir visiems al
gas pakelti ir banke pinigų
turSti- ' .>4199

shoj. Tad visi ir iš apylin
kės — Racine ir Waukegan 
kviečiami dalyvauti. Neuž
mirškite: sekmadienį, sausio 
18 d.
Suolų tikietai

Bus galima įsigyti sekma
dieniais po pirmųjų šv. Mi
šių ir po sumos mokyklos 
kambariuose. Ten bus rašti
ninkas ir iždininkas. O šiaip 
galima gauti klebonijoj. 
Aukotojų

Parapijos gerovei atsiran
da. Geraširdžiai žmonės ma 
to, kad parapijos nuosavy
bė gražinama. Dėl to ir pa
vieniai nori ką nors įtaisyti. 
Pav., parapijos komiteto na

rys Vincas Karčiauskas į- 
taisė šėpą ir stalą virtuvei 
indams sudėti. Pranas Stan
kus, Sr., įtaisė penkias gra
žias lempas salėj. Kazimie
ras Lukauskas žadėjo už 
mokėti už “venetian blinds’' 
langams salėj. Aleksandras 
Mockus, parapijos diuonke-

geram tikslui. Nutarta pa
laikyti dienraštį “Draugą“ 
organu. Raginta, kad visi 
nariai skaitytų savo organą. 
Gauta du nauji nariai. Kiti 
žadėjo vėliau įsirašyti. Kiti 
nutarimai: surengti draugi
jos labui didelį vakarą su 
perstatymu. Komisiją suda
ro: Juozapas G rikšas, Stan. 
Dambinskis ir Feliksas Se- 
daravičia. Taipgi rengti, 
kaip kasmet, Kalėdų eglaitę 
vaikučiams.

Valdyba praeitų metų pa
vyzdingai rūpinosi draugi
jos gerove. Dėl to palikt? 
ko ne visa senoji, būtent: 
pirm. Antanas J. Sutkus, 
vice pirm. Vincas Jakaitis 
rašt. Jonas Montvilas finan
sų rašt. Adolfas Vasylius, 
ižd. Ben. Mačiulis, iždo glo
bėjai: Feliksas Sedaravičia 
ir P. Navardauskas (nau-

gija paskyrė $25.00, gi ki
tus narės sudėjo per susi
rinkimą. Gražus pavyzdys 
kitoms draugijoms.

Valdybą 1942 m. sudaro: 
pirmininkė Stasė Butkiūtė, 
vice pirm. Bronė Nagode, 
raštininkė Ona Rumšienė 
fin. rašt. Brone Petraitienė 
iždin. Ona Jankauskienė, iž
do globėjos Stan. Rayūnie- 
nė ir Bronė Rompella, mar
šalka Petr. Pavilionienė ir 
Julijona Mileškienė, teisėjos 
Agota Grigutienė, Rozalija 
Butkienė ir Adelė Kamins

kienė, dvasios vadas kun. J
J. čužauskas.
šv. Antano draugija

Draugijos metinis susinu 
kimas įvyks sausio 11 d. 
Lietuvių Auditorijoj, pirmą 
vai. po pietų. Nariai prašo
mi skaitlingai susirinkti 
Bus renkama valdyba ii 
tvarstomi kiti reikalai, lie
čianti draugiją.
Trumpai

Šv. Baltramiejaus parapi
jos metinis susirinkimas bus 
sausio 11 d. Lietuvių Audi
torijoj 3 vai. po pietų. Bus 
išduotas metinis raportas 
renkama komitetas ir svars
toma dalykai parapijos ge 
rovei.

Per šv. Baltramiejaus dr- 
gijos susirinkimą gauta du 
nauji “Draugo” skaitytojai, 
būtent Pranas R”*oša ir A- 
domas Jonaitis.

mią vietą Engineering De
partamente

Sausio 5 d. Victory Me- 
(Nukelta į 3 pual.)

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTlUms OFISAS:
8188 80. HALSTED 8T. 

(Lietuvių Audltorljole) 
▼▲LANDOS: Nuo 1-aoo IU 6-tee 

vai. vak.
T*L CALumct 6877

184 Na LA SALLE ST., 
8814 TsL Stato 7578

pys, jau davė pinigų patai-
£>>> »*•*»suc- urb°- 

nas ir Povilas Bagdonas, vė-gų, kad būtų galima juos 
taip atidaryti, jog salė išsi- 
vėdintų ir sykiu žmonės vė 
ic nejaustų.

Parapijai dar yra reika
lingi keli etambūs dalykai. 
Gal atsiras ir daugiau gera
širdžių aukotojų, kaip virš 
minėti. Klebonas ir komite
tą? parapijos vardu visiems 
aukotojams taria nuoširdų 
ačiū.

- I

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingal ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

Pas savo tėvelius Vincą 
ir Domicėlę Jakaičius, per 
šventes atostogavo leitenan
tas Bruno Jakaitis sn žmo
na. Jo stovykla yra Woocts 
Camp, Tenn. Jis užima žy-

DR. SHMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTUUNKJA 
AKINIUS PRITAIKINAi; ■

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodą įrengimai aklas, ku
rioms akinių pagelba Beužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lako St.) 
Telephone: — EUULID 906.

— REZIDENCUA — 
1441 So. tetk Avė., Ciceru U. 

Tel.: Cicero 7681

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI*

AS1V GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Sovlrt ro me(q p rak tik*, toto

GERAI FRIT ATKISTI AKINIAI 
aatalsya krtlvu akis, trum paregyatt 
ir toliregyatf;
palengvins aklų Įtempimą, praialln. 
galvos ak&udijlma, svaigimu Ir aklų 
karst}.

MODERNMKIAU81, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BUDAI

HpeclalS atyda atkreipiama } valkų

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8 -30 vakare

Tek YARds 3146

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR ARINIUS PRITAIKO

3343 So. Halsted Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 
pirmadieniais tik vakare nuo 7-9; 

šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;
Šventadieniai* 11-12.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road

Ofiso teL CANal 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairtieid Avenue 

Bes. tek: HEMIock 8180

Oor M«w Home 
C.ra• r
w..kM Worfk • nd Dl>n 

Anai—

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į

GRANO OPENING
jatutū/uf 10tk

North Sidčs Gražinusios- Taupymo 

' ir Paskolų Bendrovės

Soavenirai rlttiems — Muzika

PRADEKITE NAUJUOSIUS METUS GERAI!
Nutarkite Šiandien atidaryti apdraustą S8rų sąskaitą neSanti 
3% (dabartini ra ta). Sąskaitos apdraustos U. S Valdžios 
Agentūros iki $5,000.00. Puikus investmentas pavieniams, part- 
nerships, korporacijom*. eatates. trust fondams, frateraaliniama 
ir apdraudos fondams. Pinigai padėti pirm 15-tos, neto nuošimtį 
nuo l-mos mėnesio.

Mes kviečiame Jus aplankyti mūsų naujus namus, snsSpažinti 
3U mūsų įstaigos viršininkais, ir sužinoti daugiau kas link mūsų 
įstaigos. Planuokite atsilankyti. . . ir atsiveskite savo draugus. 
Jeigu negalėsite atsilankyti, užsisakykite per paitą mūsų kny
gutę, įvardintą ‘‘Facts’’ ir mūsų SAVE by MAIL literatūros. 
ĮSTOKITE Į MOŠŲ 1942 Chriatmaa Savings Club, kuri dabar 
prasideda.

F n I R F I E L D snvmcs 
& mnn nssotinTion

Pratesi 1719 We»» Cermak Rast, Chteaga, llllaate
HSW LOCAT1ON aftar Janaary loti., 1*411 

Comer Mfhvaukee, North and Domėn Avenues, Chicago, Illinois

1901 Buy Dalmuo Bonds Haro $2,000,000

akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDOS:

10-toa Iki 8-toa valandos kasdien. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
Tel YARDS 1878

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

na riesi pora akių rusei gy 
vMlmut Saugokit Jaa leisdami 
■geksamlnuotl Jas modsrattklausla 
osteda, kasia rsgAllme BMkaieo 

gau satelktt.
M METAI PATYRIMO 

(Mlriakime g—BBa>.

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

OPTOMETR18TAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas ll-tee 
-p—- T CANAL MM —C^JcaaB 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:•<> a. m. iki •.!• p. m 

Treti. Ir SeM: »:i0 a n. Iki 
a au

T< YARda 2244

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47 th Street

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

Tel CANkl 5969

DR. WALTER J, PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Telefonas: HEMIock 5048

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Weotorn Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nno 1 iki 3 vai. Vak 7 iki 9 
Nedėlifanis pagal sutarti.

Ofise Tek ...............VIRgtoto 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th 8treet
LIGONIUS PRIIMA:

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

Res. 6958 So. Tahnan Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0611 
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Kedėliomis susitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 iv nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėlionii# pagal sutartį.

Office tek YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERT ASM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomia Avė. 

Tek REPublic 7868

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.

lies. telefonas SEEley 0434.

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS 1» CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel MHhvay 2186 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:39 vai. vak.

Hnmail. nuo 10 iki 12 vok ryto.

Reaidencijoe tol.: BEVerly 8244 
Ofiso tek VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kedėliomis pagal sutartį.

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

S iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
ToL YARds 9994 

Res. tek PLAsa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak.
Nedaliomis nuo 10 ibi 12 vak rfissną.

Tel. CANal 0257 
Rez. tel. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
___a -inc-ani Residencija: 6600 So. Arteaian Avė.Of,8° X8 ;,, f '30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

756 West 35ttl Street 6 iki 9 vai. vakare.

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—6 vakare

Taipgi pagal autartj. ___
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefoną* VlftgiaU 2121

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergeoey —- eoH MIDvmy 9091 
Re*. — HEMIock T643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYBICIAM AN© SIJROEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 Ir nuo 6 iki 8 v. vuk. 

2408 West 83rd Street



Šeštadienio, 10, DRAUGAS

Sekmadienį iškilmingai atidaromi Sv. Jurgio parapijos 
jubiliejiniai metai
- Kada susikūrė pirmoji lietuvių kat. draugija Chicagoje! - Pirma 
lietuviška velykinė. - Medinė iš vokiečiu pirkta bažnytėlė. - 
Išmokėta 105 tūkstančiai doleriu skolos. - Rudenį arkivyskupas 
Stritchas bus Šv. Jurgio parapijos svetys.
Palikę dūmines grįčias, 

smėliuotus laukus ir žanda
rus, tykančius sugaudyti j 
caro armiją, lietuviai per 
bekraščius okeano vandenis 
plaukė ieškoti šviesesnių 
dienų. Prieš šešetą desėtkų 
metų būrelis jų atsirado ir 
Chicago. llgėdamiesi lietu
viškos kalbos, savų pamal
dų jie jau 1884 metais čia 
susikūrė pirmąją lietuvišką 
draugiją šv. Jurgio vardu. 
Pirmieji susirinkimai vyko 
Noble gatvėje.
12 vyrų kai 12 apaštalų

Tačiau lietuvių tada da: 
buvo mažai ir tie patys iš
važinėjo. Draugija apmirė. 
Tik nemirė noras turėti ką 
nors savo, lietuviško. 1886 
metais vėl toje pačioje Noble

gatvėje pas lietuvį vaistinin
ką vėl susirinko 12 lietuvių, 
kaip apaštalų ir įkūrė “Šv. 
Kazimiero Karalaičio drau
giją.” Jos vienu didžiausių 
rūpesčių buvo — įkurti lie
tuvišką parapiją. Sužinoję, 
kad Šv. Kryžiaus kongrega
cijoje yra lietuvis vienuolis 
kun. čižauskas, sekančiais 
metais (1887) jį atsikvietė 
į Chicago ir čia, kaip rašo
ma pageltusiuose lapuose 
vienoje senoje parapijos kny 
goję, lietuviai pirmą kartą 
savo gimtąja kalba priėjo 
velykinės, išklausė pamoks
lo, raginančio priklausyti 
prie lietuviškos draugijos. 
Įsisteigia Šv. Jurgio parap.

