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VISUOMENĖS GEROVĖ
Sekmingesnei tautinei ap

saugai kaip vyriausybė, 
taip visi žmonės turi griež
tai laikytis visuomenės ge
rovės principo. Taip pareiš
kė prelatas J. A. Ryan, 
NCWC socialinės akcijos de 
partamento direktoriui, an
dai kalbėdamas Ekonomi
kos klubo susirinkime, De
troite, Mich.

Vyriausybės uždavinys, 
sakė prelatas, budėti, kad 
kainos nebūtų nežmoniškai 
didinamos; neleisti pažeisti 
mažojo biznio įstaigų; palai 
kyti atitinkamą visako ga
mybą, reikiamą paprastam 
gyvenimo komfortui; leisti 
įmonininkams turėti sau tei 
singą iš savo įmonių pelną; 
pagaliau skirti taksus pagal 
išgalę juos mokėti.

•.. “and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

— Abraham Lincoln
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Karo vadovybė

DARBININKŲ
KLAUSIMAS

Darbininkų samdytojai, 
pareiškė prelatas Ryan, turi 
laikytis vyriausybės paskel
btų taisyklių su darbinin
kais teisingai ir žmoniškai 
apsieiti. Bet darbininkai 
taip pat turi aukotis šiais 
nepaprastais laikais — ne
kelti streikų, išėmus kraštu- 
tiniausias situaoijas. Vyriau 
sybės mašinerija ginčų spren 
dimams yra pakankama dar 
bininkų teisės apsaugoti. Ta 
čiau visugeriausia priemonė 
yra popiežiaus Leon XII en
ciklikos “Rerum Novarum” 
laikymasis.

VYSKUPAI NEGALI 
TYLĖTI

Slaptais keliais iš Vokieti
jos Londone gautas Bavari
jos katalikų vyskupų gam- 
nytojinis laiškas, išleistas 
prieš pat praėjusias Kalė
das. Iš Londono per radiją 
pranešta, kad tas laiškas bu 
vo kunigų skaitytas visoje 
Bavarijos bažnyčiose. Sako
ma, nacių autoritetai kaž
kaip nesuspėję laiško konfis 
kuoti ir iš kalno uždrausti 
jo skaitymą.

Anot British Broadcasting 
Corporation, vyskupai pa
reiškia, kad jie dėl daugelio 
dalykų buvo pakantūs ir lai 
kėši nepaprastos kantrybės. 
“Bet jei mes tylėsime ilgiau, 
apleisime daug savo šventų 
priedemių, Dievui ir Bažny
čiai ir tikintieji neįstengs 
suprasti mūsų nusistatymo”.

JAPONAMS KARAS 
ĮGRISUS

Japonijos gyventojams ka 
ras įgrisęs ir reikia tikėtis, 
kad artimoj ateity Japonija 
bus nugalėta taip, kad ji il
giausius metus liesis bejėgė 
ir bus pasimetusi su savo 
agresiviniu nusistatymu.

Taip tvirtina kinietė Čing- 
Ye Liang, 21 m. amž., kuri 
lanko Rosary kolegiją River 
Forest III. šioj kolegijoj ji 
sudijuoja dietetiką.

Čing-Ye sako:
“Jau 1932 metais japonų 

kareiviai neapsikentė karia
vimais. Man pačiai teko ma
tyti Šanghajaus ligoninėje 
mirusių japonų kareivių pa
liktus laiškus ir dienoras-

Kur nors Javoje, sausio 12 
d. — Adm. Thomas C. Hart, 
Jungtinių Valstybių Azijos 
laivyno vadas ir sąjunginin
kių valstybių laivyno vyriau 
sias vadas pietvakarių Paci- 
fike, leido paskelbti spaudo 
je, jog jis atvyko į Olandi
jos Rytų Indijas.

Į olandų Indijas admirolas 
Hart atvyko Amerikos sub
marinu prieš savaitę.

Japonai paėmė 
Kuala Lumpur

Singapūras, sausio 12 d.
— Šiandie anglai paskelbė, 
kad jų kariuomenė buvo pri 
versta pasitraukti į naujas 
pozicijas šiaurėje Seremba- 
no, kuris yra apie 30 mylių į 
pietryčius nuo Kuala Lum
pur.

Pranešime nieko nesako
ma apie Kuala Lumpur liki
mą, kurį japonai skelbia pa 
ėmę.

Paskutiniejj anglų prane
šimai pareiškia, jog malajie 
čiais persirengę devyni japo 
nai buvę išlaipinti žvejų 
laiveliu Bukitchurang apy
linkėje, bet jie visi suimti.

Anglų komunikatas iš 
Rangoono pareiškia sąjungi
ninkų aviacija, veikianti iš 
Burmos, sunaikinusi dvide
šimt šešis japonų orlaivius.

Japonijos aviacija sustip
rino savo atakas Malajuose 
ir savo atakas sukoncentra
vo Singapūre.

U. S. kariuomenei 
didieji sklandytuvai

Washingtonas, sausio 12 d.
— Per paskutiniuosius devy 
nis mėnesius keletas priva
čių dirbtuvių gamino dide
lius transportinius sklandy
tuvus karo aviacijai ir pir
masis šių milžiniškų bemoto 
rinių lėktuvų atgabentas į 
Wright Field, karo aviaci
jos pratybos ir ekspermentų 
stovyklą netoli Dayton, 
Ohio.

į (“Drauiu" Acme telephotol
Santarvės karo vadai Kalėdomis turėjo pasitarimus Kinijoje. Gen. Archibald Wa- 

vell (dešinėje), santarvės pajėgų vadas PAcifike; maj. gen. George H. Brett (kairėje),
gen. Wavell pavaduotojas; maj. gen. L. E. 
britų ir amerikiečių karinės misijos nariai 
rison Forman).

Dennys ir maj. gen. J. Magruder (centre), 
Kinijai (Photo by Acme photographer Har-

Olandams aktyviai
padeda sąjungininkai

Batavija, sausio 12 d. — 
Oficialiai pranešama, jog są 
jungininkų aktyviai dalyvau 
ja kovose prieš japonus 
Borneo ir Celebes salose. 
Matomai čia turima galvoje

Washingtonas, sausio 12 
d. — Laivyno sekretorius 
Knox šiandie pareiškė, kad 
amerikiečiai nesitikėtų pilnų 
jų laivyno susirėmimų Pacifi 
ke, nes Jungtinių Valstybių 
laivyno daliniai saugo įvai
rias strategines vietas ir ly
di reikmenis, kad būtų nuga 
lėta svarbiausias priešas — 
nacių Vokietija.

Kinai tebemuša 
japonus prie 
Changshos

Chungkingas, sausio 12 d. 
— Kinų kariuomenės visas 
dėmesys kol kas nukreiptas 
į kovas prie Changshos, kur 
paskutiniosiomis dienomis 
kinai išnaikinę dar 8,000 ja
ponų kariuomenės.

Kinai apskaičiuoja, jog iš 
pagrindinės 100,000 japonų 
kariuomenės, kuri pradėjo 
Changshos linkui, kinų ata
kų metu žuvo bent 45,000 
japonų. Suimtųjų belaisvių 
tarpe esą ir japonų karinin
kų, dėvinčių civilius kiniečių 
drabužius.

Taip pat pranešama apie 
kitus kinų laimėjimus

Valstybių aviaci
jos bom

Japonijos parašutininkai 
ir laivais atgabentoji ka
riuomenė aršiai kovoja už 
savo pozicijas Tarakan salo 
je ir Celebes salos šiaurėje.

Pašovė 4 orlaivius
Olandų karo specialus pa

reiškimas pabrėžia, jog “są
jungininkų orlaiviai vakar 
pašovė keturis japonų orlai
vius virš Minahassos (šiauri 
nėję Celebes), kai tuo pačiu 
laiku jie taikliai apmėtė 
bombomis Japonijos kruze- 
n .

Toliau pareiškime sako
ma, jog “šį ryta japonai pa 
šovė du Australijos orlai
vius”.

Tuo tarpu olandų aviacija 
padeda britams Malajuose, 
kur jie pašovė tris japonų 
orlaivius, atakuojančius Sin
gapūrą.

Rusai pralaužę 
vokiečių frontą

Šie sklandytuvai daugiau
sia skiriami kariuomenės 
transportacijai į priešu teri
torijas. Jais gali vykti skai
čius pilnai apginkluotą ka
reivių. Pirmuosius sklandytu 
vus, kurių sparnų plotus šie 
kia virš aštuoniasdešimt pė
dų, bebandant, dirbtuvėse vi 
su įtempimu gaminama nau-1 Ichang apylinkėje ir pačioje

Maskva, sausio 12 d. — 
Šiandie pranešta, jog rusai 
pralaužę vokiečių bandomą 
sudaryti žiemos frontą, už
imdami plieno gamybos mie 
stą Lyudinovo. Vokiečiai 
bandę sudaryti žiemos linija 
tarp Briansko ir Vyazmos.

Vidurdienio komunikatas 
praneša apie nuolatinius lai 
mėjimus, kurių svarbiausias 
esąs “išnaikinimas 2,700 vo
kiečių karininkų ir karei-

ji ir dar didesni. šiaurinėje Suiyan provincijo
je, vidujinėje Mongolijoje.

čius. Tas buvo karo pradžią 
Kinijoje. Suprantama, jei ja 
ponai tais laikais biaurėjo- 
si karu, šiandien jie labiau 
turi biaurėtis. Nes karas 
vykdomas ne žmonių gerovę, 
bet militarizmo įsigailėji- 
mui”.

Washingtonas, sausio 12 d. 
— Jesse Jonės pareiškė, jog 
sudaryta $4000,000,000 pro
grama sintetinės gumos ga
minimui pagal kurią būtų 
baigtas gumos trukumas į 
18 mėnesių.

Filipinuose vyksta aršios artilerijos, 
kariuomenės kovos
Amerikiečiai kovoja su olandų lakūnais 
prieš japonus.

Washingtonas, sausio 12 d.
— Karo departamentas šian 
die praneša, jog Filipinų vi
sam fronte vyksta smarkios 
artilerijos kovos ir tuo pa
čiu laiku didėjant kariuome
nės veiksmams. Japonai pa

Nacizmui pavojus

U. S. kariuomenėn 
dar 933 kapelionai

Washingtonas, sausio 12 d. 
— Karo departamentas pąs- 
kelbė, jog kariuomenei bus 
paskirta dar 933 kapelionai. 
Jie bus paskiriami pirmųjų 
leitenantų laipsniu ir kariuo / 
menėn šaukiami iš tikus rei 1 
kalui.

Kandidatais kariuomenės 
kapelionai gali būti tie as
menys, kurie yra Amerikos 
piliečiai einą dvasininkų pa 
reigas, bent tris metus išbu 
vęs savo pareigose, tarp 24 
ir 40 metų amžiaus ir patvir 
tintas savo religijos vyres
niųjų.

Dideli nuostoliai 
nacių bazėms

Londonas, sausio 12 d. — 
Anglijos lakūnai praneša, 
jog dideli nuostoliai padary
ta vokiečių didiesiems uos
tams Wilhelmshavene ir Em 
dene.

Bombomis apmėtyta prie
šo aerodromai Belgijoje ir 
dokai Boulogne.

Vokiečių aviacijos atakos 
Anglijoje per dvi savaites 
buvusios silpnos. Vienas vo
kiečių bombanešis pašautas 
pietvakariniam pakraštyje.

Nori gaut bazių 
airių teritorijose

Londonas, sausio 12 d. — 
Patikimi šaltiniai praneša, 
jog Jungtinės Valstybės ir 
Anglija pradėjo didesnį apau

vių” ir sunaikinimas penkių dimą į Airiją karo bazėms
priešorlaivinių baterijų piet
vakarių fronte.

Pereitą naktį rusai prane
šė, jog be Lyudinovo rau
donarmiečiai užėmę svarbų 
geležinkelių centrą Tikhono- 
vą Pustyn, keletas mylių į 
šiaurę nuo Kalugos, beveik 
vidurkelyj tarp Maskvos ir 
Briansko.

Kiek anksčiau premjeras 
de Valera pareiškė simpati
zuojąs su Amerika, bet ba
zių suteikimas sukelt* Airi
joje nesutarimus. Kiek vė
liau premjeras pareiškė, jog 
Airija pasiliksianti neutrali 
ir kovosianti tik užpulta. 
Tuo būdu ir bazių gavimo 
viltys labai sumažėjo.

Dar taip nesenai nenu
galimos Hitlerios armijos 
priverstos traukti Rusijos 
fronte ir Libijoje, kai tuo 

tarpu, pasak pranešimų, 
pačioje Vokietijoje prasi- 
Deda skilimas ir nepasi
tenkinimas, lydimas karo 
skleidžiamų epidemijų ir 
okupuotuose kraštuose vy
kstančių sukilimų.

Patikimi Londono sluog 
sniai pareiškia, jog dėl ne 
pasisekimų rytų fronte 
prasidėjęs nesutarimas na 
eių karo vadovybėje, kurie 
labiausiai pasireiškė tarp

siuntė daugiau kariuomenės, 
kurią lydi sustiprinti japonų 
aviacijos veiksmai.