Nuo to laiko kun. čižaus
kas palaikė ryšį su Chicago

lietuvių būreliu. 1892 me
tais iš So. Bend, Ind., atvy
kęs pas lietuvius įsitikino, 
kad jų esama daugiau pie
tinėje Chicago dalyje. Jisai 
ir sušaukė Bridgeporte pir
mą susirinkimą lietuvių pa
rapijos reikalu. Pradėta rink 
ti lėšas. Pagaliau 1892 me
tais Chicagos arkivyskupas 
paskyrė pirmąjį kleboną nau 
jai besikuriančiai parapijai 
— kun. Kolesinskį. Jam va
dovaujant buvo nupirkta Že
mės ir nupirkta sena vokie
čių katalikų medinė bažny
tėlė, kuri ir buvo pastatyta 
ant įsigytojo žemės sklypo. 
Ir taip prieš 50 metų susi
kūrė Šv. Jurgio parapija — 
pirmoji lietuvių parapija va
karinėse valstijose. Tai vie-

D. G. PREL. M. L. KRUŠAS, DABARTINIS KLEBOAS

na iš pirmųjų lietuvių para
pijų visoje Amerikoje.

6V. JURGIO BAŽNYČIA

Išauga graži gotikos 
bažnyčia

Greit medine bažnytėlė 
buvo permaža. 1896 m. pra
dėta statyti dabartinė mū
rinė. Čia daug pasidarbavo 
kun. klebonas Kriaučiūnas. 
Sunkūs buvo lietuviams lai
kai. Davarę iki pusės, pri
stigo lėšų ir taip stogą už
dėję meldėsi per eilę metų. 
Tik 1902 m. buvo baigta 
graži mūrinė gotikos stiliaus 
dabartinė bažnyčia o vėliau 
šalymais išdygo ir lietuviš
koji mokykla.
Prel. M. L. Krušas — 
dabartinis klebonas

Taigi šiemet Šv. Jurgio 
parapija švenčia dvigubą ju
biliejų: 50 metų nuo para
pijos įsteigimo ir 40 metų 
nuo pastatymo bažnyčios. 
Dabartiniu klebonu nuo pat 
1918 m čia yra plačiai lie
tuviams žinomas prel. M. L. 
Krušas. Jis gražiai tęsė sa
vo pirmatakų darbą. Jo kle
bonavimo metu nupirktas 
namas seserims, mokykla 
praplėsta iki 14 kambarių 
— klasių, bažnyčia du kartu 
atnaujinta ir išmokėta sko
los 105 tūkstančiai dolerių. 
Parapijoje yra apie 1,300 
šeimų, iš viso apie 6,000 
žmonių.

o subdijakonu — kun. Lin
kui. Pamokslą sakys eilę 
metų šioje bažnyčioje bu- 
vęp vikaru kun. Aibavičius. 
Pamaldose dalyvaus ir kun. 
klebonas Baltutis. Taigi ju
biliejaus metų pradėti at
vyksta visa eilė Chicago kle
bonų, tikimasi, kad susi
rinks daugiau lietuvių ir iš 
kitų parapijų pagerbti to 
pirmojo lietuvių židinio Chi
cagoje.
Chicago arkivyskupas 
lietuviškoj parapijoj

Jubiliejaus metų užbaigi
mas numatytas spalio mėn. 
25 dieną. Iškilmėse pasiža
dėjo dalyvauti Jo Ekscelen
cija arkiv. S. Stritch. Atlai
kys pontifikalines Mišias, 
pats Ekscelencija pasakys 
pamokslą ir dalyvaus para
pijos pietuose.

Šį gi sekmadienį bridgc- 
portiečiai savo krūtines puo
šia jubiliejaus gėlėmis, o 
savo širdis — jubiliejaus 
džiaugsmu. J. Pr.

Malonus susirinkimas
Bridgeport. — Sausio 2 d. 

Šv. Juijgio parap. mokyklos 
kambary įvyko Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 2-ro 
skyriaus susirinkimas. Tai 
buvo nepaprastas susirinki 
mas, o su užkandžiais, su Į 
žaidimais ir laimėjimais. A- 
pie tai narės išanksto žino
jo ir gausingai susirinko. 
Kartu buvo pagerbimas se- į 
nosios ir naujosios valdybų. į

Pirm. O. Kazlauskaitė su-' 
sirinkimus veda tvarkingai 
ir todėl visos narės yra pa
tenkintos jos gera vadovy
be Narių skaičius didėja, 
kiekviename susirinkime pri 
sirašo naujų narių. Už tai 
užsipelno pagyrimo skyriaus 
pirm. O. Kazlauskaitė ir 
apskritai visos narės, kurios 
dirba kad auginti skyrių.

Dvasios vadas kun. S. 
Gaučias dėl svarbių priežas
čių atsilankyti negalėjo. Jį 
pavadavo kun. J. Prunskis. į 
Jis savo kalba pagyvino su
sirinkimą ir suteikė daug 
gražių patarimų. Tuęmi pa
kėlė narių dvasią ir jautė
mės, kaip savo namuose šei
mynoje.

Po susirinkimo sekė už
kandžiai, saldainių ir dova
nėlių pasidalinimas ir žai
dimas prie eglutės.

Po visam narės skirstėsi 
pakiliame ūpe ir kupinos 
malonių įspūdžių. Lai bu
joja ir auga šv. Kazimiero 
Akademijos 2 skyrius, o jo 
darbas bus naudingas tau
tai ir Bažnyčiai. žaibas

Neįtikėtina, Bet 
Tikrai Įtikėsite

Smulkūs “Drauge" skelbt 
mal nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Dran

Nepraleiskite Saltimiero 
metinio šurum Burum

Jei kas nors būtų sakes prieš 
penkčas-deSitmts metu. jog: Chi
cagoje bus ruo&iaasi apsaugai 
nuo priešo bombų — visi būtų 
iš jo tik paS'šaine, bet šiandie 
mes tam ruošiamės Sunku bu
vo įtikėti, kad šalfcimiiero Ra
dio Klubas suruoš toki n?pap- 
rasta ir įdomų penkta meh’ni 
fcurum Burum programą, bet 
šiand?? tai jau tikrenybė. Jums 
teko dalyvauti praėjusiuose Šal- 
timiero šurum Burum paren
gimuose. kuriais iūs buvot nus
tebinti ir maloniausiai pralei
dot laiką. Tačiau ta3 buvo tik 
krislas, palyginus su šiemet 
rengiamu šurum Burum.

Per pereitus metus šaltįm'-?- 
ras nėr savo raclio, nesigailė
damas tain brangaus radio lai
ko ir išlaidu, nuolatos skelbė 
įvairiausiu lietuviškųjų organi
zacini parengimus ir pramogas 
todėl reikia tikėtis, kad ir tos 
organizacijos, pavyzdžiui: Av. 
Kazimiero Akademijos Rėmė*” 
Centras. AK A R 9-tas skyrius iš 
Cicero, ŠKAR 2-ras skyrius — 
Bridgeporte. AKAR 6-tas sky
rius — Bš'.ght.nn Park. Mar- 
ouette Park AK AR skvHus ir 
Av. Petro ir Povilo AKAR sky
rius. kuo nuoširdž’ausiai parems 
penkta ii metini Aahimlero Au
nam Burum. kuris ivyks šių 
metu balandžio 12-tą dieną. 
Atvelykio sekmadieni. Ashland 
Blvd. Auditoiliio.i. Bilietai su vi
sais taksais tekainuoja $1.10 ir 
todėl organizaciios gali fir turi 
organizuotai dalyvauti šiame 
parengime.

Nepraleiskite progos ir atsi- 
lankvkite į vieną neoapraščiau- 
siu ir įdomiausių Chicagos lie
tuviu parengimu — i Aaltfmfe- 
ro nenktąjį metinį Aurum Bu
rum!

Kvailas auksu pasislepia 
ir svietas nemato jo kvai-

go* “Classified” skyrių ie. lysčių. Feltham

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

Atidaromi jubiliejiniai 
metai

Šį sekmadienį, sausio 11 
dieną iškilmingai pradeda
mas parapijos jubiliejus. Iš
kilminga suma bus 11 valan
dą. Ją laikys pats prelatas 
M. L. Krušas, asistuojant 
dijakonu kun. Paškauskui,

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dlme and dollar 
we can muster for shlps—and 
planes—and gUns.

Hlt the enemy wlth a $25 
Bond. Hurt hlm wlth a $50 
Bond. Help to blow hlm sky- 
hlgh wlth a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every h o u r 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Starap6 
TODAY.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

‘V 4*
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SCHOONEJ?
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Bv Irv Tirman
F OP HELP..

WE MUŠT HURPVĮ

BŪT RUDOLPH. 
r IT MAT BE A r trap*

TH/S /s THE shack!there is J 
► SOMEOHE AT THE WINOOW... 
HELP ME BPEAK DOWN THE DOOR1.

ITISMUCH ) PERHAPS I TMEREISI 
TOOOARK.yTHERE « /lamp /H TU 
l CAH SEE f A LtGHT CORNLP
N0WMS//SOMEWHEREf h. BŪT I 
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that voiceil 
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it??that d 
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' QUICKLV! 
LIG H T THE 1 

lamp!! d

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

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

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

TELEFONAS CANAL 8887

Taupyto jams

Mokame
31/2% Dividendus

INSURED



3 D B ▲ U O A 8 Šeštadienis, gausio 10, 1942

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2834 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
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Subacription*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Męnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 1

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

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

• —■ . — ■■ — —
Šv. Jurgio parapijai 50 metų

Pirmoji lietuvių parapija Chicagoje rytoj, su iškil
mingomis pamaldomis, pradeda savo auksinio jubilie
jaus metus. Tie reikšmingi Šv. Jurgio parap. metai 
bus atžymėti visa eile iškilmių ir pramogų. J. Pr. gerti, 
prelato Mykolo Kruso, klebono pranešimu, jubiliejus 
baigsis rudenį Kristaus Karaliaus šventėj gražiomis 
iškilmėmis, kuriose dalyvaus ir patsai J. E. arkivys
kupas Samuel A. Stritch.

Šv. Jurgio parapija, galima sakyti, yra motina visų 
kitų lietuvių parapijų Chicagoje ir apylinkėse. Neten
ka, dėl to, abejoti, kad tos parapijos jubiliejinėmis iš
kilmėmis domisi ir vietiniai ir visi kiti lietuviai. Tuo 
būdu Šv. Jurgio parapijos auksinio jubiliejaus minė
jimas turės platesnę (nacionalinę) reikšmę.

Kokį vaidmenį yra. suvaidinusi ši pirmoji Chicagoj 
lietuvių parapija 'mūsų religiniame, tautiniame ir kul
tūriniame gyvenime, sunku būtų trumpame rašinyje 
aprašyti. Tai padarysime rengiamų jubiliejaus minė
jimo iškilmių progomis.

Lietuviai katalikai savo sunkiu darbu sutaupytais 
centais pastatė vieną gražiausių bažnyčią, didelę mo
kyklą, salę ir kitus parapijai* ir mokyklai reikalingus 
pastatus. Jie pastatė tokią tvirtovę, kuri per 50 metų 
palaikė ir ateity palaikys lietuvių religinę ir tautinę 
gyvybę, šv. Jurgio parapija buvo tuo dideliu centru, 
aplink kurį spietėsi ir religinis, ir tautinis, ir net eko
nominis lietuvių sąjūdis. Jos ribose išaugo ne viena 
organizacija, ne viena stambesnė prekybos įstaiga, ne 
vienas laikraštis, ne vienas, choras. Mokykla kasmet 
išleido į pasaulį po kelias dešimtis stiprių lietuvių, ku
rie ir savo parapijos gyvenimą pagyvino ir palaikė ir 
visą lietuvių sąjūdį sustiprino.

Jei ne šv. Jurgio parapija garsusis Bridgeportas lie
tuvių pasauliui nebūt žinomas. Jos dėka Bridgeportas 
išaugo į didelį ir plačiai žinomą lietuvių centru kuris, 
tikime, tokiu ilgai išsilaikys.

Religijos laisvė
Gruodžio 26 d. santarvės tautų pasirašytoj sutarty 

kariauti su Berlyno-Romos-Tokio ašim iš visų pajėgų, 
specialiai yra pabrėžiama žmogaus teisė turėti religi
jos laisvę. Tą teisę pasižadėta ginti.

To susitarimo signatoriai, priėmę Roosevelto-Chur- 
chillo Atlanto konferencijoj priimtą paramą, pasisako, 

kad visiškas priešų nugalėjimas yra būtinas, kad ap
saugoti gyvybę, laisvę, nepriklausomybę, tikėjimo 
laisvę ir kad palaikyti žmogaus teisę ar teisėtumą sa
vame krašte ir kituose kraštuose.
Iš šių kelių žodžių yra aišku, kaip svarbi yra ši san

tarvininkų sutartis ir kaip didelis ir svarbus yra jų ve
damo karo prieš ašį tikslas. I

Įsidėmėtina ir reikšminga, kad tą sutartį, kuria pa
sižadama ginti ir religijos laisvę, pasirašė ir Sovietų 
Rusijos ambasadorius Jungtinėms Valstybėms Maxlm 
M. Litvinov. Iš to lyg ir išeitų, kad jau ir Sovietų Ru
sija gina žmogaus teisę ir net religijos laisvę. Ligšiol 
pasaulis žinojo, kad jei kur, tai Sovietų Rusijoj žmo
gus yra beteisis, kad niekur kitur nebuvo tiek daug 
persekiojama religija, kaip prie bolševikų režimo Ru
sijoj.

Dėl to numanu, kad demokratinės valstybės, sekda
mos karo frontuose įvykius, seks įvykius ir Sovietų 
Rusijos viduje ir žiūrės, ar Rusijos žmonėms laisvė 
bus atstatyta, ar Litvinovo pasirašyta sutartis bus vyk
doma į gyvenimą ar ne?

Kol kas galima konstatuoti tik vieną faktą, kad Ru
sijoj susiorganizavusiai lenkų kariuomenei Maskva lei
do turėti kataliku kunigus karo kapelionais. Bet tol^

kol pačiai Sovietų Rusijos kariuomenei nebus leista tu
rėti kapelionas, tol sutikimas leisti lenkų armijai rū
pintis kareivių religiniais reikalais, neturės didesnės 
reikšmės.

Dar vienas nacių žiaurumo įrodymas
Aną dieną paskelbėme iš Europos atėjusią žinią, kad 

Vokietijos nacių valdžia išvežė iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos visus gydytojus į karo frontą sužeistųjų karei
vių gydyti.

Vokiečiai taįp pasielgė kaip tik tuo metu, kuomet 
Baltijos kraštų žmonėms gydytojai buvo reikalingiau
si, nes ten siaučia baisi dėmėtosios šiltinės epidemija. 
Žiauriau ir pikčiau pasielgti negalėta. Palikti kraštą 
be gydytojų ir be medikamentų tokioj padėty, gali tik 
sužvėrėję laukiniai žmonės.

■t

Toks vokiečių elgesys dar aiškiau įrodo, kad naciai 
kitų tautų žmonių nelaiko žmonėmis, kad jie yra už
simoję savo kaimynines tautas išžudyti, jei ne kardu 
ir ugnimi, tai badu ir ligomis.

Ne be reikalo pavergtųjų tautų žmonės, gyvena lais
vose šalyse, visu kuo dedasi prie santarvininkų fron
to, kad kuo greičiausia sudaužyti ašį, kurios sukimąsis 
neša žmonėms nelaisvę, vargą, ligas ir mirtį.

•

Mūsų pareigos
Mes, Amerikos lietuviai, pirmoje vietoje turime dė

tis ir tai stipriai dėtis prie Jungtinių Amerikos Valsty
bių gynimo darbų. Ir dedamės. Gaunamomis žiniomis 
lietuvių jaunuoliai gausiai stoja į kariuomenę sava
noriais; centralinės organizacijos, draugijos, įvairios 
įstaigos ir paskiri asmenys perka apsigynimo bonus; 
duosniai aukojama Amerikos Raudonajam Kryžiui ir 
organizuojama darbo talka. Lietuvių nuotaika Ameri
kos ir santarvininkų rėmimo atžvilgiu yra tikrai džiu
ginanti, gera.

Tačiau, neužmirškime ir tų visų reikalų, kuriuos lig
šiol dirbdavome. Tuos darbus dar Labiau sustiprinkime. 
Juo geriau patys būsime organizuoti į savas,( lietuviš
kas organizacijas, juo daugiau ir energingiau veiksi
me, juo didesnę paramą ir Amerikai suteiksime. Tai 
labai aišku.

Taip pat neužmirškime ir tiesioginių savę> taptoą rei
kalų. Veskime toliai! Lietuvai Gelbėti Fondo vajų, bū
kime duosnūs lietuvių tremtinių šelpimui, remkime są
jūdį dėl atstatymo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Tie visi čia suminėti reikalai ir darbai tampriai ri- 
šasi krūvon. Viskas veda prie to, kad nugalėti visų 
žmonių ir visų tautų laisvės ir gerovės priešus — tarp
tautinius gengsterius diktatorius.

Primena komunistu praeitį
“Vienybė” lietuviams komunistams daro tokį primi

nimą:
“Pakanka paimti į rankas tik mūsų komunistų,

Laisvės, organą. Ko jie nerašė prieš prezidentą Roose- 
veltą, prieš Willkie ir kitus žymius Amerikos žmo
nes, aiškiai numačiusius savo šaliai pavojų ne tik 
iŠ Atlanto, bet ir Ramiojo vandenyno pusės? Imki
me vieną iš tūkstančio pavyzdžių. Dar visai neseniai 
Laisvė šitaip tarė:

“Roosevelto pareiškimas, kad Jungtinės Valstybės 
paėmė savo globon Grenlandiją, nustebino ne vieną. 
Mes irgi grobiame svetimas žemes. Nebeužtenka mū
sų globos ant Ameriką,, bet savo imperialistines raa- 
kas mes tiesiame toliau... Imperializmas, ar tai de
mokratiškas, ar fašistiškas, jokių ribų nepripažįsta... 
Grenlandijon mes siusime armiją, ir laivyną, statysi, 
me tvirtoves... Prasidės nauja mūsų imperializmo a- 
vantitrra.”

Šitaip ir panašiai rašė visi Amerikos kbmunistų 
laikraščiai, neišskyrus mūsiškių. Jie buvo priešingi 
Amerikos įsitvirtinimui ne tik Ramiajame vandeny
ne, bet ir Atlanto salose. Visa tai jie vadino “impe
rializmo avantūra.”

Jeigu ne šita biauri komunistų agitacija, jeigu ne 
sabotažas dirbtuvėse, jeigu ne tos “taikos mobiliza
cijos,” nuodijusios visuomenės opiniją, tai Washing 
tonas būtų seniau pasiruošęs pasitikti priešą tiek ry
tuose, tiek vakaruose. Ir jeigu šiandien mes liūdime, 
netekę keleto labai svarbių salų Ramiajame vande
nyne, tai už tai yra kalti komunistai ir jiems pana
šus elementas. Daugiau, kaip dvejus metus šie gai
valai tormazavo Amerikos pasiruošimą karui.

Tiesa šiandien komunistai jau kitaip gieda. Šian
dien jie jau nesako, kad “imperializmas, ar tai de
mokratiškas, ar fašistiškas”, yra tas pats. Bet tegu 
tik Stalinas susitaiko su Hitlerin, tai tie patys mūsų 
komunistai, kaip bematant, vėl nusimaakuos.”

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 10 d.)

Lietuvos reikalai.... Ame
rikos Lietuvių Taryba, kaip 
praneša jos pirmininkas dr. 
J. Bielskis, įteikė įvairių 
valstybių pasiuntiniams ir 
ambasadoriams, prezidentui 
Wilsonui ir Apaštališkam 
Delegatui dekleraciją reika 
laujant Lietuvai nepriklau
somybės. Penkiolikos val
stybių pasiuntiniai ir amba
sadoriai palankiai atsiliepė. 
Labai palankiai atsiliepė ii 
Apaštališkasis * Delegatas 
Tik Rusijos ambasadorius 
Bakhmetef dekleracijos ne- 
priėmęs ir pasakęs: “Aš ne
žinau jokios Lietuvos... Jūs 
ne lietuviai, bet rusai. Jūs 
draskote imperiją, esate 
maištininkai ir kaipo emig
rantai neturite teisės tą da
ryti....”

b
Kiek žino kareivių... Nuo 

karo pradžios iki 1917 m. 
sausio 1 d. Austro-v engri- 
jos kareivių užmušta 718,- 
000 sužeista 1,777,000; An
glijos užmušta 205,QQ0, su
žeista 512,000; Prancūzijos 
užmuštų 885,000, sužeistų 
2,115,000; Vokietijos užmuš 
ta 885,000, sužeistų 2,116,- 
300; Italijos užmuštų 105,- 
000, sužeistų 245,000; Rusi
jos užmuštį 1,4^,000; sU-' 
žeistų 3,820,000. invalidų 1,- 
146,000.

Kun. V. Draugelis Odeso
je... Čia daug lietuvių trem
tinių, kurių šelpimo reika
lais daug rūpinasi kun. V. 
Draugelis. Jis daug dirba ir 
lietuvybei palaikyti savo 
tautiečių tarpe.

•
Triukšmas Chicagoj 

Cook apskrities prokuroro 
Hoyne įsakymu areštuotas 
policijos viršininkas Healy. 
Tas įvykis mieste sukėlė 
daug triukšmo.