Departamento pranešimu, 
japonų aviacija pra vedusi 
sustiprintas aviacijos ataka^ 
Corregidor ir bombomis ap
mėtyta gen. Mac Arthur po 
zicijos.

Japonų pareiškimai
Tokijo radio pranešimai 

paskelbė, jog šeštadienį pa
imta U. S. laivyno bazė Olon 
gapo, Luzono saloje, į šiaurę 
nuo Manilos.

Tačiau šie japonų praneši 
mai nepatvirtinti U. S. laivy 
no departamento.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog, pasak gen. Mac 
Arthur, “Japonijos kariuo
menė Maniloje deda pastan
gas, kad sulaikytų civilius 
gyventojus nuo vartojamo 
radio aparatų. Tai matomai 
daroma tais sumetimais, kad 
gyventojai negautų praneši 
mų iš jungtinių ir Anglijos,

admirolo Erich Raeder ir nors tuo pačiu laiku sutruk-
submarinų vado viceadm. 
Doenitz. Beto, pranešama, 
jog staiga susirgęs karo 
vadas feldmaršalas Keitei. 
Prancūzijoje sušaudyta 62 
kareiviai, kurie atsisakė 
grįžti į Rusijos frontą.

Šiuos nesutarimus paaiš 
trina kylanti epidemija, 
kuri pareikalavusi, kad įį 
Rusijos frontą būtų pasiųs 
ta šimtai gydytojų ir slau 
gių prižiūrėti karius ir 
okupuotųjų kraštų gyven
tojus.

Berlyno sluogsniai pas
kelbė, jog suareštuota visi 
buvę Norvegijos lakūnai, 
nes apie šimtas jų pabėgę 
pas anglus ir tęsia karą 
prieš Vokietija.

Jugoslavijoje sukilėlių 
kovos prieš okupantus te
bevyksta visu įniršimų ir 
sukilėlių vadas gen. Draja 
Makaiiovitch paskirtas Ju 
goslavijos vyriausybės iš
trėmime karo ministeriu.

doma ir propagandiniai pra
nešimai iš Tokijo”.

Amerikiečių parama
Tuo tarpu Amerikos bom- 

banešiai kartu veikia su 
olandų aviacija kovose 
prieš įsiveržusius japonus į 
pietus nuo Lunzon salos.

Prie Davao Amerikos 
bombanešiai apmėtė bombo
mis japonų karo laivą ir pa 
liko jį liepsnose, kai tuo pa 
čiu laiku sunaikinta aviaci
jos įrengimai saloje.

Tie patys bombanešiai ap
mėtė bombomis priešo kruze 
rį ir du didelius transporti
nius laivus. Laivų likimas 
tikrai nežinomas.

Švedija norinti 
taikos - karalius

Judosios Afrikos 
legijonas Dakare

Dakaras, sausio 12 d. — 
Prancūzai sudarė “Juodo
sios Afrikos Legijohą”, kad 
tuo būdu užtikrintų grįžtan 
čių negrų veteranų paramą 
nacionalei revoliucijai.

Legi jonui vadovaus Pie- 
rre Boisson, aukštasis ko- 
misionierius vakarų Afrikai, 
kuris sėkmingai apgynė Da
karą nuo anglų ir laisvųjų 
prancūzų.

Legijonas, prisaikdintas 
paremti maršalo Petain “re
voliuciją”, bus panašus sve-

Stockholmas, sausio 12 d. 
— Šiandie Švedijos karalius 
Gustavas V atidarė 1942 me 
tų Švedijos parlamentą ir 
savo kalboje pareiškė vilties, 
jog ir ateityje jo kraštas iš
silaikys nuošaliai nuo karo.

Washingtonas, sausio 12 d.
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandie sudarė specialą karo 
meto darbo komisiją, kurios 
pirmininku paskyrė VVilIiam 
H. Davis.

Kairo, sausio 12 d. — Ne
žiūrint nepaprastai blogų 
orų sąlygų britų kariuomenė 
atakuoja besitraukiančias 
italų ir vokiečių kariuome
nės liekanas Adheila apylin 
kėje.

Washingtonas, sausio 12 
d. — Meksika ir Jungtinės 

tamšalių legijonui, bet bus Valstybės sudarė bendro ap 
nuo jo nepriklausomas. saugos komisią.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WATERBURY, CONN., LIETUVIŲ PARAPIJOS 
BIUDŽETAS - 71 TŪKSTANTIS DOLERIŲ 

Milijoninė parapijos turto vertė. - Tarp 
sportininkų. - Mišrios moterystės. - Žvilgsnis 
ateitin.
Waterbury, Conn. — Sau-į du yra amerikoniukai, ta 

šio men. 4 d. klebonas kun. čiau keletą metų besimokin- 
J. Valantiejus sušauktame darni Belgijoj, atostogų me- 
parapijos susirinkime davė. tu yra keletą kartų lankęsi 
apyskaitą praėjusių metų' Lietuvoj, gerai susipažinę 
nuveiktų darbų. O toji apy-1 su Lietuvos gyvenimu, gra-
skaita tikrai buvo įdomi.

Štai viena kita skaitlinė, 
kuri geriau kalba už gra
žiausius pagyrimo žodžius. 
1941 m. parapijos kason į- 
plaukė 71 tūkstantis 577 do
leriai, 36 et. Apie.tiek pat 
turėta išlaidų. Ateinantiems 
metams kasoj dar liko virš 
700 dolerių. Pažymėtina, 
kad iš įvaįiifų parengimų 
gauta pajamų arti dvylikos 
tūkstančių dolerių. Išlaido
se stambias pozicijas užima 
parapijos skolos mokėjimas 
(praėjusiais metais išmokė
ta 12 tūkstančių), nuošim
čiai, mokyklos, kurią lanko 
virš 500 mokinių, išlaiky
mas (11,321 dol.), kleboni
jos remontas ir t.t.

Parapijiečiams linksma 
buvo girdėti, kad dėka su
manumo ir pasišventimo pa
rapijos vadų, ne tik ką iš
laikomos parapijos įstaigos, 
bet kasmet smarkiai yra su
mažinama ir parapijos sko
la. Klebonui Valantiejui te
besant Waterbury, skolos 
išmokėta daugiau 100 tūks
tančių dolerių. Užtat ir žmo
nės, matydami taip gražiai 
tvarkant parapijos reikalus, 
nesigaili didesnių ar mažes
nių aukų ir darbo.

Parapijos turtas, miesto 
valdybos taksų komisijos y- 
ra įvertintas 867 tūkstan
čius dolerių. Be abejo, kad 
statant sudėta nemažiau 
milijonas dolerių.

Waterburiečiai jautrūs y- 
ra ir Lietuvos reikalams. 
Tautos Fondui suaukojo 109 
tūkstančius. Ir dabar gau
siai remia visus Lietuvos 
reikalus. Įdomi yra statis
tika. kad apsigynimo bonų 
(Defense Bonds) yra išpirk
ta už 10 tūkstančių dolerių.

Už milijonines sumas lie
tuviai yra apsidraudę įvai
riose apdraudos kompanijo
se. Vien tik Metropolitan 
Life Comp. yra apsidrausta 
daugiau negu už 3 milijonus 
dolerių.

Waterburio parapijoj yra 
1200 šeimynų. Klebonui kun. 
J. Valantiejui gražiai gelbs
ti parapijom darbe kunigai: 
Gauronskis, Cebatorius ir 
Zanavičius. Nors pastarieji
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žiai lietuviškai kalba, gerai 
orientuojasi Lietuvos reika
luose.

Parapijos svetainėje visuo 
met didelis judėjimas. Sek
madienį pavakare kun. B. 
Gauronskis pakalbino eiti 
pamatyti kaip jaunimas bo- 
lina parapijos salėj. Tai vie
nintelė Amerikoj lietuvių pa 
rapija turinti bolinimo įran
kius. Ir gal vienintelė yra 
parapijos salė, kuri taip pa
togiai, ir mokyklai, ir pa
rengimams ir sportui būt 
suprojektuota kaip Water- 
burio. Bolinimas ir kitoks 
sportas ne tik pririša .šim
tus jaunuolių prie savų lie
tuviškų įstaigų, bet ir para
pijai per metus duoda kele
tą tūkstančių dolerių pelno. 
Čia jaunimo visuomet pilna. 
Sekmadieniais nuo vidudie
nio ligi vėlaus vakaro ir šio
kiadieniais vakarais. Ir tai 
ne po vieną antrą, bet po 
keletą desėtkų ar net šim
tais. Vyčiai turi savo atski
ras patalpas. Ir ten gyvu
mas reiškiasi. Mokykla jau
nimo organizacijos, sportas, 
ir kitos priemonės suriša 
jaunąją kartą su parapija. 
Jaunimui čia nereikia eiti 
pramogų kur kitur ieškoti. 
Įdomiai jie laiką gali pra
leisti ir po savo parapijos 
pastoge. Už tai ir Waterbu- 
rio parapijos ateitis yra švie 
si.

Mišrių moterysčių pasitai
ko mažiau negu (trečdalis 
bendro moterysčių skaičiaus. 
Ir šiuo atžvilgiu mažiau at
sparumo rodo mergaitės. 
Pavyzdžiui iš praėjusių me
tų 24 mišrių šliūbų, tik 6 
vyrai tevedę nelietuvaites, o 
18 lietuvaičių ištekėjo už 
nelietuvių. Ir tai dažniau
siai taip atsitinka su tuo

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

PAS

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS

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

Taupyto jams

Mokame
3V2% Dividendas

.INSURED

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

JAPONAI ATAKUOJA HONG KONG

Japonų bombonešiai atakuoja britų tvirtovę Hong Kong. Daug nukentėjo britų Tai Tak aerodromas, 
daug lėktuvų sunaikinta (Exclusive photo by Acme photographer Harrison Forman).

jaunimu, kuris toliau stovi 
nuo organizuoto lietuviško 
gyvenimo.

Waterburis yra stipri lie
tuvybės tvirtovė. Ir kartu 
pavyzdys pasididžiavimas 
visiems lietuviams. Water- 
buriečiai, tiek daug aukų 
sudėję ir darbo nudirbę, dai 
stipresniu žingsniu vienin
gai išrikiuotomis gretomis, 
vadovaujami didelio patyri
mo, nuoširdžių vadų, be bai
mės žengkit ateitin.

Javonis

Mažėja Illinois 
sales taksai

Illinois valstybės finansų 
direktorius George B. Mc- 
Kibbin praneša, kad per 
gruodžio mėnesį sales tak
sais surinkta 6,988,805 dol., 
arba 1,912,003 dol. mažiau 
kaip 1940 m. gruodžio mė
nesį. Kalėdų švenčių tak
sai neįeina į šias sąskaitas, 
nes šie taksai mokami tik 
sausio 15 dieną

Direktorius praneša, kad 
sales taksai už svaigiuosius 
gėrimus ir cigaretus taip 
pat mažėja.

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

— Per Kauno radiją pas
kelbtas “Maisto” bendrovės 
pranešimas, kad dabar su
pirkinėjamos plonosios avių 
žarnos, todėl ūkininkai ne
turi jų išmesti.

Dievas gelbsti jūreivį, bet 
jis turi irkluoti.

Pirk tik išmintį, mokslą | 
ir supratimą. Saliamonas;

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKIŲ GYDYTOJAS 
8FBOIALISTAS

Bvrirt N metų praktikavimo 
taisyme Ir gydyme 

GERAIPRITAĮKIBTI AKINIAI 
pataiaya kreivas akla, trumparegyste 
Ir tollregyete;
palengvins aklų Įtempimų, praSallm 
galvos skaudljlmų. svaigimų Ir aklų 
kartų.

MODERNIUS IAUSI, TODUUAOS1 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Speciali atyda atkreipiama į valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
VALANDOS:

10-toe Iki 8-tos valandos kasdien. 
Sekmadieniais parai sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.

Res. TeL GROvehill 061,
Office tek HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marųuette Rd.

DR. STRTKOL’IS
PHY8ICIAN AND SURGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1980

“T-------------
Tel. YARds 6921.
Res.: KENtrood 5107.

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
a t s a k o minga! ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

TU viena . pora aklų visam gy
venimui Saugokit jaa leisdami 
lAekaamlnnotl ]aa modernliklanala 
metodą. kuria regBIlmo mokais# 

gali antelktl.
SS PIETAI PATYROMO 

pririnkime akiniu, kurie

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

OPTOMETRI8TAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampai ll-tee
Telefoną* CANAL 0583 — Chtoge 

OFISO VALANDOS 
Kaedlen 3:00 a m. Iki S.10 p. m 

Tre& ir Beftt: »:S0 a m. Iki 
T:IS p. m.

Tel. CAN ai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfomla Avė.

Tel. REPublic 7888

Reridcncijos tol.: BEVerly 8244 
Ofiso tel. VIRginia 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. CANai 0257
Rez. toL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street 
Residencija: 6600 So. Artosian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vai. vakare.

Ten

Saulės spinduliams ima 8 
minutes pasiekti žemę.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 West Cermak Road 

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

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne 

Bes. tel.: HEMIock 8160

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANai 7329

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

* ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K&mp. 15tos gat. Ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

DON'T TAKE THIS 
LYING DOWN . . .