RIMTIES VALANDEL a L

Prie siekiamo tikslo reikia eiti tvirtai ir ryžtingai
Jonas, nusiminęs, rodė An 

tanui visą pluoštą lakštų, 
kuriuose smulkiai buvo su
žymėjęs taisytinas per me
tus klaidas. Jonas neramus, 
nes per tiek metų neįstengė 
nugalėti net vienos stambes
nės ydos. Sąrašai, lakštų 
skaičius daugėjo, jo pastan
gos mažėjo.

Nauji metai, tiek Jonui, 
tiek ir daugeliui kitų, laiko
tarpis gražių sumanymų, 
kurie tačiau lieka tik rašalu 
knygoje pažyiūėti. Daug no
ri padaryti, visur stengiasi 
pribūti, blaškosi kaip pagau
tas ir narvelyje uždarytas, 
paukštis. Jie visakuo norė
tų būti, vienu dalyku nesi
tenkina, visgi vienas žmo
gus niekad negali užimti vi
sos orkestros vietą.

Šv. Bernardo gyvenime 
aprašymas įdomus įvykis su 
vienu jaunikaičiu. Jaunuolis 
nuolatos įpuldavo į tą pačią 
nuodėmę, šventasis guodė, 
ragino bet jaunuolis prisi
pažindavo įpuolęs į seną 
klaidą. Tarė tad šventajam: 
“Bereikalinga man eiti išpa
žinties, vis ta pati nuodėmė 
vargina.”

, Taurus mokslo vyras, Ber 
nardas, jaunuoliui patarė: 
“Tūri žadėti išsisaugoti nuo
dėmės per tris dienas dėl

Jėzaus Kristaus, kuris mirė 
ant kryžiaus mūsų išgany
mui. Sugrįžk prie manęs po 
trijų dienų.” Jaunuolis nu: 
švitusiu veidu pasigyrė šven 
tajam apie laimę. Jaunam 
vyrui tada buvo įsakyta, 
vengti tos nuodėmės per ki
tas tris dienas dėl Panelės 
švenčiausios, ir, sugrįžti, 
pranešti apie daromas pas
tangas.

Tokiu tad būdu, keisda
mas tas intencijas, kas tris 
ir net vėliau, kas savaitę, 
Šventasis Bernardas jaunuo
lį išgelbėjo nuo biaurios y- 
dos. Čia kaip tik mums ge
ras pamokinimas. Jeigu to
bulybes aurbas pradedamas, 
jis išmintingai tun Dūti ve
damas, neieškant nepapras
tų milžiniškų pasėkų

Labai gražu surašyti eilę 
malonių dorybių, bet neįma
noma jų vienu mostelėjimu 
atsiekti. Nerasi tokį studen
tą, kuris kartu studijuotų 
mediciną, muziką, paišybą, 
advokato mokslus, nes tai 
būtų perdaug. Ką mes da
rome ? Norime visas dory
bes vienu mostu įgyti, nes 
gražios. Kas tinka papras
tame žmogaus gyvenime, 
perkelta prasme lengvai pri
taikoma dvasiniam gyveni
mui. A.B.C.J,

ŽINIOS IŠ
— “Deutsche Zeitung im 

Ostland” praneša, kad Vil
niaus radijo stotį šiomis 
dienomis perėmusi Vokieti
jos reicho radiofono bendro
vė. Vilniaus radiofono or
kestras, kurin įeina 50 mu
zikų, esąs sujungtas su Vil
niaus filharmonijos orkest
ru. Jungtinis orkestras ir 
toliau koncertuosiąs radio
fone ir Vilniaus filharmo
nijos orkestro salėje.

— Vilniuje, kaip praneša 
vokiečių laikraščiai, veikia 

keli biurai, kurie surašinėją 
prašymus beraščiams ir 
nemokantiems vokiečių kal
bos. Tie biurai ligšiol už

LIETUVOS
savo darbą ėmę nevieno
dus mokesčius. Dabar Vil
niaus miesto vokiečių ko
misaras nustatęs, kad už 2 
puslapių raštą galima rei
kalauti 50 pfenigių, o už 

.raštą iš 4 puslapių — 1 
markę.

— Kauno laikraščiai pa
minėjo dr. J. Basanavičiaus 
gimimo dienos sukaktį.

— Panevėžyje šiuo metu 
priskaitoma 24,000 gyven
tojų.

— Vilniaus srityje “Mai
sto” bendrovė įrengė 23 
gyvulių supirkinėjimo punk

i

tua.

HEALTHY, WEALTHY AND WISEJ

ThESE THREE SIGNALS ARE EASILY UNDERSTOOO....____
DRIVERS ALV/A/S GIVE SIGNALS CLEARL/AND FN PLENTY 

of time to warn the driver. behind whenever the/ 
^■r~rVg>i -ĮPTTOBH STOPqB.SLOW

ŽZH ocrroFLiNE. r
j ___J i _ J 71 >OODONOTKNOW

tOBOl /ijfl THESE SIGNALS, ♦

POLICE VVHAT 
THEY ARE..

Rjblic ROLL TOWELS
ARE A PANGER AND 
SHOULD NOT BE , ,1 

TOLERATEO/

BCA&pensį 
RUOŠ 1

SHOULD BE 1 
USED IM AN/ 

k 5CHOOL ’ 
\ * ROOM///j



Šeštadienis, sausio 10, 1042 O K AOG AB

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Ruses Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)

Sausio 24 d.
Darbininkas, atėjęs pas mus pataisyti elektros, pėda 

rė man nenormalaus žmogaus įspūdį. Apžėlęs ilga, dy
gia barzda, ilga atsikišusia nosia, visą laiką kažką sau 
po nosia murmėjo.

Maniau, kad jam kas nors pas mus nepatinka, ir pa 
klausiau: “Ko jums trūksta?” Jis į mane pažiūrėjo nu
stebęs ir tarė:

— Atleiskite man, aš negaliu atprasti, turiu keikti, 
nes galiu perplyšti iš apmaudo; negaliu savęs nugalėti, 
kam jie vėl leido vartoti degtinę!

— Nėjau esate nepataisomas girtuoklis? — pajuo
kavau.

— Ne, visai priešingai! Buvo taip: švenčiau savo 
vardines, ir pasigėriau namie virtos degtinės, nes tikroji 
užginta. < Mane gatvėje nutvėrė policija ir nugabeno į 
teismą. Teisėjas buvo sostinės matrosas ir tuojau man 
davė sprendimą:

— Pasigerti, tai taip kovojama prieš kapitalizmą? 
Sušaudyti!!!

Parpuolęs ant kelių, maldavau pasigailėjimo, priža
dėjau ateityje taip niekados nedaryti ir sakiausi esąs pro- 
letariško kilimo, turįs žmoną ir vaikų. Jis pasikrapštė 
ausį ir tarė:

— Kad esi proletariškos kilmės, tai gausi pasėdėti 
tik metus!

Išsėdėjau ištisus metus; tik pamanykite, man išėjus, 
pirmą žmogų sutikau išsigėrusį! Baisiai įtužau, jį nu
tvėręs perdaviau policininkui, kuris visai netoli stovėjo. 
Tas mane išjuokė ir tarė: jei jis kiekvieną pasigėrusį 
areštuotų, tai nieko daugiau negalėtų veikti. Eidamas 
toliau, mačiau koperatyvusoe išstatyta: degtinė, degtinė, 
degtinė! Visai laisvai pačios valstybės pardavinėjama!

Parašiau pačiam Leninui laišką ir pasakiau:
— Niekšiškumas kalinti žmonės, kad jie verdasi deg

tinę, o paskui patiems virti. — Negavau jokio atsaky
mo. Caras, jie tvirtina, spiritu kvailinęs liaudį, o pro 
letariškoji valdžia geriau daranti? — Lygiai tą patį! Ir 
prakeikti velniai dėl to mane kalino visus metus, suga
dino mano sveikatą. Tikėkite manim, dėl to negaliu nu
rimti!

Sausio 28 d.
Tikiuosi, mano vaikas sustiprėsiąs. Maisto mums 

pakanka. Kartais jis padaro visai protingą veidelį, lyg 
norėdamas suprasti, kas apie jį darosi, šiandien pama
čiau jo ašaras; jis verkė; kairioji akis sudrėko, o iš de
šiniosios riedėjo per skruostą didelės ašaros . . .

Sausio 31 d.
Stebiu savo kūdikį ir stenografuoju jo kalbą. Moti

nai tai sukelia daug rūpesčio, nes per kratą, rodos dėl 
tokių raštų, mus galėtų įtarti. Niekas Rusijoje nenau
doja stenografijos.

Rytą pabudęs vaikas mane pradžiugina. Paėmus jį 
ant kelių, žiūriu į jo nekaltas akeles.

Labai daug dainuoju, noriu vaikelį apsupti laime ir 
džiaugsmu.

Vasario 5 d.
Šiandien man svarbi diena; pirmą kartą išėjau iš na- , 

mų į universitetą susitarti su profesorium Denisovu dėl 
dizertacijos. Profesoriaus niekur negalėjau surasti, il
giau negalėjau, turėjau grįžti prie savo mažojo.

Kaip puiku buvo gatvėje: dangus, oras, nuogi me
džiai, žibantis sniegas; viskas mane svaigino . . .

Nors vasario mėnuo, bet jaučiamas pavasaris. Mano 
širdis plyšta iš džiaugsmo, taip noriu gyventi!

Kokia esu laiminga! Dinų išilgai plačios, šviesio? 
gatvės. Vėjas pučia pavasariškai, pasiilgstu meilės dainų

Rodos, lyg nepajėgsiu pergyventi savo laimės šiais 
nelaimių ir skausmų metais; mus užgrūdino skausmas, 
kodėl turėčiau nustoti laimės, kurią pati savo rankomis 
sukūriau ?

Vasario 25 d.
Tėvas vėl sugrįžo. Kaip jis džiaugėsi, pirmą kartą 

išvydęs mūsų kūdikį! Tėvą visada išsiunčia, kada mūsų 
šeima susilaukia kokio nors džiaugsmo.

Kovo 12 d.
Kokia laimė turėti kūdikį! Kiek man laimės sutei

kia ryte pabudusio kūdikio nusišypstojimas, žiūrint jam į 
savo motinos akis.

daugiau).

GARSIOSIOS VILNIAUS BYLOS EIGA

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

Rašo J. K.

(Užbaigai
Didžiausia kliūtis buvusi 

Vilniaus krašto mišrus cha
rakteris, kuris esą darė be
veik negalimu prieiti aiškių 
ir galutinų plebiscito rezul
tatų.

T S. Taryba atsisakiusi 
plebiscito ir pasiūlusi tiesio
gines derybas vadovaujant 
Hymansui, Briuselyje. Dery
bos nepasiekę tikslo ir byla 
grąžinta T. Sąjungai. Ji sten 
gėsi atnaujinti derybas Hy- 
manso projekto pagrindu, 
bet irgi be pasekmių.

Hymansas 1920 m. rugp. 
mėn. patiekęs kiek modifi
kuotą projektą Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybių atsto
vams. Lietuviai reikalavę į- 
nešti pakeitimų tuo tarpu 
lenkų delegatas projektą at
metęs.