Itften men are flghtlng and 
dylng, you mušt do your part. 
Be sure you enllst your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own Ule—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! take this lylng down.

ADVOKATAI

Whilney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8133 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-moa iki S-toe 

vai. vak.
TeL CALumet 6877

184 NO. LA SALLE ST, 
Reom 2014 TeL Stoto 7572

TeL YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tel...................VIRginia 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 susitarius

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 Sa Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vol. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel. YARds 0994 

Res. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5624 
Emergency — rali Mllhvay 6601 
Res. — HEMIock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGBON

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

2408 West 63rd Street
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

Šis tas iš Kauno ir Vilniaus radio programų

Kokie vokiečiu santvarkos planai užimtiems 
Ryto kraštams

— Iš paskutiniųjų dienų 
Kauno radiofono programos 
pažymėtinos tokios vietos:

Du jauni poetai, kurių 
vieno pavardė skambėjo lyg 
Griškėnas, o antrojo nebu
vo galima nugirsti, skaitė 
savo eilėraščius. Eilės bu
vo skambios ir patriotingos. 
Jose nesigirdėjo tų notų, 
prie kurių buvome pripratę 
prieš porą metų, kai mūsų 
dainiai stengėsi kuo dau
giausia “dejuoti” ir dvipra
smiškai skųstis sunkiu liki
mu. Šiandien aiškiai, drą
siai skambėjo meilė savo 
kraštui, savajai gamtai; dėl 
Lietuvos ateities buvo karš
tai skelbiama, kad “ugnimi, 
kalaviju ir bočių dvasia,” 
atstatysime savo Tėvynę.

Kelias paskaitas skaitė 
ekonomistas Gediminas Gal 
vanauskas, inž. Ernesto Gal
vanausko brolis, “Lietūkio” 
choras, vadovaujamas My
kolo Liubeskio, atliko kele
tą lietuviškų dainelių. Iš 
Kauno teatro buvo perduo
tas derliaus šventės minėji
mas. Solistas Stepas Bace
vičius padainavo keletą arijų 
iš operų. Vilainis skaitė 
apie poetą Maironį “Valan
dėlė su didžiuoju dainium.” 
Dr. Jonas Motuzą skaitė te
ma “Lietuva Europos ženk
le.” Dainavo Marija Lip- 
čienė, Vladas Baltrušaitis ir 
Benediktas Vasiliauskas. 
Kauno stotis transliavo iš 
Vilniaus radiofono orkes
tro koncertą, kuriame daly
vavo operos solistas Kučin
gis. Orkestrui dirigavo 
Vytautas MarijošiuS. Artis
tė E. Žalinkevičiūtė dekla
mavo eiles. Algis Griškė
nas skaitė apie poetą Ksa
verą Vanagėlį. Prelegentas 
ypatingai pažymėjo poeto 
meilę Lietuvai ir jo pasiil
gimą Tėvynės, puikiausiai 
pareikštą populiariškiausio- 
je dainoje “Kur banguoja 
Nemunėlis.” Ypatingai da
bar pasiilgsta Tėvynės iš
blaškyti po visą pasaulį mū
sų tautiečiai. Jie dabar tik
riausiai kartoja Vanagėlio 
žodžius apie Lietuvą, kur 
“juoda duona daug gardes
nė.” Daugiausia, pasak pre
legento, pasigenda Tėvynės 
tie nelaimingieji, kuriuos 
rusai išgabeno į Sibirą, kur 
mūsų lietuviai kenčia alkį 
ir šaltį.

Labai įdomi buvo trane 
liacija iš Vilniaus radiofo
no simfoninio orkestro kon
certo, kuriame dalyvavo 
Vilniaus Filharmonijos cho 
ras ir solistas Stasys Liepa. 
Dirigentai buvo Stasys Šim
kus ir Jeronimas Kačins
kas. Be galo malonu buvo

konstatuoti pažangą, kuri 
padaryta kelių paskutinių 
jų mėnesių bėgyje. Šį 
kartą orkestras kur kas 
įspūdingiau, drąsiau ir tvir
čiau grojo, negu Kaune, 
operos sezoną atidarant, kai 
jautėsi per mažas orkestras, 
nes iš jo turėjo pasitraukti 
gausingi svetimtaučiai. 

Įdomu pastebėti, kad jauv
kuris laikas, kaip nei per 
Kauno nei per Vilniaus ra
dijus, programas baigus, 
nebegrojami vokiečių him
nai. Programa baigiama vo
kiečių karių daina “Nach 
Osten” (Į rytus).

Vokiečiams simpatizuojąs 
švedų laikraštis “Aftonbla- 
det” paskelbė staripsnį apie 
vokiečių užimtus rytų kraš
tus. Pasak laikraščio, Uk
raina būsianti padalinta į 
12 generalinių komisariatų, 
kurių kiekvienas būsiąs di
desnis už Šveicarijos plotą. 
Nuo Ukrainos atskirta Be
sarabija ir Transnistrija, 
tekusios Rumunijai, ir sri
tys apie Lvovą, prijungtos 
prie Lenkijos generalinės 
gubernatūros. Baltgudija 
sudarysianti atskirą viene
tą “Ostlando” ribose. Bal
stogė esanti prijungta tie
siai prie Rytprūsių. • Dėl 

Pabaltijo kraštų sakoma,

*4..’-ir

J

JUST DUMB

kad ten esą norima kuo 
greičiausia pašalinti sovietų 
valdymo pėdsakus. Privati
nis turtas būsiąs reprivati- 
zuotas. Sunkiausia tai esą 
įvykdyti stambiam žemės 
ūkyje ir stambioje pramo
nėje, nes tų turtų savinin
kai daugumoje pabėgę, bu
vo išvežti arba stačiai bol
ševikų nugalabinti. Dėl Pa
baltijo valstybių ateities 
kompetetingose įstaigose 
esą pareiškiama, kad tas 
klausimas esąs atidedamas 
iki karo su rusais pabaigos. 
Tie kraštai, spėjama, būsią 
Vokietijos protektorate “su 
plačiausia savivaldybe,” bet 
glaudžiame bendradarbiavi

me su Vokietija. O ką reiš
kia vokiečių “protektora
tas” aiškinti nereikia, fak
tai kalba.

— Kauno miesto vokiečių 
komisaras pratęsė šeimų 
aprūpinimo bulvėmis termi
ną iki gruodžio 1 d., kadan
gi miesto gyventojai anks
čiau nustatytu laiku (iki 
lapkričio 15 d.) bulvėmis ne 
galėjo apsirūpinti.

— Lietuvos gyventojai 
perspėti, kad peržengti Vo
kietijos sieną be nustatytų 
pažymėjimų draudžiama. 
Prasižengę prieš šią tvarką 
bus suimami ir, be to, bau
džiami teismo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Yl

Skaitykite Katalikišką Spaudą

/ •» • 1

APONŲ ataka prieš Jungtines Valstybes staiga pakeitė musų minčių kryptį šiame krašte.

Pirm atakos kai kurie iš musų galvojo sąvoka “aš”, kiti sąvoka “mes”. Nė viena šių sąvo

kų nebeišreiškia musų jausmų šiandien.

“Aš” reprezentuoja tik vieną asmenį.

“Mes” gali reikšti tik du ar keletą asmenų.

Musų šūkis dabar yra MES-VISI, kas reiškia kiekvieną lojalų asmenį Jungtinėse Valsty-
* " /

bėse.

* . t*
Prieš mus stovi ilgas, sunkus darbas, bet kai Jungtinės Valstybės nutaria kovoti už tikslą, 

tai daro mintimi MES-VISI, ir niekas nestengs mus sulaikyti ir nesulaikys.

Prezidentas Rooseveltas, musų Vyriausias Komanduoto  jas, gali būti tikras, kad MES-VISI 

remiame jį, pasiryžę ginti musų kraštą, musų valdžios formą ir musų branginamas laisves.

President,
International Business Machines Corporation
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Pavergtųjų viltys ir mūsą pastangos
Šiandien lietuvių tauta nacių pavergta. Pavergtųjų 

lietuvių didžiausias troškimas — būti laisvais ir ne
priklausomais. Jie šiandien yra pavergti, bet gyvena
mose aplinkybėse daro viską ką gali, kad išsikovotų 
sau laisvę ir nepriklausomybę. Lietuvos vyriausybė, 
susidariusi 1941 m. birželio mėn. 23 d., nepardavė už 
jokius nacių pažadus išsikovotos laisvės ir nepriklau
somybės. Priešingai, Lietuvos vyriausybė, su tūkstan
tine minia, nužygiavo prie Nežinomojo Kareivio kapo 
ir pareiškė gilų protestą prieš nacių sauvaliavimus ir 
vyriausybė atsistatydino.

Kada naciai paskui dar didesnes represijas ėmė var
toti Lietuvos ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, 
tai 1941 m. spalių mėnesį taurūs lietuviai, kaip, prof. 
V. Jurgutis, bankininkas Matulionis, prof. Vitkus ir 
Mackevičius, iš tarėjų vietų pasitraukė, žinoma naciai 
jų vietas užpildė kitais, lengvesnio charakterio žmonė
mis.

Kai Rooseveltas ir Churchill Atlante paskelbė aštuo- 
nius punktus, keli tūkstančiai Lietuvos studentų Kau
ne prie Nežinomojo Kareivio kapo sukėlė didžiausias 
ovacijas Rooseveltui ir Churchillui, kaipo stovintiems 
už pavergtųjų tautų išlaisvinimą.

Šie ir kiti faktai kalba, kad lietuvių tauta bodisi ir 
nepripažįsta nacių okupacijos. Pavergti lietuviai vei
kia ta kryptimi, kad jie būtų laisvi ir nepriklausomi.

Bet ypač jų akys yra nukreiptos į Lietuvos pasiunti
nybes veikiančias įvairiuose kraštuose, kaip pavyz
džiui, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Pietų Ameri
koje, Vatikane ir kitur.

Pavergti lietuviai labai daug vilčių deda į Lietuvos 
piliečius, gyvenančius įvairiuose kraštuose. Jie šventai 
įsitikinę, kad tiek oficialios Lietuvos įstaigos, esančios 
įvairiuose kraštuose, tiek Lietuvos piliečiai, gyveną 
įvairiuose laisvuose kraštuose yra susibūrę į vieningą 
frontą kovai už Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės 
atstatymą. Pavergtiems lietuviams į galvą neateina 
mintis, kad Lietuvos piliečiai ir atsakomingi Lietuvos 
vyrai galėtų lūkuriuoti ir paskęsti smulkiuose, neprin- 
cipiniuose, klausimuose.

Nacių pavergti lietuviai įsitikinę, kad šiandien visos 
srovės: katalikai, socialistai ir tautininkai yra susi
būrę į vieningą ir ryžtingą frontą kovai prieš nacius. 
Tikrai teisingai galvoja apie mus pavergtieji lietuviai. 
Visi lietuviai: katalikai, socialistai ir tautininkai yra 
griežčiausiai nusistatę kovoti prieš bet kokius Lietuvos 
okupantus. Laisvas ir pavergtas lietuvis griežčiausiai 
stovi už pavergtųjų tautų išlaisvinimą iš po nacių jun
go, ypač lietuvis trokšta matyti Lietuvą laisvą ir ne
priklausomą valstybę, kur visiems būtų malonu ir jau
ku gyventi, kur ne tik visiems užtektų duonos, šilu
mos, bet taip pat ir sąžinės laisvės.

Jei visi lietuviai: katalikai socialistai ir tautininkai 
yra nusistatę prieš nacių okupaciją, tai mums dabar 
belieka vienas darbas atlikti: sudaryti tvirtą, ryžtingą 
ir nepalaužiamą branduolį kovai už Lietuvos išlaisvi
nimą. Kaip šis branduolys bus pavadintas, ar komite
tu, ar taryba — nesvarbu. Aktualiausias dabar daly
kas: nieko nelaukiant, imtis vieningai ir sutartinai dirb
ti, kad Lietuvai iškovotumėm Laisvę ir Nepriklauso
mybę. Jei pavergti lietuviai, sunkiose sąlygose, nenu
leidžia rankų ir griežčiausiai protestuoja prieš nacių 
sauvaliavimus, tai mums, laisvėje gyvenantiems, nieko 
neveikti ir lūkuriuoti — būtų daugiau negu prasikal
timas.

Lietuvos piliečių iniciatorių grupė Chicagoje ėmės 
žygio Lietuvos piliečius, kontakte su Lietuvos pasiun
tinybe Washingtone, suburti kovai už Lietuvos Nepri
klausomybės ir Laisvės atgavimą, šis iniciatorijj bū

relis yra gavęs iš visų Amerikos lietuvių srovių prita
rimą tokiam darbui. Darbas yra varomas pirmyn ir 
iniciatoriai laukia ne tik iš Lietuvos piliečių, bet taip 
pat iš Amerikos lietuvių visų srovių ir Lietuvos ofi
cialių asmenų dar didesnės paramos.

Jei kas klaustų: kas gi šią iniciatorių grupę, kuri 
jau ne vieną posėdį turėjo, įgaliojo burti Lietuvos pi
liečius į vieningą frontą už Lietuvos išlaisvinimą? Kiek
vieną įgalioja rūpintis Lietuvos Nepriklausomybės ir 
Laisvės reikalais mūsų pavergtųjų brolių lietuvių kan
čios, nepalaužiamas jų troškimas laisvės, mylinti širdis 
savo gimtąjį kraštą ir lietuviškas kraujas, kuris teka 
mūsų gyslose.

Visi atjaučiame baisų Lietuvos likimą, kiekvienas 
turime lietuviškąją širdį, mylinčią savo gimtąjį kraš
tą, kiekvieno gyslose teka lietuviškas kraujas, todėl 
visiems lietuviams reikia taip dirbti ir pasišvęsti, kad 
būtumėm verti matyti Laisvosios ir Nepriklausomos 
Lietuvos skaistų ir gražų veidą. K. B.

Pasiuntinybės biuletenis
Tik ką gautas Lietuvos Pasiuntinybės biuletenio 11-12 

nr. įdėjo apie p. Zadeikio pareiškimą prieš Berlyno 
ašį, rašo apie vokiečių siautimą Lietuvoje, šis tas pa
duodama iš Amerikos lietuvių veikimo. Išverstas anglų 
kąlbon ir įdėtas mūsų dienraščio pasisakymas dėl Jungt. 
Valst. įstojimo į karą. Dėl Liet. Kultūrinio Instituto 
direktoriaus prof. K. Pakšto knygos “The Lithuanian 
Situation” padaromos kelios pastabos, ir gale reiškia
ma pasitenkinimo, kad autorius permatė, jog ir prie 
antrojo okupanto Lietuvos būvis neis geryn, bet kas 
kart blogyn. Juk taip ir yra.

"Mūsų akcija"
Tokia antrašte “V-bės” redaktorius įdėjo rašinį, ku

rį dėl aktualumo čia perspausdiname:
“Lenkai, norvegai, čekai, prancūzai, belgai, olan

dai ir kiti, kartu su demokratinių valstybių armijo
mis, kovoja visuose frontuose.
, Dvidešimts šešių tautų ir valstybių atstovybės 
Washingtone pasirašė sutartį, nukreiptą prieš Euro
pos ir Azijos agresorius.

• ; ,vDeja, Lietuvos vardo toje sutartyje nėra.
O kur mūsų kariuomenė? Kur mūsų kova dėl sa

vo valstybės atstatymo? Kur mūsų akcija? Net An
glijos lietuviai jau pradeda galvoti apie savo batali- 
jono kūrimą. Tuo tarpu mes, Amerikos lietuviai, tik 
galime atkartoti Adomo Mickevičiaus žodžius:

“Visur tamsu, visur tuščia, —
Kas gi bus čia, kas gi bus čia?”

Šiuo metu Amerikoje gyvena eilė žymių Lietuvos 
kariuomenės karininkų, kaip pulk. Grinius, pulk. Va- 
lušis, kap. Labanauskas ir k.

Ar ne laikas būtų ir mums, lietuviams, pagalvoti 
apie savo kariuomenės kūrimą užsienyje? Dabar, kai 
Amerika kare, mes turime progos pabandyti. Sukū
rę diviziją, pulką ar bent batalijoną, parodę nuošir
daus noro kautis su agresoriais, gal Lietuvos pilie
čiai galėtų sudaryti savo valdžią užsienyje.'

Šiuos klausimus mes jau seniai keliame, dėl to, su 
pasitenkinimu konstatuojame, kad ir kiti lietuvių laik
raščiai yra to paties nusistatymo, kad reikia veikti 
greitai ir organizuotai.

Šiuo žemėlapiu rodoma vietos olandų Indijose, kur 
japonų kariuomenė išlaipinama ir kur japonai bando 
įsistiprinti. Didelės japonų pajėgos išlaipinta ties Tara- 
kan (1); anksčiau jie išsikeldino į Sardwak ir Borneo 
(2); dviem kyliais veržiasi Javos link (3); spėjama, ja
ponai vyksta iš Davao (4), kur Amerikos bombonešiai
smogė vienam japonų karo laivui./ •

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 13 d.)

Apie Lietuvą neprisime
na... Talkininkai pasiuntė 
Vokietijai taikos sąlyga 
Lenkijai žadama laisvė, bev 
apie Lietuvą nėneprisimena- 
ma.

•
Didžiausias tėvynainis... 

Per šį baisųjį karą sunai
kintoje Belgijoje labiausia 
pagarsėjo ir pasižymėjo kar
dinolas Mercier. Savo ener
gija, darbštumu, sumanumu 
ir geraširdiškumu savo tė
vynei šauniai pasitarnavo.

• i • /
Rengiasi... L. Vyčių aps

krities choras pakviestas 
dainuoti į Coliseumą dėl to 
smarkiai rengiasi, kad ge
rai pasirodyti.

•
Daug pelno... Pernai Jung

tinės Valstybės už ekspor
tą į Angliją pelniusi du mi
lijardus dolerių. Į Prancū
ziją eksportuota per pus 
tiek.

•
Nuskandintas laivas... Nu

skandintas didelis anglų ka
ro laivas “Corwallis.” Žuvo 
13 jūrininkų.

Greitos taikos nelaukia.... 
Iš visko galima spręsti, kad 
Vokietijos vyriausybė nesi
tiki greitos taikos.

•
Stovi už prohibiciją... 

Jungtinių Valstybių vyriau
sias teismas remia prohibi
ciją. Tai paaiškėjo vienos 
bylos išsprendimo akte.

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

Po svietą pasidairius
Paulius Brooklyn’o balša- 

vikų gazietoj išdrukavo- 
jo giesmę, kurios
vienam posme ištlumočija, 
kaip lieuviški balšavikai nu
tarė paslėpti savo kailį, kad 
jis išrodytų ne balšavikis 
kas.

Kada išmušė valandą, su
sirinko balša vikų pravady • 
riai ir, kaip Paulius rašo, 
“nerimauja vienas ponas, 
mūs vyriausias generolas.” 
Bet staiga jis “garsiai sus
piegė, suriko: ‘Aukso mintis 
strigo’!!! Klausykit, aš pri
ėjau išvedimo: kad apgaut 
tamsūnų gaują, turim imti 
kryptį naują . . . Būkim visi 
demokartai, tai padės suktis 
ir ratai.”

Nuo tos dienos ir pradėjo 
lietuviškų balša vikų suktis 
ratai, tai yra jie pavirto de
mokratai. Ir ne bet kokie 
demokartai, ale demokratiš- 
kesini už pačius demokratiš
kiausius demokratus. Iš di
delio demokratiškumo sykį 
vienoj vietoj vos nunulinčia- 
vo savo draugo, kuris per 
misteiką (mat, dar nebuvo 
žinojęs apie balšavikų pavir
timą demokratais) pasmer
kė karą, kaipo kapitalistų 
žaislą darbininkų vaikais. 
Kitur smarki balšavikų kal
bėtoja tapo nuo scenos nu
stumta už tai, kad agitavo 
už gimdymo kontrolę, kad 
darbininkės negimdytų vaikų 
kapitalistų karams. Jai bu
vo pastebėta: jei visos mo
tinos būt paklaususios to 
balšavikų “mokslo,” kas 
būt atsitikę su matuška Ru
sija? Kas būt atsitikę su 
balšavikų saule Stalinu? 
Juk nebūt buvę kam joa 
ginti.

Nežiūrint lietuviškų bal
šavikų demokratiškumo, 
“kaip ten buvo nebuvo,” 
kaip Paulius rašo, “važis už 
tiesos užkliuvo:” balšavi- 
kus apėmė strošna baimė

(paskelbta, kad ir jie Ame- 
rike turės registruotis sy
kiu su demokratų priešais). 
Mat, “priedangos skraistė 
greit nuplyšo,” o hitleriš
kos iltys kaip seniau kyšo
jo, taip ir kyšo. Jų negali 
paslėpti.

Čalis Zirzas toks išlai
dus žmogus, kad po pėdės 
niekuomet laiku namo ne
grįžta. O kai grįžta, tai 
kišenėj jau nebeturi nei 
cento. Sunkiausia esti šei
mininkei, kuriai reikia iš- 
kolektuoti iš Zirzo už bur- 
dą. Dėl nuolatinio bari
mosi šeimininkė Zirzą pra
dėjo vadinti niekam nenau
dingu žmogumi.

Sykį Zirza taip pasigėrė, 
kad net turėjo savo rūbus 
karčiamninkui užstatyti. 
Namo pareiti karčiamnin- 
kiam kostiume, džiaugsmin- 
čius šeimininkė Zirzą to- 
ka^ jam davė bačką. Pama- 
gai sušuko:

— Na, nors vieną sykį 
galima pavadinti tave nau
dingu sutvėrimu: parnešei 
malkų pečiui pakurti.

Po žvėryną vaikšto vyras 
su savo žmona. Priėjus 
prie liūto narvo žmona sa
ko vyrui.

— Ką tu sakytum, jei 
liūtas dabar ištrūktų iš nar
vo ir pultų ant manęs?

— Ką sakyčiau? . . . Well, 
sakyčiau: skanaus apetito...

Lietuviški balšavikai su pa 
sididžiavimu rašo, kad Ame
rikos katalikai perka U. S. 
Defense Bonds. Mano del
nas rodo didį norą katalikų 
gazietų pagarsinti tokį pat 
balšavikų patriotizmą, ku
rio, deja, jis neparodo.

Nauji Priežodžiai
Durnių nereikia sėti: jie 

patys auga.
Būk avis, o vilkų neap

siginsi

PER JAPONŲ ATAKAS HONG KONGE

( "Drauga*" Acme tflephotol

b Japonų pamestų bombų sprogimai ir šaudymai sukelia dūmų debesis Hong Kong 
padangėse per japonų atakas gruodžio 8 dieną (Exclusive photo by Acme photographer 
H. FormanJ,
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Moterys Raudonojoj Audroj
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TAUPUMO IR PASKOLŲ SĄJUNGOS 
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Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsiny s)

— Dar geriau, jam nereikės mokėti, jei nuo jos' 
pasitrauks! — juokėsi kitas

Už sienos vėl sukliko skausmingu riksmu, kur vyko 
ši baisi scena.

— Klausykite, kaip tai galima? Juk esate žmonės! 
Jis ją užmuš, pašaukite policiją!

— Klausimas ar tai ką padės, nes jis yra partijos 
narys! Tik mūsiškiams tektų nusvilti nagus!

Puoliau prie durų, bet jos buvo uždarytos. Tran
kiau jas kumštimis ir šaukiau:

— Andriau, klausykite?
Triukšmas kambaryj vyko toliau, Andrius nekrei

pė dėmesio į perspėjimus. Pakilo Antipas, lėtai žings
niuodamas, priėjo prie manęs ir tarė piktai grasinančiu 
balsu:

— Piliete, klausykite, geriau eikite namo! Nepri
tinka kištis į svetimus šeimos reikalus! Tai jo daly
kas, ką jis su ja daro, nereikia kišti j purvą rankų!

Žionma, nieko man nebeliko daryti, kaip grįžti na
mo. Parėjusi, užsidariau langą, kad negirdėčiau tų bai
sių kliksmų!

Balandžio 7 d.
Kaip paprastai, šiandien prieš pietus sėdėjo Luša 

ant namų laiptų ir šildėsi prieš saulę. Išbalusi kaip dro
bė, veidas pilnas mėlynių nuo vakarykščio mušimo, kai
rioji ranka buvo parišta. Ji darė įspūdžio mirtinai su
žeisto gyvulio.

— Luša, kodėl jūs nuo jo neatsiskiriate? — paklau
siau jos.

— O kur man pasidėti? Pirmasis vyras mane taip 
pat mušė! Kietą mano kūdikių, dar negimusių, jis taip 
pat užmušė, nes man visada kirsdavęs per vidurius kuo 
nutverdamas! Jei eičiau už trečio, būtų tas pats, nes 
mūsų moterų toks likimas! Mano buvusysis vyras man 
visada sakydavęs:

— Moteris ne puodas, nesumuši!
Luša persižegnojo, prisidėjo ranką prie burnos, pa

skendo savo sunkiose mintyse ir kalbėjo toliau, lyg ma
ne visai pamiršusi.

— Juo anksčiau jis mane užmuš, man dar geriau 
. . . mane įdės į karstą, o kapuose bus amžina tyla . . . 
Žiemą mano kapą apdengs baltutėlis sniegas, vasarą 
užaugs graži žolė, ir gėlės žydės, niekas manęs daugiau 
nemuš . . . mano siela ras ramybę ten, aukštai dangu
je .. . Bet jie dabar sako, kad nei Dievo nei dangaus 
nėra . . .

Ji pabudo iš savo svajonių ir kreipėsi į mane:
— Jie sako Dievą užsodinę ant aeroplano išvežė į 

kitus kraštus, išsiuntę tai pat Dievo Motiną pas vo
kiečius!

— Luša, kada jus laukiate savo kūdikio? — pa
klausiau.