T. Sąjungos plenumas pri
ėmęs rezoliuciją užgirdamas 
Tarybos pastangas ir ape
liuodamas į lenkus ir lietu
vius prieiti susitarimo. By
lai atsidūrus T. S. Tarybos 
1922 m. sausio mėn. sesijo
je tiek lenkai, tiek lietuviai 
atsisakę priimti T. S. reko
mendacijas.

Autoriaus nuomone, tai 
esą buvusi klaida iš Lietu
vos vyriausybės pusės, jos 
pasėkoje prarastas Vilnius.

TaTybei nugalėjusį datų 
giau nieko padaryti ir Am 
basadorių Konferencija 1923 
m. kovo mėn. 15 d. prisky
rus! Vilnių Lenkijai rauda
masi atatinkamu Versalės 
sutarties straipsniu, kuris 
davęs alijantams teisę nu
statyti Lenkijos sienas, ku
rios nebuvę pačios sutarties 
nustatytos.

Tad asą buvęs perdėjimas 
to straipsnio nuostatų ir ag
resijos sankcionavimas.

Toliau autorius rašo, kad 
Lenkija, po Didžiojo Karo, 
atgavusi nepriklausomybę 
tik rusų revoliucijos dėka. 
Prancūzai esą keletą dienų

prieš pačią revoliuciją 1917 
m. kovo mėn. pasirašę su 
rusais sutartį, kurią pasi
žadėjo traktuoti lenkų klau
simą, kaip Rusijos vidaus 
klausimą. Iki pat karo galo 
prancūzų valdžia uždraudu
si savai spaudai rašyti pa
lankiai apie lenkų siekimus. 
Tuo tarpu esą britų vyriau
sybė nebuvusi taip toli už
siangažavusi rusams

Autorius baigia, kad so
vietų vyriausybė 1939 m. 
spalių mėn. grąžinusi Vil
niaus miestą ir teritoriją 
Lietuvai. Kuomi besibaigtų 
dabartinis karas, vargiai e- 
są šis aranžamentas bebus 

l pakeistas. Tas aranžamentas 
! Vilnijos Lietuvai grąžini
mas esąs neteisingumo ati
taisymas (reparatioa of an 
unjustice).

Suminėtu autoriaus Želi- 
govskiados reikalu tegalima 
pridurti, kad be Lord Bal- 
four griežto nusistatymo 
prieš želigovskiadą, kurią jis 
Tautų Sąjungoj karakteri- 
zavo kaip “Europos skanda
lą”, pasisakė ir Lloyd 
George britų parlamente se
kančiai: “Lithuania, by a 
settfement to which Ameri
ca was a palty as well as 
France and Italy and Rri- 
tain, was given Vilna. Vilna 
was occupied by regular Po- 
lish troopB in defiance of 
the Allies.” fPariiamentary 
Debates of May 13, 1921).

Net tas pats Leon Bour- 
geois, kuris, kaip autorius 
mini buvo skirtingos nuo 
britų nuomonės dėl Želigovs
kio kariuomenės iš Vilnijos 
atšaukimo savo rašte už 
1920 m. lapkr. mėn. 11 d. 
želigovskiadą šitaip karak- 
terizuoja: “Vilniaus okupar 
vimas yra sulaužymas pa
sižadėjimų Taptų Sąjungos 
Tarybos atžvilgiu.”

Kas liečia Ambasadorių 
Konferencijos Vilnijos len
kams priskyrimą, yra žino

ma, kad tas sprendimas ne
turi jokio pagrindo. Amba
sadorių konferencija prasi
lenkė su Lietuvos vyriausy
bės formaliais rezervais pa
reikštais E. Galvanausko, to 
meto ministro pirmininko ir 
užsienių reikalų ministro, 
notoje Poincare, Ambasado
rių konferencijos pirminin
kui, iš 1922 m. lapkr. mėn. 
18 d., kurioje apie sienų nu
statymą pasakyta “priimant 
domėn iškilmingus tos vai 
stybės (Lenkijos) pasižadė
jimus Lietuvos valstybės at
žvilgiu lygiai kaip gyvybi
nius Lietuvai interesus ir 
į o* teises.”

Visa to, kaip žinoma, ne
buvo atsižvelgta.

Tat, nenuostabu, kad pa
saulinio masto ir pripažinti 
tarptautinės teisės autorite
tai, dargi iš pačių prancūzų, 
griežtai ir. nedviprasmiškai 
pasisakė prieš Ambasadorių 
konferencijos sprendimą. 
Štai jų nuomonės:

1) Prof. A. de Lapradella 
' sako: ‘Ir teisės ir teisingu
mo atžvilgiais 1923 m. kovo 
mėn. 15 d. sprendimas ne
turi pagrindo.”

2) Prof. L. Le Fur tuo 
pat reikalu sako: “Ne, po-

! zityvės teisės ir teisingumo 
atžvilgiais Ambasadorių xon 
ferencijos 1923 m. kovo mėn. 
15 d. sprendimas Lietuvos 
neriša.”

3) Prof. A. Mandelstam:
“Lietuvos Respublikos vy
riausybės, nei teisės nei tei
singumo atžvilgiais, neriša 
Ambasadorių konferencijos 
1923 m. kovo mėn. 15 d. 
sprendimas, liečiąs lenkų - 
lietuvių sienas.”

ARTHRITIS
come relief in 
Ari"

Dort'f despair 
of relief from 
terrible Arthri- 
tia acbea or 
paini, The 
NEW Colloidai 
lodizedSulphur 
rapaulea called 
SuLPHOKAPS 
often betng wel-

krthritie doe 
to Sulphur de- 
flciency. Smili 
dailv coat.Mon- 
ey back tf no 
relief after 30 
daya* doaage.

?&XvUI‘,n’'
YourPruygiVth— SULPK O K APS

Rakandų

IŠPARDAVIMAS .w

--

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

>"'z

• T '. rn - gįa. įįl įil

2 gabalų parlor setai po. . $42.50 ir auk.
3 gabalų miegamo kamb. setai P°$44 50 k auk>
5 gabalų dinette setai po...........$42 50 *r aU^‘
Skalbiamos mašinos po *48.50 ir auk.
Aliejinia’ ir gesintai pečiai po *48.50 ir auk.
E ektrikiniai dulkių valytuvai p°*1 9.50 ir auk.
Elektr kinės ledaunės po .... *119.50 ir auk.
Maži, nauji Spinette pianai po 88.50 *r auJt-
1942 metų modelio radio, gražiuose

kabinetuose, nuo ............. $48 50 au^'
t

Jos. F. Budrik, Ine.
FURNITURE HOUSE

3409 - 11 So. Halsted Street 
3241 South Halsted Street

Telephone YARDS 3088

Dėl jūsų radio pataisymo pašaukite: Yards 3088

Žymios Sudriko radio programos leidžiamos iš:
WCFL—1000 kil. radio stoties sekmad. 5:30 v. vak. ir 
WHFC—1450 kil. radio stoties ketvirtad. 7 vai. vak.

M

OH, JOY!
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RHEUMATISM
Paitt—Agony Starta Te Leave ia 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlrtk of lt—hoar thla old world 

flitea make progre »•—now cnmee a 
preacrlptlon rrhlch te known to phar- 
marlats a.i Allenru and arlthln 
boura after ynu ntart to take thln 
airtft actlng formnla paln, agony and 
(nflammatlon raured by azoeaa urlo 
actd haa ntart ert to deparf.

(Allenru dona Just what thla tnrtlca 
naya it wfll do—it ln puitranteed. Toti 
nan get one g-ner.nrfr bottle at lead- 
Ing drnratnres everywhere for tt 
centą and ff lt doenn't brtng the Jtty- 
aua raaulta you «xpert— yo»Jr »nner 
arhole heartertlr rrlnneil

TRAD

Wh«t a ioy to get relief from a cough due to a 
coM. Get it wlth Smith Brothers Cough Drops 
—thefamouj drops that contain a special blend 
of soothing iogredienn. Two hindi, Black ot 
Menthol. Oiafy « niekti ehtekt tbut tieklt.

SMfTH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOL- 5*

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

SNOlLuiidd, M » V tiO 4

oum
« LS Tflt

aaooaiA. P
maęg VU 'nuuųA®Frtau 
opo tmunTV n 
,anruaqfi

rtnąuoinj ofyn«» ąt—» 
■ę ietį omez

«Q*n«<fe

fti yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė Weąt Side 
lietuvių apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti j mano 
krautuve ir į taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

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.

Č5Ą
PILS I
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GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS Į CHICAGOJE IR APYLINKĖSE WMk’- CLASSI FIE D

/'radėjo kalėdoti.
Sv. Kazimiero parapijos 

klebonas kun. J. Martis pir
mutinę savo vizitą padarė 
žymiems šios kolonijos biz-į 
nieriams Alex Einikiams. 
Ta proga sausio 3 d. vaka
re gabi šeimininkė Einikie- 
nė surengė vakarienę. Sve
čiais buvo kleb. kun. J, Mar
tis, M. Sleponaitė varg., 
Radis su vyru, A. Nenienė.

Alex Einikis yra mėsos 
išvežiotojas, legionierių Vy
tauto posto pirmininkas ir 
Liet. Politikos ir Pašelpos 
klubo nut. raštininkas, žy-1 
mus politikas.

Einikienė veda valgomų • 
jų daiktų krautuvę. Jų 
duktė Joana baigia univer
sitetą, vienas sūnus yra 
muzikas, o dvi dukrelės 
dvynukės — pagarsėjusios 
šokikės, visų mėgiamos, vi
sur mėgsta dalyvauti ir gra
žiai pasirodo. Garbė tėve
liams. j.; y»
Iš sąjungieči^ veikimo.

Sausio 4 d. metiniam su 
sirinkime valdyba palikta 
ta pati. Raštininkei Zofi
jai Kaminskienei pakelta al
ga nuo $6.00 iki $10.00 me
tras.

siais metais mūsų kuopa 
I jo šešiomis narėmis. 
P.r visus metus buvo tik 
vienas ligonis.

Praeitais metais į centrą 
išsiųsta $219.15c., pašelpo- 
mis išimta tik $50. Kuo
poje narių yra 30.

Nutarta paaukoti $5.00 
Raudonajam Kryžiui, $10 
pasiųsta į Centrą, $10.00 
parapijai už svetainę. Kaž
kurios narės nusiskundė, 
kad negauna “Moterų Dir
vos.”

Sąjungietės visur pasi 
darbuoja ir gražiai pasiro
do. Štai, sąjungietės, Konsr

tancijos Pažierienės, sūnus Į 
Jonas, gyvenantis 1532 Mc- 
Kinley St., laimėjo pirmą do
vaną už išpuošimą iš lauko 
savo namo Kalėdoms. Ant
rą dovaną laimėjo B. Ka
minskas už išdekoravimą 
namo (iliuminaciją). Ka
minskienė yra sąjungietė ir 
jų namas randasi adr. 1605 
Taft st.

Jų namo iliuminacija bu
vo nufotografuota ir atvaiz
das su gražiu aprašymu til
po vietos anglų spaudoje.
Šv. Kazimiero vyrų 

į draugija
Metinis susirinkimas įvy

ko sausio 4 d. Valdyba liko 
ta pati: pirmininkas A. Va- 
lėnas, nut. raštininkas A.'