— Vaikščioju aštuntu mėnesiu, bet šiandien jaučiu, 
kad jis negyvas, vakar užmuštas.

Ji sugūžo ir sudrebėjo kaip sugautas laukinis žvė
relis, jos akys pastiro iš baimės. Atsisukusi pamačiau 
grįžtantį Andrių.

— Aida! — tarė šiurkščiai, — ko tu čia šiulinėjiesi? 
Aida, namo!

Tuo tarpu jis puolė prie jos sugniaužęs kumštį kir
sti jai, bet Luša paspruko.

— Andriau, — tariau, — gėda jums mušti taip sa
vo žmoną?

— Kam žmona, jei aš jos negalėčiau mušti? Jei 
noriu, rėžiu jai, tam turiu laisvą valią! — atsakė jis 
man ir įsispyrė nežvaliomis, pasigėrėjusiomis akimis į 
mane. Iš arčiau pamačiau šio žmogaus veidą: mažos 
giliai įgriuvusios kalmuko akys, skruostai sugadinti ran
dų, nosies kremzlės susmukusios nuo piktos ligos, ran
kos ilgos kaip gorilos: nieko jame nebuvo žmogiško: gy 
vulys, bjaurus gyvulys!

Dar bandžiau rasti būdų sužadinti jo žmoniškumą 
ir maldaujančiu balsu tariau:

— Bet, Anriau, pagalvokite, ji yra nėščia ir savyje 
nešioja jūsų kūdikį!

— Tas man visai nerūpi, tai jos pačios reikalas! 
Suprantate, ji visai į purvą išvirto! . . . Atsiprašau, ki
taip! . . . Aida, Luša, greičiau nutrauk pušnis!

Jis atsisėdo ant laiptų; norėjo pasikelti laiptais, 
bet svirduliavo vietoje, neturėdamas jėgų už'ipti. Pama
žu jis išsitiesė, padėjęs galvą ant apspjaudytų laiptų, 
užmigo.

Ėjau pasitikti Otmaro, pakeliui prisiminė man Ne- 
k rašo v o eilės:

JBus daugiau).

* \
(“Draugas” Acme telephoto)

Japonai lakūnai kulkasvaidžio šoviniais suskylėjo ir padegė britų lėktuvą, nesuspė
jusį iškilti oran Tai Tak aerodrome, Hong Konge (Ezclusive photo by Acme photo
grapher Earrison Forman).

KAS G! DABA!) DAROSI V OKIEC5Ų - RUSU FRONTE?
- Netikėti žiemos sunkumai. - Paslapčia atgabentos Sibiro divizi
jos. - Nuotykiai ties Kalugą ir Kryme. - Jūrininku nakties žygis. - 
Naktiniai bombanešiai. - Kombinuota rusu taktika. - Nauji vokiečiu 
ginklai. - Japonas kalena dantimis prieš Rusijos mešką.

Galingoji armija pradėjo 
klimti snieguose.

— žiema, tu esi blogas 
svečias . . . Mano rankos 
pamėlynavo nuo pasisveiki
nimo su tavimi, — taip ra
šė naujosios Vokietijos pra
našas Fr. W. Nietzsche.

Jei dėl kitų jo minčių ir 
žodžių turėtume daug prie
kaištų, tai vis-dėlto ši pra
našystė gana tiksli, ypač 
vokiečiams: galingoji Rei
cho armija, kuri per porą 
savaičių sutriuškino Lenki
ją, kuri uraganu nuužė per 
Belgiją, Prancūziją, pradėjo 
klimti Rusijos pusnyse ir 
stingti kietuose žiemos spei
guose.

Moteriškos priejuostės — 
prastas drabužis kariui.

Kai keletą dienų Ameri
koje paspirgino šaltis, mes 
dabar geriau galime vaiz
duotis, kaip gali jaustis iš 
šiltesnių kraštų į Rusiją 
nužygiavę vokiečiai, kur 
apie Maskvą žiemą tempe
ratūra ■ pasiekia kartais net 
40 gradusų Fahrenheito že
miau nulio. O trobos iš
degintos, gerai sušilti nėra 
kur. Tuo gi tarpu

vokiečiai vilnų 1-ibai stin
ga, lengvų šiltų “sweats- 
rių” sunku parūpinti mi
lijoninėms armijoms.

I
Vokiečių kariai supasi į di
delius sunkius “overkotus,” 
tunikas. Darosi nejudrūs. 
Rusai skelbia, kad kažkurie 
vokiezių kariai neturi pirš
tinių, nuo šalčio ginasi sup
damiesi moteriškomis prie
juostėmis ar panaudodami 
kitus visai ne jiems taiky
tus drabužius. Ir batai, pa
gaminti iš dirbtinės odos 
pasirodė persunkus ir ne 
taip praktiški. O tas, žie
mą turi daug reikšmės. Su
prantama, kad ir kitas ar
mijos aprūpinimas esant to
li nuo bazių ir siaučiant pū
goms pasidaro nebetaip re
guliaru*.
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7 divizijos iš
Azijos šiaurės.

Rusai gi jau turi gerą 
žiemos kautynių patyrimą 
iš karo su suomiais. Nors 
tas karas rusams buvo tik-į 
rai gėdingas, bet už tat 
naudingas. Rusai puikiai 
pažino savo menką pasiruo
šimą žiemos kovoms ir ne-1 
darydami ceremonijų su ci
vilinių gyventojų likimu, 
pasirūpino patiekti būti
niausius dalykus armijai. 
Panaudodami susidariusią 
padėtį

rusai laikinai slapta iš
Sibiro partraukė septy 
nias divizijas.

Sibiro šalčių nuo mažens už 
grūdinti vyrai, nuo jaunat
vei apsirūpinę reikiamais 
šiltais drabužiais išjudino 
frontą. Vokiečiai prieš 
juos irgi partraukė pačios 
gamtos paruoštus žiemos 
kautynėms suomius, bet jų 
nebuvo tiek daug, vokiečiai 
pradėjo “išlyginti frontą,” | 
“trauktis į žiemos pozici-1 
jas,” o dabar atrodo, kad 
jie traukiasi net ir žymiai 
daugiau, negu žiemojimo 
pozicijoms tas reikalinga. 
Vos ataka praūžė,

užplūsta nauja rusų 
banga.

Patys vokiečiai laikrašty
je “Koelnischer Zeitung” 
ima dejuoti:

— Prisimindami SibiroI
trupių gerus sugebėjimus 
kautis nakčia ir miškuose, 
galite suprasti, kiek iš vo
kiečių karių dabar reikalin
ga dvasios ir kūno ištver 
mingumo. Jie niekada nė- 
*a saugūs nuo netikėtų ata
kų. Vos tik vieną ataka 
praūžia, nesuspėjama nu
rinkti sužeistuosius, kaip 
jau užplūsta nauja rusų 
banga. Dažnai nėra laiko 
nei pamiegoti, nei paval
gyti.”

C

Bolševikai žmonių 
negaili.

O
Stalinas su Žmogaus gyvas 

timi nesiskaito, nesigaili vy
rų vis naujoms atakoms. Ru 
sams gali pritrūkti šovinių, 
karo mašinų, bet ne žmo
nių, kurių milijonais gali 
bolševikai aukoti, kad tik 
išsilaikyti. Be to, rusai 
pasistengė sujungti savo 
praeityje išbandytą partiza
nišką, netikėtų antpuolių 
taktiką su naujais blitzkrie- 
go patyrimais, kurie sužlug 
dė Lenkiją, Prancūziją, Bal
kanus, bet kurie daug ko iš
mokė vėliau karan tįstoju- 
sią Rusiją.

Gudriai pravesta
ataka ties Kaluga.

Štai imkime porą pa
vyzdžių. Kautynėse ties

t

Kaluga vokiečiams va
dovavo gen. Heinz Gude- 
rian. Tai pasižymėjęs orga
nizatorius motorizuotųjų — 
šarvuotoj ų dalinių ir didelis 
blitzkriego specialistas. Ties 
Kaluga jis turėjo 15 divizi
jų pėstininkų, o bet tik vie
ną šarvuotą diviziją. Rusai 
sutelkė

s{iccialią armiją, sudary 
tą iš kavalerijoj artileri 
jos, tankų ir pėstininkų.

Vokiečiai rikiavo savo jė
gas prie didžiųjų kelių ruoš 
damiesi atremti ataką. Ta
čiau rusai pasuko per miš
kus, per sniegų nuklotu? 
laukus ir per keturias die 
nas padarę 60 mylių užpuo
lė nepasiruošusius vokie
čius, kurie po 9 dienų kau 
tynių turėjo trauktis.
Jūrininkų naktinis 
žygis.

Panašiai įvyko ir Kryme, 
Audringą, snieguotą naktį 
mažais laiveliais rusų jūri
ninkai , atplaukė į Kryme 
krantus ties Theodosijos uo
stu. Vokiečiai tą naktį puo
limo nelaukė ir kol jie susi
gaudę, atvykusieji rusai įsi
stiprino uosto rajone, o pri

Federal Savings and 
Loans Insurance Corpora
tion generalinis manažeris 
Oscai R. Kreutz iš Wash- 
intono skelbia, kad taupu
mo ir paskolų sąjungose 
Illinois valstybėje žmonių 
investmentai 23 nuošim
čiais padidėjo praeitais fis
kaliniais metais. Prieš tai 
sąjungos inveatmentais tu
rėjo 137,620,900 dol. ir per 
vienerius metus padidėjo 
iki 169,303,900 dol. Turtas 
padidėjo 19,7 nuoš. ir atsar
gos ir nepadalitnas pelnas 
19.1 nuoš., o pirmiesiems 
morgičlams — 22.3 nuošim
čiai.

Kitas šių Illinoiso valsty
bės “spulkų” stiprumas rei- 
škiai faktų, sako manaže
ris Kreutz, kad jų nekilno
jamų savasčių turėjimas 
sumažėjo 29 nuošimčiais.

dengiant laivyno ugniai 
pradėjo plaukti didesni ru
sų transportai. Toje vieto
je buvo silpnoka vokiečių 
aviacija ir rusams pasisekė 
įsistiprinti Kerčioje ir The- 
dosijoje.

Ir taip rusai, panaudoda 
darni nelauktus antpuolius 
ar išvystydami planingas 
ofensyvas, spaudžia šalčio 
kamuojamus vokiečius. Ru
sų kariai drąsiai praveda 
partizaniškas atakas, rusų 
pačiūžininkai skaudžiai ka
poja besitraukiantį pė3Čią 
— be pašliūžų — priešą, ru
sų naktiniai bombanešiai ne
duoda pasilsėti nuvargu- 
siems vokiečių kariams, o

propeleriais traukiamos 
šarvuotos rogės kulkos
vaidžiais ir patrankomis 
įneša nemažą sąmyšį ir 
padaro nemažų! nuosto
lių.

Dabar nebesunku susivokti, 
kad vokiečiai ne tik nepra
vedė blizkriego ir ne tai 
kad grįžta į žiemojimo po
zicijas, bet jie traukiasi ge
nami jėgų, prieš kurias ne
begali atsilaikyti. Rusai gi 
tą pučia, kiek gali ir Mask
vos komondieriai, kaip 
praneša “Daily Telegraph,” 
savo kariams šaukia:

— Meskite savo kuprines, 
rišulius lengvais šuoliais 
vykitės priešą. Jums tada 
pasiseks juos apsupti ir 
dalinius išnaikinti. Vistiek 
jūs priversti juos mesti, ką 
turi ir su kaupu atsiimsite 
ką pirma būsite numetę...”

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
<eria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NFCTAR. gis Alus yra pagamintas iš importuotų 
oirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

; Vadinasi, taupumo ir skoli
nimo sąjungos parduoda tas 
nuosavybes, kokias įsigijo 
praeitais depresijos laikais. 
Pelnytas už tai sumas ir vėl 
gali sėkmingai skolinti.

Šalie3 vyriausybės ap
draustos 198 “spulkos” Illi- 
noise 1941 metais per pir
muosius 11 mėnesių pada
rė paskolų 69,637,254 dol. 
sumoje, o 1940 metais tuo 
perijodu būta 60,954,370 
dol. Lapkričio 30 d. visos 
Illinoiso “spulkos” 191,167.- 
180 dol. turėjo sutaupomis 
ir inve3tmentais ir savo vi
so turto 259,466,480dol.

Visos sąjungos turi 225,- 
180 investorių, kuriuos kiek 
vieną Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation 
apdraudusi po 5,000 dol. 
Šis apdraudimas gerina ir 
stiprina “spulkoms” stovį.

Lėktuvai nakties
kautynėms.

Tačiau padėtį reikia ver
tinti atsargiai. Visi pripa
žįsta, kad vokiečiai traukia 
si tvarkingai. Patys rusai 
pripažįsta, kad belaisvių jie 
mažai tepaima. Visoje Vo
kietijoje ir okupuotuose 
kraštuose skubiai ir kietai 
renkami drabužiai, pašliū
žos ir kiti reikmenys armi
jai. Vokiečiai vis daugiau 
įsiveda naujo tipo lėktuvus. 
Taip jie ėmė daugiau varto
ti, Heinkel 113. Tai vie 
naspamiai, lengvesnio tipo 
lėktuvai, gikluoti patranka, 
šaudančią pro propelerį ir 
dviem kulkosvaidžiais spar
nuose. Jų greitis — 400 
mailių per valandą ir jie 
ypač pritaikyti nakties 
kautynėms, kas labai svar
bu šiaurinėje dalyje, kur 
žiemą dieną labai trumpa.
Oro atakos prieš
tankus.

Toliau — vokiečiai pia 
čiau vartoja lėktuvus Mes 
sersemitt 115, tai ištobulinti 
nakintuvai kautynėms »»• 
rusų lėktuvais. Pagaliau 
vokiečiai ima daugiau įvesti 
lėktuvų Henlschell 123. Jie 
turi galingesnes patrankė- 
les ir yra skirti iš žemai ata
kuoti žemėje esančius daly
kus, sakysime, priešų tankus. 
Japonas taiko mirtiną 
smūgį į nugarą.

K. J. Pranskis.
Kas bns ištvermingas ikt 

galai, tas bus išgelbėtai
(Mat. 10, 22>.

J
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IŠKILMINGAS SLIŪBAS, DIDINGOS VESTUVĖS

TRAINS TO FIGHT THE AXIS

Šeštadienį, sausio 10 d., 
pasirodė, kad plačiai pagar
sėjęs veikėjas ir laidotuvių 
direktorius S. P. Mažeika y- 
ra su Chicagos lietuvių vi
suomene, o visuomenė yra 
su juo. Tą dieną įvyko jo 
dukters Eleonoros šliūbas 
su Jonu Ivanausku ir vestu
vių pokylis. Abu dalykai kuo 
geriausia pavyko.

Tą dieną oras buvo šalto-j 
kas, termometras rodė arti 
nulio. Tas, vienok, iškil

oms nepakenkė.
’ ’lmingam šliūbui di- 

d z Sv. Jurgio bažnyčia 
buvo nepaprastai gražiai iš
puošta gėlėmis ir gausybe 
elektros šviesų. Žmonės į 
bažnyčią ėmė būriais rink
tis dar 4 vai., tai yra pusė 
valandos prieš šliūbą. Rin
kosi visi — vyrai, moterys 
ir vaikai. Iš kitų kolonijų 
ir tolimesnių vietų priva
žiavo automobiliais. Žmonės 
taip gausiai rinkosi, kaip 
per atlaidus, arba didžiasiae 
šventes. Ir prisirinKO kupi
na bažnyčia. Atpyškėjo jau
navedžiai su būriu gražių 
pamergių ir pabrolių. Išsi
rikiavus iškilmingai eisenai, 
komp. A. Pocius paleido var
gonus ir užtraukė Wagnerio 
procesionalį maršą. Nuota
ka prie altoriaus (žygiavo 
tėvo S. Mažeikos vedina.

Prie išpuošto didžiojo al
toriaus šliūbą suteikė Jo. 
Malonybė pralotas M. L. 
Krušas, asistuojant abiem 
vikaram — kun. Lukošiui 
ir kun. Gaučiui. Po šliūbo 
nuotaka nunešė didelį gyvų 
gėlių bukietą širdies pavy- 
dalo ir padėjo ant Panelės 
Švenčiausios altoriaus, šliū
bo metu dainininkas Urbo
nas giedojo Gounod “Avė 
Maria” ir pritaikintą gies
mę į Panelę Švč. Jaunie
siems žygiuojant nuo alto
riaus komp. A. Pocius var
gonavo Mendelsono maršą.

Šios bažnytinės iškilmės

buvo nufotografuotos judo- 
miems paveikslams.

Susirinkusių žmonių ste- 
bėjimuisi ir grožėjimuisi ne
buvo galo.

Kadangi ant rytojaus tu
rėjo prasidėti Šv. Jurgio 
bažnyčios jubiliejiniai me
tai su tam tikromis iškil
mėmis, tai S. Mažeika pa
puošalus paliko toms jubi
liejinėms parapijos iškil
mėms.
Vestuvių bankieto vedėju 
buvo teisėjas Zūris

Vakare Dariaus - Girėno 
salėje įvyko vestuvių ban- 
kietas. Iš pakviestų svečių 
ir viešnių atsilankė virš 
tūkstantis asmenų. Iš žy
mesniųjų svečių amerikie
čių buvo senatorius Richard 
Daley, County Clerk Michael 
Flynn ir aldermonas Hugh 
B. Connelly. Programo ve
dėju buvo teisėjas John T. 
Zūris.

Pirmiausia sveikinimus ir 
linkėjimus išreiškė kun. Lu
košius, kurs atstovavo Šv. 
Jurgio parapiją. Kalbėjo mi
nėti trys aukšti svečiai a- 
merikiečiai, “Draugo” re
daktorius L. šimutis ir kiti. 
Gausiausių ovacijų sukėlė, 
kaip atsistojo pakalbėti pat
sai S. P. Mažeika.

Po gausių, karališkų vai
šių salė buvo prirengta šo
kiams, kurie tęsėsi iki gilu
mo nakties.

Taip tai šauniai prasidė 
jo ir sėkmingai baigėsi S. P. 
Mažeikos surengtos iškil
mės ir vaišės.

Geriausios kloties, gra
žiausio sugyvenimo linkima 
šiai naujai lietuvių porelei.

<'/■
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma vlrf 50 m. tos pačios
John W. Pachankis Šeimynos rankose!

Mcmber of the IJthuanian Chamber of Commeree.

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ
_ /

AID NATIONAL DEFENSE

KREIPKITĖS Į
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼. vak.; fieltad. ir Sekm. 9 iki6 vai.

("Draugas" Acme telepboioi 

Joe Louis, the “brown bomber”, wearing army cap 
saluting flag in New Yor c Selective Service board Office
as he reąuested immediate induction into army.

Negali naturalizuotis
U. S. distrikto prokuroras 

J. Albert Woll paskelbė, kad 
priešai nepiliečiai (vokie
čiai ir italai), kurie iki 
praeito gruodžio 8 d. nėra pa

;+

KASTANCIJA WAIWADA
(po tėvais Bosialtė)

Gyveno: 5928 S. Kildare Avė.
Mirė saus. 11 d.. 1942 m.,

3:15 vai. ryto. sulaukus pusės 
amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr. ir parap.. Pum- 
plnų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Joną; sūnų Ralph; 2 
dukteris, Ann Ir jos vyrą Ber- 
nard Brown. ir Bernlce; taipgi 
daug pusbrolių pusseserių ir 
kitų giminių. Lietuvoje paliko 
seserj, brolį Ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. t>812 So. 
Western Avė. Laidotuvės J- 
vyks ketvirtad., sausio i •> a. 
Iš koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėta J Gimimo Panelės svč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
terys, Žentas, Pusbroliai, Pus
seserės ir Giminės.

laidotuvių direktorius Ant. 
B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

Vieny Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. + A.

ANTANAS TUMONIS
Jau sukako vieni melai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą Ir 
tėvelį Antaną Tumonj.

Netekome savo mylimo mu
što 12 d., 1941 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Ini gailestingas Dievas sutel
kia jam amžiną atilsi.

Mes. atmindami tą Jo liūdną 
pranlšalinltną is musų tarpo, 
užprašėme trejas gedulingos 
Sv. Mišias (vienas su egzekvi
jomis) sausio 14 d., 1942 m., 
Visų Šventų par. bažnyčioje, 
7:30 vai. ryto. Visos šv. Mi
šios bus laikomos kartu.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a Antano Tumo- 
nio sielą.

Jau tu. mylimas vyre tr tė
veli, pas mus nebesugryšl, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisim. Lauk mūsų atein
ant.

Nuliūdę:— Moteris, Sfinnt, 
Dukterys Ir Žentas.

Apsaugos bonai
Chicagoj plačiai perkami 

apsaugos bonai ir ženklai 
taip, kad artimoj ateity bus 
čia parduota už pusę bilijo
no dolerių. Nepaprastai pa- 
trijotiškas reiškinys.

davę naturalizacijoh apli
kacijų, karo metu negali na
turalizuotis. Ir tai daryti 
tegali specialiu prezidento 
leidimu. Tačiau jie gali 
paduoti pirmąsias piliety
bei aplikacijas.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

REIKLI AGENTO — MORGAN 
PARKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.
HELP W4\TFD VYRAI

t A.
ANTANAS PETKEVVICZ

Mirė sausio 10 d.. 1942 in„ 
7:15 vai. vak., sulaukęs 43 m. 
amžiaus

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr., Lupikos parap., 
Kauno mieste.

Amerikoje Išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną (po tėvais Chlys- 
ta); moliną Karoliną: uošvie
nę Sofiją Daumant; švogerlus. 

‘Charles Chlysta, jo moterį An
geline ir Joseph Chlysta ir jo 
moterį Anna; pusseserę Helen 
Bagdonas; pusbrolį Nikodemą 
Edrygiewlcz Ir daug kitų gi
minių, draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4150 So. 
Albany Avenue.

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 14 d. Iš namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Pan- 
eratius parap. bažnyčią, 41st 
St. ir S. Kedzie Avė., kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą. Po pamaldų l»«s 
nulydėtėas Į Resurrection ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvautl šiose laidotuvės?.

Nuliūdę:— .Moteris, Motina. 
Uošvienė, švogcrial, ihissescrė, 
Pusbrolis ir Giminės.

Lald. direktorius Stanley P. 
Fortūna, tel. Lafayette 7781.

A +

PAULINA MANKIENB
(po tėvais Kasparaitė)

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

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

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

Amerikoje Išgyveno 19 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą dukterį Allce Shlllim, 
žentą Antaną Ir anūkę Irene, 
sūnų Dominiką Ir marčią Ca- 
therlne Mankus Ir anūką Da
ntei. brolio dukterį Anna Šir- 
vlnsklenę ir Jos šeimą Ir švo- 
gerką Josephine Marinas Ir Jos 
seimą Ir daug kitų giminių, 
araugų-gių Ir pažįstamu.

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

laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Saus. 14. iš J. F. Eudeiklo 
kopi. 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
rielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nulūdę Duktė, Sūnus, Zen- 
ta«. Marti, Brolo Duktė, švo- 
gerka Ir Jų šeimos Ir Giminės.

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KKLNER - PRUZIN
dariausias Patarnavimu — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

JOSEPHINE VOUGEN

(po tėvais Žukaitė)
Mirė sausio 11 d., 1942 m., 

6:25 vai. ryto suluukus 33 m. 
amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Uršulę Pocius (po tė
vais Žukaitė),• patėvį Antaną' 
Pocių; tėvą Pranciškų Žaką;
2 brolius, Albert Žuką Ir bro
lienę Ksther Ir jų šeimą Ir 
Edward Žaką ir brolienę Ma
ry ir jų šeimą; tetą Kutrlną 

'Kudulls; 2 pusseseres, Francis 
Milkevlcz ir švogerį Juozapą 
ir jų šeimą, Helen Zalatorius 
ir švogerį Dr. Peter: pusbrolį 
Kazimierą Kudulį ir šeimą; 
dėdę Aleksandrą Žaką ir sei
mą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
844 E. 87th I’lace, tel. Rad- 
cllffe 8554. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., sausio 15 d. Iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėta į 
St. Joachim parap. bažnyčią, 
(91st Street Ir Langley Avė.), 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— 'Motina, Patėvis, 
Tėvas, Broliai, Teta, Pussese
rės, Pusbrolis, švogcrial, Dėdė 
ir Giminės.

Lald. direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138-1139.

Tt’RRET LATHE OPERATORIAI,
patyrę prie dirbimo “preelslon air- 
crsft" dailų. Taipogi patyrusių vvru 
prie automatiškų "single splndle" 
šrubu mašinų 1 (4 colių talpumo. Pa
žymėkite savo aplikacijoj kiek turit 
"sėt up” patyrimo. RORG A BECK 
Dtvision, RORG WARNER CORP., 
•55M So. Mcnanl Avenue.

HELP WANTED — MOTERYS

AGENTAVTI GERA PROGA — 
TOKS OF LAKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

JOZEFĄ VALTERIENB 
(WALTERS)

(po tėvais Lapinskaitė)
Mirė saus. 10 d.. 1942 me

tais. 2:10 vai. ryte, sulaukus 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Lie- 
pojaus miesto.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Antaną: dukteris, Kazį 
mierą Baubkus. žentą Juozapą, 
Josephine Daoust, žentą Oa- 
car, Helen Maruską. žentą Juo
zapą. ir Victoria Walters; sū
nų Albert VValters; 6 anūkus 
ir daug kitų giminių, draugų 
Ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Mo
terų Sąjungos 1-mos kuopos, 
Catholic Order of Foresters, 
Court 515, šv. Barboros, šv. 
Onos ir Rožančiavos. Rv. An
tano draugijų Ir Moterų Pilie
čių kliūbo.

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

Laidotuvės (vyks trečiadienį, 
sausio 14 d., 1942 m. Iš na
mu 8:30 vai. ryto bus otlydeta 
į šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

Laid. direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138-1139.