Didesni taksų 
asesmentai

A. a. Jono Dočkaus 
metinės

Cook apskrities nekilno- Roseland. — Sausio 11 d.‘
jamų ir personalinių turtų sueina metai, kai iš gyvųjų 
įkainotojas John S. Clark tarpo atsiskyrė a. a. Jonas 
paskelbė, kad apskrities Dočkus. Velionis su savo 
miestelių šie visi turtai tak šeima gyveno West Pullma- 
sams už 1941 metus įkai- ' ne. Dabar Dočkienė su šei- , 
noti 424,996,251 dol., arba ma persikėlė į Roseiandą. 
5,512,790 dol. daugiau, negu Velionis buvo žinomas vei

kėjas ypač parapijos, visą 
laiką buvo parap. komiteto 
nariu. Paliko daug nuveik -j 
tų darbų. Žmona Marijona 
1 metų sukakčiai paminėti 
užprašė šv. Mišias* už a. a. 
Jono sielą. Mišios bus atlai
kytos sausio 12 d. 7 vai. ry 
to, ir sausio 16 d., 7:30 vai.

už 1940 metus.
Visam apskrity vieni ir 

kiti turtai įkainoti 2,278,- 
338,879 dol. sumai.

Ruzga, fin. rašt. P. Baltru- mintojai susirinkime nus- 
šaitis, ižd. Juozas Šimkus, Prendė Padangų paskirtymo

Reikalauja daugiau 
inspektorių

Automobilių padangų ga- ryto, Visų šventųjų bažny-

maršalka Jonas Novickas, administratoriaus M.
iždo globėjai: Povylas Pet-. Mulcahy reikalauti, kad 
raitis ir Petras Adomaitis. į Chicagos miestui būtų pas- 

Ši draugija per depresiją hirta 27 inspekcijos stočių
turėjo ižde tik $18.00. Da
bar narių turi 32. o iždas 
pakilo iki $800.00.

Nutarta nupirkti apsau
gos bonų už $300.00. dol ir 
$5.00 paaukok Raud. Kry-
žiui- ______..ŽIU

č c mis dieniu. •» gauta iš 
Raudonojo Kryžiaus reika
lingos blankos ir ženklai 
draugijoms ir pavieniams 
aukotojams. Blankos ran
dasi pas veikėją Ant. Nie- 
nienę ir kleb. kun. Martį. 
Į blankas bus sutraukta vi
sos lietuvių draugijos, jų 
vardai ir aukos, taip pat ir

daugiau su inspektoriais 
Dabar kai kurios miesto

čioj.
Velionio giminės, draugai, 

pažįstami prašomi atsilan
kyti ir pasimelsti. Velionis 
buvo visiems geras, nepa
mirškime jo mirusio.

Paliko skaitlingą šeimy
ną: 6 sūnus ir 2 dukreies.

dalys visiškai neturi inspek- į Tėvo globa buvo vaikučiams 
torių ir tų dalių padangų labai reikalinga, bet, Dievo
pirkliai protestuoja. valia. Jis žino ką daro. Rap.

U. S. karo departamentas 
i atsisako leisti Chicagai dau 
giau Michigan ežero van-

. v , idens vartoti sanitariniamChicago švyturio Mich. kad būdu
gan ežere tarnautojai per
paskutines penkias didelių 
šalčių paras negavo maisto, 
koks kasdien, arba kas an
troji diena, jiems buvo nu
vežamas. Nė vienas lai-

Per penkias dienas 
negavo maisto

18-

traukti iš ežero nešvarybes

Iš Washingjono pareina 
žinių, kad, raš?, cukraus pir
kimas bus suvaržytas, nes
daugelis žmomų cukrų per 

šio produkto
__ ___  _ nomųvas negalėjo praaim isti per [ fca atsargai .) H 

pavieniai lietuviai aukoto- įledus' kitiems neužtenka.
jai. Draugijų pirmininkams 
bus įteikta po kortą ir žen
klas, kad toji draugija yra 
aukojus A. R. K. Visi au
kotojai bus skelbiami lietu
vių ir anglų spaudoje

Koresp.

WAUKEGANO LIETUVIU ŽINIOS
(Atkelta iš 2 pusi.) 

įnoriai ligoninėj mirė Anta
nas Paulauskis, 70 metų. 
Laidotuvės įvyko ketvirta
dienį iš Šv. Baltramiejaus 
bažnyčios. Palaidotas St. 
Mary’s kapinėse.

miestely gali būti “užtem
dymas”, kuris apims Wau- 
kegan, No. Chicago, Great 
Lakęs, Lake Bluff ir Lake 
Forest. Lietuviai, būkit pa
sirengę.

JOHN, YOUR 
HAIR IS A 

FRIGHTf HERE, 
USEMY FOM-OLI

“DRAUGO” • 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI
HELP WA\TET) — VYRAI

MOIJIP.RIAI REIKALINGI 
1110% "Defenae“ darbui.

ADVAM’F, AHMINIM CANTINGS 
CORP.. 2742 W. 3Utli PI., ClUcatfO

10 BERNUKŲ reikalinga, su ar be 
dviračių (blcycles) dirbti kaipo sne- 
clul pasiuntiniai vidurintestyje. lai
bai gerus užmokestis.
CANNONBALL MEKSENGFR SER
VICE, 600 Smtli Dcarburn Street.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTACTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

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

2384 SO. OAKLEY AVĖ.

F. Sedaravičiaus harzda- 
skutyklon sakoma pasrgra 
žinti lankosi ne vien lietu
viai, bet ir prezidentai su 
sekretoriais.

Ateinančią savaitę mūs

Sausio 6 d. Šv. Teresės 
ligoninėj mirė Juozapas Vin- 
cevičia, 69 metų amž. Wau- 
kegane išgyveno 49 metus. 
Priklausė prie Šv. Baltra
miejaus parapijos. Laidotu
vės įvyks šeštadienį.

Enrikas

Jr

M. DZIMIDAS
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas j- 
atsicas. piknikus ir t. t

t
Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

*<«*•*, mothers, tisters—they're ofter 
forced lo ooinl »be way to haii 
health to their mer folU f or wcmen 
know that a healthy head produce* 
ho.iajome hairl And that’! why 
women everyvvhere are pointing to 
Fom-ol. the remarkubie foaming oil 
*hompoo which fir»t nouri»he* the 
Kaip. then take* the dūli, parched 
hair and brings it back to glowing 
health Fom-ol i« *o economical; a 
little goet a long woy. Ask you. 
druggist for the regular 50c size 
Or, write for a generou* Iriai, bo» 
He, enclosing 10c to co*er packing 
and pottaae

FOM-OL
Mere then e ihsmpoo
—e troetmontl

»** ' oc. V
»o«

M0*•**'

,o'

y

Pirkite Apsaugos 
Bonus

‘F

TI’KRET LATHE OPERATORĖM,
patyrę prie dirbimo “preciston air- 
eraft" dalių. Taipogi patyrusių vyru 
prie automatiškų "Ringle splndle” 
šcubų mašinų 1 y, colių talpumo. Pa
žymėkite savo aplikacijoj kiek turit 
"sėt up” patyrimo. ItOILi; A BECK 
DivLsinn, BORG 4VARNER (’ORI*., 
«55K So. Menanl Avenne.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PUI.LMAN’E

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius Ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dnr- 
bas. Patyrimas nereikalinga. PaSau- 

i kitę telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo 1 raštinę: 

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

HEI.P WANTED — MOTERYS

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

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avenue

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

KARSON’S RESTAURAN T 
731 West 68:-d St. (netoli Halsted)

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant darbo į vlršmirtėtas dar
bininkų pateškančias įstaigas tr į 
visas kurtų garsinimu,s matysite 
“Drauge” ateityje, patartina Jums 
pranešti darbo vlršinlnkanvl, kad 
darbo garsinimų skaitėte “Drauge” 
ir kad esate lietuviai. Garsinančios 
įstaigos tokių informacijų re'kalau- 
Ja ir kadangi lietuviai yra laikomi 

^aukštoj vietoj kaipo gert Ir pagež- 
(laaiaml darbininkai, bus Jums daug 
lengviau gamti darbu,s .paaiškčjaut 
viršmiilitoms informacijoms.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyraa, kuria 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 J 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PARDAVĖJAS reikalingus pardavi
nėti dėl seniausios įstaigos pamink
lų 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. AVASHINGTON BI.VD.

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

Juo žmogus tuštesnis, tuo 
jis labiau trokšta garbės ir 
stropiau ja rūpinasi.

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

Pagaliau ugniagesių de- ------------------
partamento laivas Busse G. C. Ackerman rytmetį 
prasilaužė ir pristatė mais- namų garadžiįye rado savo 
tą. automobilį be visų keturių

------------------- tekinių. Vagims buvo daug
Darius Girėnas legionie- darbo nutraukti padangas, 

rių postas 271 ateinantį ant tad jas pasiėmė su teki Į 
radienį rengia pramogą ka- niais.
ro invalidams Hines ligoni- |----------------------------------
nėję. Invalidai bus apdo
vanoti cigaretais.

FENSĘ 

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
/bonds 

I AND STAMPS

PASKUTINIS
t

PAGERBIMAS

t>\ SAII \l Yni H jiisroTHl T OR KANK

PAMOKO^
•
Anglų Kalboe 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašym- 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAM

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

AMERIKOS LIETUVIU 
MOKYKLA

816 W. 33rd Place. 
Chicago. III.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are coimnon offenders

America On guard!
Above b a reproduetton of tha 

Treasury Department1! Defenao 
Savinga Poeter, ahowing an azact 
duplieation of the original “Minute 
Man“ etatue by famed ecnlptor 
Daniel Cheeter French. Defenee 
Bonde and Štampe, oi sale at yonr 
bank or post office, are a Titai pert 
•a Amenca’s defenee preparaaona.

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMniig Dkektorins
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4«0A-<n fOUTH HKKMiTAUE AVKNLK

Tel. YARDS 1741-1742
♦447 SOUTH FAIRFIF.LD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

į-

SKAITYKITE '‘DRAUGĄ’
Radin Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais 

iš Stoties WHIP (1620), ga P. Saltimieru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

■fė'Č
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN^ (R NAKTĮ

Here’s the New Amazlng
COUGH MUTURE

From Canada
Druggitfs Report Big Demand
luekl«y'» CANADIOL Miiturs it difftrsnl- 

mors sffsctivs—fott.r in action than onythinę 
you'vs tvtr uttd. Ot» a bottlt today. Toks a 
couplt of dotet, Initanfly you feel ift powtrful 
•ff.ctiv. action tprtad thru throat, h«ad and 
bronchial tubtt. Ticklinę—coughinę ceaMt— 
phieam it looMnod and raitod—cloęęod bron- 
chial tubei op«n up, air panagei cl«ortd. 
Ali druggittt. Satiifaction or monoy rsfundsd.

If you’re past 40, the ehances are 
that your breath will be offensivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught by partial platės and den
tures f reųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which ia so offenaive to others. 
Why not take the eagy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Liaterine Antiseptk employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter,purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louit, Mo.

Boforu Any Data Uaa

LISTERINE ANTISERTIC
To Mako Yottr Broath Sioootor

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oeriauaiae Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3S54 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 

Visi Telefonai: YARda 1419
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
TeL YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2814 West 2Srd Plaee 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 1081 h Street 

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

Tel. CICERO 2100 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEV1CIU8 

4848 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANA8 M. PHILUIP8 
8807 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908
S. P. MACEIKA 

8819 Litnanica Avenne 
Tel. YARds 1138-1139
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iš šv. aniano draugijos gyvenimo Susirinkimai
Skaitlinga veikliais nariais. - Didelės išlaidos 
jubiliejaus metais. - Nariu dėkingumas
Cicero. — Pažvelgus į Šv. 

Antano draugijos praėjusių 
metų nuveiktus darbus džiu 
gu darosi. Draugija tikrai 
daug nuveikė kaip savo, taip 
ir parapijos reikalais.

Narių dr-ja turi daug ir 
veiklių. Daugelis jų užima 
žymias vietas mūsų visuo- į 
menės veikime: Federacijoj,' 
Labd. Są-goj ir k. Veik visi 
nariai yra nariais parapijos 
komiteto.

Iš žymiausių draugijos 
darbų praeitais metais pa
žymėtini šie: piknikas ir 
jubiliejinė vakarienė draugi
jos 30 m. gyvavimo sukak 
tuvėms paminėti. Pikniką i 
davė pelno, bet rengiant ban 
kietą padaryta daug išlai
dų. Mat, garbės nariams, ne- 
sirgusiems, tai yra neėmu- 
siems pašalpos per tam tik
rą metų skaičių, įteikta do 
vanos, kurios draugijai at
sėjo suvirš $120.00.

Nors draugija praeitais 
metais turėjo daug iUaidų, 
tačiau finansiniai stipri 
Praeitais metais pajamų tu
rėjo viso $1,631.38, išlaidų 
— $1,614.70. Liko $16.68.

Visas draugijos turtas sie
kia virš keturių tūkstančių 
dol.

Šv. Antano draugija savo 
nariams yra tikra motina. 
Kada priseina kuriam na
riui reikalas pagalbos, drau
gija visuomet ištiesia nvt 
ką. Bet kaip tarp kviečių 
atsiranda kūkalių, taip ir 
čia tokių yra, kuriems pri- 
seina net teismu grąsinti, 
kad grąžintų skolą. Koks 
nedėkingumas draugijai, kv 
ri reikale ištiesė pagalbos 
ranką. Daugelis narių bst 
gi draugijai atsilygina toj 
kaip oraugija jiems. t. y 
gražina skolą su dideliu dė 
kingumu. Šių narių pavy*. 
džiu turėtų visi sekti. Sake 
ma: 9kola ne rona — neu:-. 
gys. Nereikia kaltinti va. 
dybos, kuri apie tai primt 
na kam reikia. Ji eina save 
pareigas. Reikia būti teisin
gam.

Baigt amas raginu visur 
Cicero lietuvius katalikus 
vyrus vaikinus rašytis pri. 
šios draugijos. Visiems čiJ 
plati dirva veikimui.

Kuresp. A. Valančius

T«mi of Lake. — LteUk 
vių moterų vienetas teikti 
pagalbos Amerikos Raudo
najam Kryžiui susirinkimą( 
turės pirmadieni, sausio 12 
d. 7:30 vai. vakare, parapi 
j<oa mokykloj. Visos mote
rys, kurios jau priklaus^ h 
norinčios prisidėti prie kil 
naus darbo, kviečiamos at-

d. parapijos salėj, antrom lu
bos, pirmą valandą po pie
tų. Narės malonėkite atsi
lankyti ir užsimokėti savo 
duokles. Yra svarbių reika
lų aptarti.

Ateitininkų Draugovės sa 
brinkimas įvyks sekmadie 
j, sausio mėn. 11 4. 3 vai. 

po pietų R. Mazeiiauskienės 
salėje, 3259 Union Avė.

silankyti. Valdyba

Bridgeport. — Dr etės Šv. 
Onos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rausto 11

Teisybės Mylėtojų drau
gystė laikys metinį susirin
kimą sekmadienį, sausio 11, 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj- A. Kaukakfo, raėt.

Lietuvių Keistučio Klubo 
choras sausio 14 d. rengia 
vakarė!) (Birthday party), 
Hollywood svetainėj, 8 vai. 
vakare. Bus orkestrą, dai
nos. Įžanga 28c.

Lucille S. Dagia, rašt.

Cicere. — Labdarių Są- 
gos 3 kuopos metinis susi 
rinkimas bus sausio 11 d., 
parapijos mokyklos kamba
ry, 1 vai. popiet. Visi nariai 
ir draugijų atstovai būtinai 
turi susirinkti, nes yra daug 
reikalų svarstymui. Taipgi 
'prašoma atsivesti ir naujų 
narių. Visiems reiktų įsira-

žyti nariais ir padėti darbą 
varyti pirmyn. Visa Cicero 
lietlvių visuomenė kviečia
ma į Labdarių Są gos darbą. Į

A. V alančius

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
metinį susirinkimą sekma 
dienį, sausio 11 d. parapi
jos mokyklos kambaryje 2 
vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami laiku susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi prašomi 
atsilankyti ir nauji nariai.

Valdyba

Radio
BUDRIKO mADIO 
PROGRAMA

Sekmadienio vakare,, sau
sio 11 d., 5:30 vai. U
iY.C.F.I. — 1000 kil. galin
gos radio stoties Budrikac 
patieks lietuvišką radijo pro 
gramą.

Pasialausykite graži )3, 
lietuviškos muzikos ir s V am 
bių dainų. Solo daina- at
liks Ona Juozaitienė.

WCFL radio stoties 
siunčiamoji jėga yra padi
dinta, todėl yra gerai girdi
ma ir tolimose apylinkėse.

Pranešėjas.

Vakaras seselių 
naudai

Brighton Park. — Veikė
ja ir gerų darbų rėmėja M. 
Janušauskienė rengia vaka
rą — “bunco party” vietos

Avė. Niekuomet neatsisakc 
nuo parėmimo gerų darbų. 
Visuomet gausiai aukoja. 
Visiems gailestingą ranką 
ištiesia. Stambūs parap. au
kotojai. Nuolatiniai “Drau
go” skaitytojai ir rėmėjai. 

Įvirintieji laimėjimo knyseselių naudai sausio 11 dseselių naudai sausio ii a., teg prašomi grąžintį( net 
2 vai. popiet parapųo. .ve- tą vakarą bus traukima8
tainėj. Laimėtojam, bus gra teimingo numerio. 
žiu ir vertingų dovanų, daug 
jų rankų darbo, kurias pa
gamino pati Janušauskienė 
ir jos dukrelės — Bertha ir 
Linora. Šią pramogą rengti 
padeda ir veikėja Ona Cepo- 
nienė. Po žaidimo susirin
kusieji bus pavaišinti už
kandžiu. Įžanga 35c.

Maisto kainos 
didėja

Rap

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir 
moa rūfttes au mo
derniškomis užlai 
domis ir Hollywood 
avfeaomla. Oarba> 
Oarantuotaa.

STATEMENT OF CONDITION 
as of December 3b 1941

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
įstaiga Chicagoje

DMelb Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimu.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Vai.: 10 iki 5 Kasdien 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPubUc 1538—9

420 W. 63rd Street
ASSETS
First Mortgage Loans ...........................
Loans on Passbooks and Certificates .
Properties sold on Contract...................
Real Eetate Owned and in Judgement 
Stock in Federal Home Loan Bank
U. S. Government Bonds ...... . ................................
Office Building and Eąuipment, lesa Depreciation.
Other Assets...............................................................
Cash on Hand and in Banks...................................

Maisto kainos Ciiicagoj 
kaskart didėja, ypač kilus 
šalčiams. Brangsta mėsa, 
sviestas, kiaušiniai ir kiti 

Visi kviečiami atsilankyti, produktai. Kai kas bando
Lauksime svečių ir iš kitų kaltinti žalčius. Bet šalčiai 
kolonijų. nėra to priežastis Tai

karo pasėkos. Reikia tikė- 
Šia proga pora žodžių a- tis didesnio pabrangimo, 

pie M. Janušauskienę. Už- nes vyriausybė ir toliau su
laiko modernišką krautuvę, pirkinėją daug maieto pro- 
adresu 4601 So. Washtenaw dūktų.

$5^40,084.58
24,694.45
70,309.22
24,150.40

108300.00
55,978.31
87,643.60

1,533.13
951346.17

tSL: Biznio * ENGlewood 6888 
Bes.: r ENGlewood 6848

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of
TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 F. M. 
STATION WH1P
MM Mloeyelaa (Top of the Dlal)

TOTAL ASSETS ...................... .. ............................... ...........$7,164439^6

tfHOLESALE
FURNITURE

BROKER

i
irJ

LIABILITIES

Members’ Share Accounts ......................................... $5,083,657.33
Advances from Federal Home Loan Bank.................. 1,284,775.00
Loans in Procese ................................   166,152.21
Advattce Payments by Borrowers for Taxes
and Insurance ............................    31,738.09
Dividende on Investment shares, Payable in Cash -
on January 2, 1942 ................................................. 19,084.00
Other Liabilities .....................................>................... 10,550.56
Specific Reserves .......... . ............................................ 4,848.61
General Reserves ..................................... .............. 552,003.03
Undivided Profits .............................................. ....... 11,631.03

nurašą room sEzrs — fab- 
LOB SETS — BtDKOOM SETS 
— BUO8 — BAD1O8 — KE- 
rRlOERATOBS — W ASEEBBS — 

MANOKIB — STOTOS.

♦4 \

TOTAL LIABILITIES $7,164,439.86
Jūsų investmentas mūsų įstaigoje, apdraustas didžiausiu 

APDRAUDOS FONDU Illinois Valstijoje.
Mcmber Federal Savings and Loan Iiutarance Corporation. Wa.*ihington, D. C.

Standard Federal
SAVM6S AND LOMI USOCMTKM OF CHICAGO

Archer and Sacramento AvMw Chicago, III.
Ph. Vlrginia 1141

Under U. S. Government SapervUnoa

.?<

Aifl ALfSAUSRAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonai REPUBUC 6051

NE2IČRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINUANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINK1S UETUVMA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITARGLTIJ’
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. » 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. M 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. ▼ J

WHFC-l450 kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehlIl 2242



šeštadienis, sausio 10, 1042

GENOVAITĖ GIEDRAITIENĖ - DIENRAŠČIO 
"DRAUGO” KONCERTO ŽVAIGŽDĖ

Ne lik koncertai!ja, bet mokytojauja bei 
lavina kitus rolėse. - Yra buvusi solistė 
Lietuvių Dienoje - Chicago World's Fair
“Draugo” koncerto žvaigž 

dė, Genovaitė Giedraitienė, 
stebins atsilankusias sausio 
18 d. Sokol salėje, adresu 
2345 So. Kedzie Avė. Gied
raitienės išlavinimas, paty
rimas ir būdo malonumas 
tikrai patrauks kiekvieno 
širdį. Jos gyvenimo bruo
žai yra tikrai įdomūs.
Visais atžvilgiais chicagietė

Genovaitė Giedraitienė po 
tėvais šidiškiūtė, yra visais 
atžvilgiais chicagietė. šiuo 
laiku jai tenka eiti vargo
nininkės pareigas Šv. Dovi 
dc parapijoje.