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 S*. Grom Street

OPERATERKOS reikalingos. Paty
rusios prie "single" ir ''double nee
dle" mašinų. Gera užmokestis, pas
tovūs darbai.

ECKERLING BROTHERS 
1210 W. Vau Burei, (6th Fl.)

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel.; RANdolph 0438—0480

ATYDA DARBO IEŠKOTOJAMS

Atsikreipiant darlio į viršmlnėtos dar
bininkų pateškančiais įstaigas Ir | 
visas kurių garsinimus matysite 
“Drauge” ateityje, patartina jums 
pranešti darbo viršlninkanvt, kad 
darbo garsinimą skaitėte “Drauge” 
ir kad ,-sate lietuviai. Garsinančios 

I įstaigos tokių infomtocijų reikalau
ja Ir kajLungi lietuviai yra laikomi 
aukštoj' vietoj kaipo geri ir pagel- 
diuuuni darbininkai, bus jums daug 
lengviau gamtl darbus .luiaiškėjant 
viršmiidėtoms Informacijoms._________

Vertingas žmogus niekuo- 
i met nežiūri išdidžiai į men
kesnius.

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

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PILLMAN’E

Geras, teisingas vyras reikalingas a- 
gentavlmo 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;

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PARDAVĖJAS reikalingas 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 BLVD.

AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, — 

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytaia 
iš Stoties WHIP (1620), su P. Šaltlmieru.

KOPLYČIOS DYKAI Į AMBULANCE 
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

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

Visi Telefonai; YARds 1419
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 Weat 23rd Plaee 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street
’ Tel. PULlman 1270
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

LEON ARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. L1ULEV1CIU8 

4348 S. Californla Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanica Avenue 

Tel. YARda 4908

8. P. MAŽEIKA 
3319 Lltnanica Avenue 
Tel. YARds 1138-1139
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GRAŽIAI PRADĖTAS SV. JURGIO PARAPIJOS 
JUBILIEJUS

Auksinės gėlės ir džiaugs- i nusipelniusius kunigus a. a. 
minga nuotaika puošė gau kleboną Kriaučiūną ir da-
šiai susirinkusius j sumą 
bridgeportiečius ir svečius 
iš kitų kolonijų sekmadienį, 
sausio 11 d.

Pats mons. Krušas atliko 
Asperges ir celebravo šunį. į. 
Asistavo dijakonu kun. kleb. 
Paškauskas subdijakonu — 
kun. kleb. Linkus, ceremoni
jų vadovu per pamaldas b 1- 
vc tėvų marijonų vice pro 
vincijolas kun. Mačiūnams. 
Skambūs choro ir orkestro 
balsai, darnus altar-boysų 
patarnavimas ir auksinėmis 
gėlėmis — vainikais išpuoš
ta bažnyčia gražiai nuteikė 
besimeldžiančius.

Cicero klebonas kun. Al- 
tavičius savo pa. n.ksle pri
minė šiai bažnyčiai daug

bartinį kleboną prel. M. L. 
Krušą. Drauge pabrėžda 
mas kiek daug paguodos ir 
dvasinių malonių gavo para
pijiečiai šioje jubilioj- įėjo 
bažnyčioje.

Prabilęs į parapijiečius 
d. gerb. mons. M. L. Kru
šas paragino melstis dau
giau šiais jubiliejiniai.! me 
tais, kad jie būtų pažymėti 
didesniu dvasiniu atgimimu.

Gražiai skambėjo lietu
viškas ‘šventas Dieve.’ Tuoj 
po pamaldų altorius su dva
siški j a buvo nufotografuo
tas.

Toliau sekė vaišės kiebo-j 
nijoje, kur buvo pasikeista 
kalbomis ir linkėjimais. J..

IŠGRIAUTAS LABD. ŪKIO EŽERO TVENKINYS
Praėjusio sekmadienio ry

tą išgriautas Labdarių Są
jungos ūkio ežero tvenki
nys. Išbėgo beveik visas e-

žero vanduo. Priežastis tven 
kinio išgriuvimo, spėjama, 
dideli speigai. Nuostoliai di
deli.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS JUBILIEJINIŲ METŲ ATIDARYMO IŠKILMIŲ DALYVIAI

Tikrai gražiai veikia
Brighton Park. — Lietu

vos Vyčių 36 kuopos jaunie
ji. vadovaujami Jono Bra 
zausko, gražiai veikia.

Iš Aušros Vartų 
parapijos susirinkimo

West Side. — Aušros Var
tų parapijos metinis susirin
kimas praeitą sekmadienį 

Sausio 7 d. per pačius di buvo skaitlingas ir begalo 
džiausius šalčius, buvo skait ! jaukus ir rimtas. Klebonas aįydkaita viršijo paeitų 
lingas susirinkimas. Susirin- kun. J. Dambrauskas išdavė 
kimą pravedė Juozas Mačys, detaliai metinę atskaitą, ku- 
kuopelės vice pirmininkas.
šis susirinkimas buvo- vie
nas įvairiausių ir įdomiau
sių. Jame buvo ir dainų ir

Pirmoj eilėj, žiūrint iš kairės į dešinę: kun. J. Paškauskas, Visų Šventųjų parapijos klebonas; kun. A. Baltu 
tis, Gimimo Panelės šv. parapijos klebonas; prelatas M. Krušas, kun. Ig. Albavičius, šv. Antano parapijos, 
Cicero, klebonas; ir kun. P. Lukošius, Šv. Jurgio parapijos vikaras. Antroj eilėj: komp. A. Pocius, šv. Jurgio 
parapijos vargonininkas; kun. J. Prunskis, Šv. Jurgio parapijos vikaras, buvęs dienraščio “XX Amžius” (Lie
tuvoje) redaktorius; kun. S. Gaučias, Šv. Jurgio parapijos vikaras; kun. J. Mačiulicnis, Tėvų Marijonų vice 
provinciolas, kun. A. Linkus, šv. Kryžiaus parapijos klebonas; L. šimutis, “Draugo” red.; ir Stasys Pieža, 
Chicago Herald-American korespondentas. (Photo Chicago Herald-American).

parapijiečiuose, kad šių me-

metų virš $6,000.00, kilo di
delis džiaugsmas susirinku-

ri parapijiečių sutikta di- e, karių Urpfi dalyva. 
dSauaiom ovacijom - savo m Jr žym,ų „i2nierių Girdi I ir seRt 
mylimiems dvasios vadams mū klebonas, tikrai geras 
- klebonui knn. J. Dam- dirbti

juokingų pasakojimų ir kai-j brauskui ir jo pagelbmmkui nQra gjrdi jaunaa bet pra.
lenkia ir senesnius. Po susi- 

draug parapijos komitetui. rinkim0 ijie{iai sveiki.
Po klebono raporto sekė

komiteto

bų. Lietuviškai žodį tarė kun. Mykolui Jodkai, ir po- 
Jonas Brazauskas.

Jaunieji vyčiai stropiai 
ruošiasi prie savo “skating 
party”, kuri įvyks sausio 30 
d. Tikietus platina visi na
riai. J. Koncevičius, Jr., jau 
turi pardavęs 60 tikietų, ki
ti po 20-30.

Smulkus “Drauge” skel b’ 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko 
kiu reikalu pasiskelbk ‘Dran 
go’ “Classified” skyrių ie.

naujų parapijos 
narių rinkimas, į kurį iš
rinkta darbščių 15 vyru; 
taip pat parapijos susirin
kimas įgaliojo kleboną ir 
komitetą, jeigu dėl nekuriu 
priežasčių komitetų narių 
būtų permaža, tai gali jie be 
parapijos susirinkimo dasi- 
rinkti kitą tiek vyrų sau į 
talką.

Po susirinkimo, kuris su
kėlė tokį gražų ir didelį ūpą

no kleboną ir linkėjo, kad 
šiais metais dar didesnę pa
žangą padarytų, o patys pa
siryžo visame padėti ir rem
ti.

O po tokio entuziastingo 
susirinkimo ir pakilusio ūpo, 
prasidėjo vaišės: kiek čia 
džiaugsmo, linksmybių, iš- 
tikrųjų, sunku aprašyti. Kal
bos, dainos skambėjo, kad, 
rodos parapijos salė pnš.

vadai, lai gyvuoja parapijos 
komiteto nariai ir visi pa
rapijiečiai ir mūsų gerieji 
draugai — iš visoj Chica-

Rožės ir lelijos 
visus žavėjo

Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoj sausio 11 d. įvyko 
graži ir šauni tėvų marijonų 
rėmėjų vakarienė, į kurią 
at3ilankė ne tik Dievo Ap
vaizdos parapijos lietuviai, 
tėvų marijonų rėmėjai, bet 
taip pat nemaža buvo atvy 
kusių iš kitų kolonijų, kaip, 
Cicero, Marąuette Park Bri- 
dgeporto ir kitų. Vakarienė 
je buvo per 200 dalyvių, ku
rie ne tik skaniai prisival
gė, bet taip pat pasiklausė 
rožių ir lelijų klūbc choris
čių gražių lietuviškųjų dai
nų. Iki ašarų rožės ir lelijos 
prijuokino publiką komišku 
vaidinimu. Juk sveika pasi
juokti gerai prisivalgius.

Į tėvų marijonų rėmėjų 
vakarienę atsilankė malonus 
ir simpatingas kun. klebo
nas Martinkus, kun. Mačiu- 
lionis, MIC., kun. J. Dam
brauskas, MIC. Visi jie pa
sakė įspūdingas kalbas, ku
riose pabrėžė nepaprastą 
Dievo Apvaizdos parapijos 
lietuvių geraširdingumą kil
niuose darbuose.

Gražiai pavyko tėvų ma
rijonų rėmėjų vakarienė, ku
riai sumaniai vadovavo biz- 
nierka Pr. Ivanauskienė.

Labai daug širdies į šį 
jaukų parengimą yra įdėju- 
sios visos Dievo Apvaizdos

Brighton Park. — ARK į Dievas suteikia mums ge- parapijos tėvų marijonų rė- 
vienetas turėjo susirinkimą1 ras daiktus per mūsų pačią mėjos, todėl viskas šauniau- 

rankas. Italą priežodis šiai pavyko.sausio 9 d. Oras buvo nepu 
prastai šaltas, tačiau susi

X. Y.

gos: vienu žodžiu — jauni rinko apie 30 moterų ir me»

Susirinkimai
J. K. gailių ir pasidalino 

bais.
dar-

Federacijos Chicago aps 
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 14 d., S 

' vai., Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambary. Vi
si skyrių ir draugijų atste 
vai prašomi susirinkti. Tu
rime svarbių reikalų apt&r 
ti. Valdyba

Pavogti šeši
Paskutiniais laikais iš 

Cook apskrities ligoninės 
pavogti net šeši mikrosko 
pai, kurių kiekvienas 
dol. vertės. Policija dar
buojasi susekti vagį.

CONRAD
Fotografas

Studija jrengrta plr 
mos rūšies su mo 
uernlškomla užlal 
domis ir Hollywooo 
tvlasomia. Darbai 
Qn antuotas.

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

Bes.: <- ENGIewood 5840

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP
1520 MIoctcIm (Top of tho DU1)

RADIO
Peoples krautuvė ruošia 

L. R. K. Labdarybės ch gražią ir įdomią radio prog- 
rektorių susirinkimas įvyki į ramą šiandie, antradienį, 7
trečiadienį, sausio 21 d. 7:3t
vai. vak. Šv. Kryžiaus parai 

Lai gyvuoja mūsų dvasios j klebonijoj, 4557 S Wood S 
pas kun. A. Liukų. Direk'r
riai, ^malonėkiteLOUK KNOCKS OUT R AE R IN NAVY RELIEF BOUT

("Dnufu" Acme teiephoto,

Heavyweight champ Joe Louis stands over challenger Buddy Baer as Baer took 
the count on the third knock down in the first round of their title fight in Madison 
Sąuare Garden, New York, which was a benefit for the Navy Relief Fund. Frankie 
Fullam was referee of the fighe.

visi dai.
vauti, nes yra labai svarbi:; 
reikalų svarstymui kas link 
senelių prieglaudos nar/v 
statybos. Z. L. Gedvilas SKAITYKITE

valandą vakare iš stoties 
WGES. Programoj dalyvaus 
B. P. Moterų draugijos cho
ras ir, vadovaujant A. Za- 
bukienei. padainuos gražių 
dainų. Malonėkite nepamirš
ti pasiklausyti. Rep. XXX

‘DRAUGĄ’

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINLNO ROOM SETO — PAK
LOK SET8 — UfcDILOOM KEIS 
— KLOS — RADIOS — KJK- 
FR1GKHATURS — UAMHRRS — 

HANGtLh — STOVUS.
DU NadonaUy Adrertlaed Itenu.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

J

Dėl Jūsų daugumos gražių Tinkėjimų ... iš
reikštų mūsų Įstaigos “Grand Opening” 
Atidaryme Šeštadienį.

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

Pirkite V. 8. Oefcivie IIoimIs Čionai

FAIRFIELD SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION
Hew locotion: Cor. Milwouk.e, North t Domėn Avm. 