Per praeitus metus šidiš- 
kiūtė-Giedraitienė yra moki
nusi, lavinusi ir net dabar 
daugiausiai darbuojasi Chi- 
cagoje.

Pradėjo mokslą pas Pociui
Genovaitė šidiškiūtė-Gie- 

draitienė sako, kad pirmieji 
jcs bako mokytoja1 buvo 
Pociai — tai yra a. a. Po
cienė ir komp. A. Pocius. 
Giedraitienė mokinosi pianu 
skambinti, paskui smuiką 
griežti ir vėliau lavinti savo 
balsą. Ir, 'reik pripažinti, 
daug meninės technikos pa
rodo dainavime. O visa tai 
paeina iš ilgų metų mokini- 
mosi įvairiose mokyklose ir 
pas garsius mokytojus.

Kai Giedraitienė baigė 
mokslus pas Pocius, pradė
jo lankyti American Conser- 
vatory of Music, kur lavi 
uosi būti muzikos mokyto 
ja viešose mokyklose. Pas
kui lankė Lewis Institute of

Music, Central YMCA kole
giją, kur buvo dėstoma mu
zikos mokytojavimas. Per 
kurį laiką teko mokintis R?- 
sumund Training De Paul 
universitete.-

Dainininkės turi mokėti 
ir rolių lošimą, nes daina 
gauna didesnį žavingumu, 
kai artistas ar artistė tik-I
rai lošia savo dalį ant es
trados veikaluose. Reik pa
sakyti, kad Giedraitienė tik
isi gražiai lošia savo dul^, 
kai jai reikia dainuoti. Jai 
teko lankyti lošimo mokyk
lą pas Carlyle Bloxom Little 
Theater Association.
Pradėjo anksti

Genovaitė Šidiškiūtė-Gie-
draitienė savo karjerą pra-*
dėjo kai turėjo 11 metų dai 
nuodama lietuviškas dainas 
Ida Noyes Hali, Chicago 
University per International 
Day programą. Ir nuo to pir
mojo viešojo pasirodymo 
prasidėjo josios dainavimo 
karjera.

Nuo to laiko Giedraitie- DAIN. GENOVAITE GIEDRAITIENE
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"DRAUGO"

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

SOKOL SALEJE 

2345 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 

KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

•?.ei teko dainuoti įvairiose 
operetėse ,ir (visais atžvil
giais kuo gražiausia išpildė 
sa vo roles. Štai, tik dali 3 
sąrašo tų veikalų, kuriuose 
jai teko dalyvauti: “Choco 
late Soldier”, “Bohemian

tenka eiti rezisoriaus parei
gas įvairiose vietose ir or
ganizacijoms. Tas pačias 
pareigas atliko Vyčiams, kai 
jie ruošė “Cukrinį Kareivį” 
ir Šv. Jurgio parapijos cho
rui operetėms “Sylvia” ir

Giri”, “Martha”, “Robin “šventoji Naktis”. Per ilgus 
Hood”, “Maritana”, “Bloo- 
som Time”, “Grigutis” ir 
“Sveikiems ligą neįkalbėsi”.

X Sasnausko vardo vyrų 
choro pirmoji šįmet pamo
ka bus rytoj šv. Jurgio pa
rapijos mokyklos muzikos 
kambary, 4 vai. po pietų. Vi
si mėgiantieji dainuoti cho
re vyrai, nuo 20 iki 60 m. 
amžiaus, kviečiami atsilan
kyti.

X S. Mažeikos, plačiai 
Chicagoj žinomo laidotuvių 
direktoriaus, šeimoj šiandie 
nepaprasta diena: 4:30 vai. 
popiet šv. Jurgio bažnyčioj 
jų duktė Eleonora bus su
tuokta su Jonu Ivanausku. 
Vestuvių puota bus Darius- 
Girėnas salėj.

X Kun. J. Dambrauskas, 
Aušros Vartų parap. klebo
nas, rytoj, sausio 11 d. šau
kia parapijos susirinkimą, 
kuriame bus išdalinta ir de
taliai išduota parapijos me
tinė atskaita. Svarbu vi
siems atsilankyti ir išgirsti 
tą, ko negirdėjome nuo pat 
šios parapijos įsikūrimo. Te
ko girdėti, kad bus ir vaišių.

X Moterų Sąjungos 48-ta 
kuopa, Cicero, rytoj rengia 
pirmą šiais metais vakarą.

G. Giedraitienė

G. Klevickaitė

O kur jai neteko dalyvau
ti koncertuose lietuvių tar
pe? Beveik visos didesnis 
Amerikos lietuvių kolonijos 
yra girdėję jos dainavimą. 
Ji yra koncertavusi “Drau
gui” Detroite ir kitoms or
ganizacijoms Kenosha Wau- 
kegane, Clevelande, Rock- 
forde, Springfiėlde, New 
Ycrke ir kitur.

Prieš kiek laiko Giedrai
tienei buvo didelė garbė dai
nuoti su Juozu Babravičium. 
1933 metuose per Chicago 
World Fair, Lietuvių Dieno
je. 1937 m. buvo suruošus 
savo koncertą.

metus jai teko mokinti vai- 
kučius viešuose parkuose:
Mark White Sąuare, North Į Tikisi daug publikos ir daug 
Side Community ir kitur. O viešnių sąjungiečių iš visų 
šių dienų didžiausias laimė- Chicago kuopų.
j imas Giedraitienei yra jos 
pasidarbavimas su San Car- 
lo Opera Kompanija kai ku
rių rolių interpretavime su 
garsiu Dmitri Onefrei.

Tai yra tik trumpas bruo 
žas “Draugo” solistės gy
venimo. “Draugo” koncerte 
Giedraitienė lietuviškai dai
nuos ir džiugins visų širdis.

Tikietų kainos visiems pri 
einamos. Bus 125 reservėd 
tikietai už $1.00, o visos -ii- 
tos vietos po 75 centus. Šo
kiams po koncerto tikietai 
tik 35 centai, šokiam3 grieš

šidiškiūtei - Giedraitienei | Phil Palmer orkestras.

ARKIVYSKUPAS STRITCH KALBĖS 
SV. VARDO DR-JOS SUSIRINKIME

Rezervuokite tą dieną 
Dienraščio “Draugo” 

Koncertui — 
lietuviškų dainų 

šventei!

Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyrų Choras, 
Ateitininkų Draugovės Šokėjai,

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

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

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

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

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

Rytoj, sausio 11 d., Šv. 
Vardo draugija Chicagoj 
mini Jėzaus šventojo Vardo 
šventę.

Aplankymo parapijos au
ditorijoje, 920 W. Garfield 
bulv., įvyks apie 2,000 šios 
draugijos narių susirinki 
mas, kuriam kalbės J. E. 
arkivyskupas S. A. Stritch. 
Ekscelencija padarys drau
gijos 1941 m. aktivumo per

žvalgą ir nurodys, kas to
liau turėtų būti veikiama, 
kaip šv. Vardo draugija tu
ri prisidėti prie nacionali
nės šalies apsaugos.

Šv. Vardo draugijai pa
maldos Aplankymo bažny
čioje įvyks 8:00 ryto. Mišias 
aukos prel. Daniel Byrnes. 
Pamaldos bus ir arkivys
kupas. Po šių pamaldų seks 
susirinkimas.

X Ciceroj suorganizuota 
lietuvių vienetas Am. Raud. 
Kryžiui remti. Susirinkimui 
pirmininkavo O. Atkočiūnie- 
nė. Kalbėjo J. Daužvardie- 
nė. Narių susirašė 60 mo
terų. Pirmininke išrinkta O. 
Atkočiūnienė, padėjėja R. 
Kubiliūtė.

X Šv. Vardo Drja šv. 
Juozapo parapijoj rengia 
vakarą parapijos salėj sek
madienį, sausio 25 d., pa
rapijos naudai. šokiams 
grieš Hal Ebert orkestrą.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių skyrius Dievo Ap
vaizdos parap. praneša, kad 
nežiūrint koks bus šaltis, 
sekmadienį, sausio 11 d., 
rengiamas vakaras įvyks. 
Salė bus šilta.

P *
X Kun. V. Slavynas, pa 

bėgęs iš Lietuvos nuo boti 
ševikų, dabar darbuojasi W. 
Virginia misijose. Jam ten
ka lankyti tris rajonus: 
Welch, Berwind ir War. 
Šiuo metu darbuojasi Wai 
rajone. “Draugas” jam pra 
neša žinių, kas veikiama, lie
tuvių Amerikoje ir visam 
pasauly.

X Kun. P. Ragažinskan 
Brazilijon išplauks sausio 16 
d. laivu Brazil. šiuo metu 
yra apsistojęs Maspethe pas 
kleboną kun. Balkūną. Bra
zilijoj kun. P. Ragažinako 
adresas: Caixa postai 4118, 
Sao Paulo, Brazil.

X Eilinis Lituanistikos 
Seminaras įvyks sausio 15 
d. 8 vai. vak., International 
House, 1414 E. 59 St., 2nd 
floor, Room B. Prof. K. 
Pakštas duos paskaitą tema 
“Lietuvos žlugimo priežas
tys 18-tame amžiuje.” Po 
paskaitos bus diskusijos. Į- 
ėjimas nemokamas.

X Apaštalystės Draugija
Dievo Apvaizdos parapijoj 
praeitą sekmadienį susirin
kime nutarė surengti vaka
rą parapijos naudai vasario 
8 d. Valdyba liko pernykštė.

X A. Petkus, laikrodėlių 
taisytojas, taip pat 's&.vinin 
kas laikrodėlių ir kitokių 
auksinių ir sidabriniiį * daik
tų krautuvės adresu' 2502 
W. 69th St. pastarudju Jai 
ku krautuvę papildė naujo 
mis prekėmis. A. Petkus y 
ra pavyzdingas lietuvis, nuo 
širdus kilnių darbų rėmė 
jas

X Illington Photo Studio 
vestsaidiečiams gerai žino
ma, 2006 W. Cermak Rd., pe
rėjo į lietuvių Adomo Žala 
toriaus ir sūnaus rankas. A 
Zalatorius yra patyręs foto
grafas, seniau turėjęs stu- 
dio adr. 2322 S. Leavitt St. 
Nauji savininkai studio pui 
kiai įrengė.

Šv. Vardo Draugijos 
sekmadienis

Town of Lake. — Sau:.o 
11 d. šv. Vardo Dr-ja prieš 
9 vai. ryto susirinks į pa
rapijos svetainę ir sykiu eis 
į bažnyčią 9 vai. šv. Mišių 
išklausyti ir šv. Komuniją 
priimti. Dr-ja melsis, kad 
Dievas suteiktų pasauliui 
teisingą taiką, kad Ameri
ka laimėtų.

Po Mišių šv. salėj bus 
pusryčiai ir susirinkimas.

Visi Šv. Kryžiau? parap. 
vyrai turėtų priklausyti Šv. 
Vardo draugijai. ,.

Narys.

WHOLESALE
LIQUOR 

IŠTAIGA

po

REMKITK
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

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

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP: -

$565,000.00

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 S. Halsted St.

BOUUEVARD MM4

ARCHER AND SACRAMENTO AVĖS 
CHICAGO. ILL?

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

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