CHICAGO

tvot *»Mti •»«» *3,000,000

NE2ICRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

TAIGIIU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VienintSlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — j 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v. >7$

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehUl 2242

j
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SKUBĖKITE PIRKTI TIKIETUS "DRAUGO" 
KONCERTUI

Eikite į pagalbą - pardavėjai gauna dovanas 
už daugiausia parduotu tikietų
Šiais metais “Draugo” 

koncerto tikietų pardavimo 
kontestas tikrai sėkmingai 
eina, nes yra atskiros dova
nos agentams ir ne agen
tams. Visų dovanų vertė 
siekia net 75 dolerius.

“Draugo” koncerte, kuris 
įvyks sekmadienį, sausio 18 
d., dalyvauja žymiausios 
Chicagos lietuvių parapijų 
chorinės jėgos. Sokol salėje 
susirinks tokie žymūs artis
tai kaip Sasnausko choras, 
Genovaitės Giedraitienė ir 
Klevickaitė, Antifonalis cho
ras, Stygų ensamblis, Atei
tininkų tautinių šokių gru
pė ir daug daugiau įžymy
bių.
Reik koncertų, reik vajų

'Šiais sunkiais laikais, kuc 
met kainos greit kyla, mums

dienraščio išleidimas sunkė
ja. Nenorėdami pakelti dien
raščio kainą, stengiamės ko
kiais nors parengimais tą 
nelygybę išlyginti. Bet kad 
tie parengimai pasisektų, į- 
vedėm kontestą prie šio kon 
certo tikietų platinimo.

Šiais metais platiname 
koncerto tikietus vajumi, 
viena dovana agentui, kuris 
daugiausia tikietų parduos 
ir kita pirma dovana ne a- 
gentui, kuris ar kuri tokiu 
pat būdu pasižymės. O tre
čia dovana bus agentui ar 
ne agentui, kuris antroje 
vietoje stovės. Pirma dova
na agentui — Westfield 
Wriet Watch; o trečia do
vana — Nesco Electric 
Roaster. Visos tos dovanos 
yra vertos apie $75.00.

Kreipkitės prie šių asmenų:
“Draugo” tikietų platini

me gana daug yra užsiėmi
mo, plati dirva ir pravartu, 
kad kiekvienas skaitytojas 
žinotų, kur gali gauti tikie
tų koncertui. Administraci
ja labai ragina visus pirkti 
tikietus iš žemiau minėtų 
asmenų, nes norime jiems 
duoti kreditą ir, jei galima, 
net kontesto dovanas.

•Tikietai galima gauti pirk 
ti pas sekančius:

VI. šemetulskį, 1440 So. 
51st Ct., Cicero, III.

Praną Gudą. 901 W. 33rd 
St., Chicago, UI.

K. šerpetį, 1710 N. Hoyne 
Avė., Chicago, III.

I F. Gubistą, 4355 S. Mo- 
j zart St., Chicago, III.
| P. Varakulį, 1900 S. Union 
Avė., Chicago, III.

St. Staniulį, 6051 S. Tal- 
man Avė., Chicago, III.

J. Aukškalnį. 1384 Harri- 
son St., Gary, Ind.

“Draugo” ofise, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, III.

Petr. Turskienę, 4639 So 
Hermitage Av., Chicago, HL

NEPRIIMTAS ATSIMOKA Taverne sunkiait
pašautas

Praeitą šeštadienį vakare 
taverne, 2058 Washburne 
avė., plėšikas sunkiai pašo
vė Hughie Halligan, 40 m. 
amž. miestinį elektrininką. 
1123 So. Leavitt gt. Kai du 
plėšikai užpuolė taverną, 
tas vyras gavo progos iš
bėgti pro šonines duris ir 
bandė plėšikams pastoti iš
ėjimą pro priešakines duris. 
Tas nepavyko. Halligan ne
turėjo jokio ginklo. Vienas 
plėšikų jį peršovė ir savo 
sėbru pabėgo.

Paskiau pranešta, 
pašautasis mirė.

mu

t a

(“Draugus” Acme telephotoj

Teddy Burton, 11 m. amž. 
iš Detroito, norėjęs įstoti U. 
S. laivynan, bet nepriimtas. 
Tad jis pasiuntė prcz. Roo- 
feveltui $427.80 čeki, kaipo 
st vo dalį, karo reikalams.

K. Zaromskį, 5431 S. Sa- 
cramento Avė., Chicago, III

V. Daugirdienę, 1615 So. 
Wood St., Chicago, III.

C. Druktenį, 2202 W. Cer
mak Road, Chicago, III.

kad

Tarnybos vyrai 
gaus bilietus

International Amfiteatre, 
42 ir Halsted gt., sausio 18 
d. bus atidaryta Wild West 
Rodeo ir Hollyvvood Thrill 
cirkas. Daugiau kaip 15,- 
000 bilietų bus veltui išda
linta kareiviams, jūrinin
kams, marynams ir pakran
čių sargybos nariams.

DRAUGO"

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

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

KONCERTĄ PILDO ŽYMIAUSIOS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ MENINES JĖGOS.

Už padangų taisymą 
numatytos kainos

Nacionalinis kainų admi
nistratorius Leon Hender 
son patyrė, kad taisant se
nas automobilių padangas 
išvystomas ne tik profite- 
riavimas, bet ir raketas. 
Tad jis paskyrė didžiausias 
kainas už taisymą. Taip 
pat pranešė, kad ir senų 
padangų kainos bus nusta
tytos.

1/ ■ V ■ ''•J* ■Kuria seimos židinį
Edward H. Wavra — 

Emma B. Karpus.
Alphonse A. Petrulis — 

Jennie Zvega.
John Gunkel — Virginia 

Polonis.
Silvester L. Gottolin — 

Pauline Grigutis.

PROF. A. POCIUS, 
“Draugo” koncerto 

tvarkytojas.

Rezervuokite Sausio 18 d. 
Dienraščio “Draugo” 

Koncertui!

Liucija Piliponytė, 
Ateitininkų Draugovės 
šokikų grupės tautinių

šokių mokytoja 
“Draugo”

Koncerto žvaigždės — 
Genovaitė Giedraitienė 

Genovaitė Klevickaitė.

Koncerte Dalyvauja: Sasnausko Vyrą Choras, 
Ateitininku 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 6-tą VALANDĄ VAKARE.
ŠOKIŲ PRADŽIA — 8:30 VALANDĄ VAKARE.

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

X Labdarių ūkio išgriau
to tvenkinio žuvis, kaip pra
nešama, visa išėjus į pievą 
•ir laukus. Apylinkės farme- 
riai, apsiavę ilgais gumi
niais batais, gaudo tą žuvį 
įvairiomis priemonėmis. Kai 
kurie pagauna žuvų, sverian 
čių po 5 ir daugiau svarų.

X Prelatas M. Krušas Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
praeitą sekmadienį pradėjęs 
parapijos jubiliejinius me
tus ir kun. Ig. Aibavičius, 
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, klebonas, vakar išvyko 
kelioms savaitėms poilsio į 
Tuscon, Arizona.

X Atgaivinto Sasanausko 
vardo vyrų choro debiutas 
“Draugo” koncerte bus tik
ru surprizu. Iki koncerto 
nauji nariai nebus priimami. 
Po koncerto nauji nariai bus 
priimami pagal priimtą sta
tutą. Choras bus pastovi dr- 
ja dainos menui kelti.Taksais ir bonais

suturėti infliaciją Į X l L. Vyčių choro prak
J. A. Valstybėms gręsia tiką šį vakarą Lietuvių Au- 

dolerio infliacijos pavojus, ditorijoj renkasi ne tik cho 
jei kainos už maistą ir už ro nariai, bet ir studentų ir 
kitokius daiktus nuolat bus ateitininkų kuopų balsingi 
keliamos ir nebus suvaržy- nariai: choras rengsis prie 
tos. vasario 16 d. ir taip pat prie

Tačiau šių suvaržymų ne- savo sidabrinio jubiliejaus 
pakanka, aiškina kai kurie minėjimo. Darbo daug. Ti 
ekonomikai profesoriai, kimasi, kad šį vakarą gau- 
Dar reikalinga ir organi- singai suvyks ir senieji cho- 
zuotiems darbininkams nu- ristai ir daug naujų atvyks.
žymėti aukščiausius atlygi-1 ..Draug<,” redakcija
nimus, jei kainos bus kent- prašo vi8ų; namiškių giml.
roliuojamos. nių, draugų, pažįstamų pra-

Anot jų, prieš infliacijų neJt, yardu8 arde8 ir 
šiandie tinkamiausia prie- adre8Ua jaunųjų Sauktų
monė yra dideli taksa, ir D-d53 gam0 kariuomen5n 
valstybės apsaugos bonų užtenka uk redak
pirkimas. tele{m)u: Cana) gon,

Nuo 1941 metų gegužes
mėnesio iki šiandien išpirk- i X Elzbieta Bunela, “Drau 
ta apie už pustrečio bilijo-1 go” skaitytoja ir rėmėja,
no dolerių vertės apsaugos 
bonų.

ARKIVYSKUPAS STRITCH SMOGIA 
MATERIJALISTINĖMS VALDŽIOS SISTEMOMS

J. E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch praeitą sekmadienį 
Aplankymo parapijos audi
torijoj, 843 West Garfield 
bulv., kalbėjo gausingam Šv. 
Vardo draugijų unijos narių 
pusryčiavime, kurs sekė po 
Komunijos tos parapijos 
bažnyčioje. Arkivyskupo 
kalba transliuota per radi
ju

Ekscelencija pareiškė, 
kad kai kuriose šalyse šian
die materialistinės valdžios

sistemos palaikomos. Reli
gija be atodairos persekio
jama ir patsai Dievas nei
giamas. Tas nepakenčia
ma. Nes kur Dievas neigia
mas, ten gyvu j a visokios 
pasibiaurėtumas.

Arkivyskupas sakė, kad 
darant taiką turima į tai 
rimtai atsižvelgti. Taikos 
sutartyje pirmąją vietą tu
ri užimti Dievas ir religija. 
Be to taikos pastovumas ne 
įmanomas.

X M. ir J. Alkimavičiai, 
6940 S. Rockwell St., žino
mi organizacijų nariai ir vei
kėjai, rytoj mini 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Sausio 18 d. jų puošniam 
name ruošiama jubiliejinis 
bankietas. Jubiliatai yra iš
auginę — sūnų ir dvi duk
teris. Vyresnioji Bronė iš
tekėjus už Bistro, vieno gi
minių žinomo Lietuvos ka
talikų veikėjo — vado dr. 
Bistro, kuris bolševikų iš
tremtas į Sibirą ir jo likimas 
dar nėra žinomas.

X Lituanistikos Semina
re sausio 15 d. 8 vai. vak., 
International House, 1414 
E. 59th St., 2nd floor, Room 
B, prof. K. Pakštas duos 
paskaitą “Lietuvos žlugimo 
priežastis 18 amž.” Įžanga 
nemokama. Nuoširdžiai k vi s 
čiami atsilankyti studentija, 
profesionalai ir bendrai šiai s 
klausimais susidomėję lietu
viai.

X Aleksandra Pukelienė, 
adresu 6447 So. Washtenaw 
Avė., apie keturi mėnesiai 
kaip sunkiai serga, šiandie 
išvažiavo į Billings Memo
rial ligoninę, kur pasiduoda 
labai pavojingai galvos ope
racijai. Labai gaila žymios 
ir daug dirbusios veikėjos. 
Linkime nemažos šeimos 
motinai sėkmingai pergy
venti pavojų, o jos vyrui 
Jurgiui Pūkeliui, dukrelėms 
ir sūneliams reiškiame gi
lios užuojautos.

narė daugelio draugijų, jau 
savaitė, kaip serga. Pasta
romis dienomis jaučiasi ge
riau ir tikisi visai pasveik
ti.

X M. Balsienė gyv. adre
su 837 West 33 PI., šiomis 
dienomis gavo žinią nuo sa
vo sūnaus USA kariuome
nėj, stovyklaujančio Hawaii 
salose (Honolulu mieste). 
Motinai ir žmonai labai rū
pėjo jo likimas. Dabar džiau 
giasi, kad dar gyvas, svei
kas ir pasiryžęs su kitais 
atmušti bet kokį japonų puo
limą.

X Užvakar mirė Cernaus- 
kas, žinomas Dievo Apvaiz
dos parapijos veikėjas.

World’s Smallest Cowboy 
to Compete in Rodeo

Cowboy: — Van Patter of 
Salins Cal. with his pal the 
world’s smallest cowboy, 
Brownie Rogers of Fort 
Worth, Texas both of whom 
will be seen at Larry Sun- 
brock’s Huge Combined 
Wild West Championship 
Rodeo and Thrill Show to be 
held in the International 
Amphitheatre starting Sun- 
day Jan. 18 Sunday Jan. 25 
inclusive at 2:30 P. M. and 
8:00 P. M. daily.

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

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

$565,000.00

ARCHER AND SACRAMENTO AVER.7 
CHICAGO. ILL?

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

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

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

IMvfHhoJam
po
Clhlcajjo
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W. KAMTER. a«v. DRAU°4 

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 8. Halsted St.
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