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Nuskandino
SINGAPORE 60,000 . 
KATALIKŲ

Kolumbano Užsienių Misi
jų draugijos laikrašty Far 
East rašo, kad britų Toli
muosiuose Rytuose “Gibral 
taro” Singapore srityje yra 
vadinamoji Malacca katali
kų diocezija. Jos ribose gy
vena apie 3 milijonai žmonių 
ir jų tarpe tik apie 60,000 
katalikų. Vyskupauja vysku 
pas Adrian Devals, Pary
žiaus Užsienių Misijų dr-jos 
narys.

De la Šalie broliai Singa
pore veda keletą mokyklų, 
kurias iki šio karo lankė 
1,300 berniukai, kurių tarpe 
buvo daugiau kaip 1,000 ka
talikų, daugiausia kiniečių. 
Mergaitėms mokyklą veda. 
Les Dames de St. Maur. 
Apie 2,000 mergaičių ją lan
ko. Pačiame Singapore mies
te yra keletas kiniečių pa
rapijų. Misionieriai tvirtina, 
kad kiniečiai katalikai ypač 
pasižymi, nepaprastu uolu
mu savo tikybinėse prieder
mėse. Jie yra pavyzdis ten 
kitų tautų, katalikams.

Dabar dėl Singapore tvir
tovės vyksta žiaurios japo
nų kovos su britais. Japonai 
spiriasi ten viską iš britų 
atimti, juos įveikus.

AMERIKIEČIŲ
DUOSNUMAS
Vatikano laikraštis L’Osser 

vatore Romano rašo, kad 
katalikų amerikiečių dusnu- 
mas daug padeda šventą j am 
Tėvui šelpti nukentėjusius 
šioje nepaprastoje pasaulio 
krizėje.

Laikraštis mini Amerikos 
vyskupų praeitais metais

Japonų orlaivių 
atakos Luzone

Washingtonas, sausio 16 
d. — Luzon saloje Filipinuo
se japonai be paliovos bom
barduoja amerikiečių ir fili- 
pinų ginamas pozicijas. Kas 
dien atakoms japonai pasiun 
čia didelį skaičių bombane- 
šių.

Karo departamento prane
šimas taip pat pareiškia, 
jog ir žemyne nuolatos vyks 
ta įvairaus masto susirėmi
mai ir japonai stengiasi sku 
biai pralaužti ginamas pozi
cijas.

Sistematiškai apiplėšiai
Departamento komunika

tas pažymi, jog gen. Mac 
Arthur gauna pranešimų 
apie japonų sistematišką 
apiplėšimą užimtose Filipi
nų vietose.

Tuo tarpu Romos radio pa 
skelbė, kad japonų laivynas 
pradėjo veiksmus prie Ba- 
taan pusiasalio, kur yra su
koncentruotos gen. Mac Ar
thur pozicijos.

Pranešimas pažymi, jog 
naktį pusiasalin esą išlaipin 
ta japonų kariuomenės. Ta 
čiau šie pranešimai nepat
virtinti.

Laisvi prancūzai 
atvyko Libijon

Kairo, sausio 16 d. — 
Pranešama, jog Libijon at- 

Kančios sekmadienį visose I vyko laisvųjų prancūzų ka- 
bažnyčiose įvykdytą rink- riuomenė, kad padėtų ang
liavą ir pažymi, kad J. A.
Valstybių vyskupai ir tikin
tieji tikrai yra geraširdžiai 
ir labdarai pasiaukoję. Toks 
katalikų pažymėtinas solida 
rūmas yra popiežiui gyvas 
suraminimas.

NACIŲ UŽSIMOJIMAI
Naciai Europoje skleidžia 

Fredericko Schmidto, Wuer- 
ttembergo gauleiterio, para 
šytą pamfletą. Autorius sa
ko, kad naciai, sugriovę žmo 
nių “senąsias “pasaulines 
idėjas”, dabar imsis griauti 
visuotinę Bažnyčią. Vadina
si, jie imsis kovoti prieš 
krikščionybę jo ypač katali
kybę. Anot nacių, krikšio- 
nybė vokiečiams esanti sve
timybė ir kaipo tokia turin
ti išnykti.

Vargiai naciai nežinotų, 
kad jų užsimojimai prieš
krikščionybę yra nykštuki . . , „ x „ ,
niai. Tik aklasis polinkis ki-1 n būt užimtas Berlynas ir 
tas tautas pavergti juos 1 M* v*8* svarbesnieji Vokie- 
tempia į tuos nevykusius tjj°s miestas. Be to, turi

lams kovose prieš ašies pa 
jėgas Halfayos apylinkėje.

Britų oficialus komunika
tas pareiškia, jog anglų ka
riuomenės motorizuotoji pa
lengva žygiuoja pirmyn, ne
žiūrint priešo aršaus pasi
priešinimo.

Pasak komunikato, vokie
čiai ir italai sustiprinę savo 
aviacijos veikimą, kai tuo 
pačiu laiku anglų aviacija 
nuolatinai bombarduoja 
ašies kriuomenės pozicijas.

Washingtonas, sausio 16 
d. — Laivyno departamen
tas patvirtina, jog vakar 
Long Island pajūryje nus
kandintas prekybinis laivas. 
Laivas esąs sąjungininkų 
prekybinis laivas ir jo įgula 
perkeliama į sausžemį.
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is Japonijos Laivus

Į ("Draugas” Acme teiepnou*
Torpeduoto ir nuskandinto tankerio Norness išvaduota įgula išlaipinta Newport, R. 

I., uoste. Miesto mayoras H. MacCauley (dešinėje) sveikina išvaduotą laivo kapitoną 
Harold Hansen.

Malajuosna atvyko
Australijos kariai

Melbourne, sausio 16 d. — 
Karo vadovybė šiandien pra 
nešė, jog Japonijos orlaiviai 
per šešias ir pusę valandos 
bombardavo Australijos aer 
odroma RaBaul, New Bri
tam saloje.

Garbinga kova

Melbourne, sausio 16 d. 
— Melbourno laikraštis 
Herald, rašydamas apie 
gen. Mac Arthur, pareiš
kiu, jog “garbinga Filipi
nų gynėjų kova, vadovau
jama gen. Mac Arthur tei
kia tiek pat įkvėpimo, 
kaip ir Tobruko gynimas”.

Gen. Mac Arthur organi 
zacinis gynimo darbas Fi
lipinuose padarysiąs įta
kos visam Pacifiko karui 
ir strategijai yra esąs la
bai svarbus visam karui 
ir ypač Australijai.

žygius.

STALINO PLANAS

būti vokiečių stambiomis 
mašinomis sov. Rusijai atly
ginta už nacių atliktas so
vietams pramoninius nuosto 
liūs. Pagaliau, švietimusi Vo 
kietijoje turi būti įvesta 
tarptautinė kontrolė, kad vo

Londono savaitinis žurna
las “News Review” praneša 
iš patikimų šaltinių apie . . ... .
Stalino planą Vokietijos rei- "'“kyklose tarp vaikų
kale. Stalinas, sako. griežtai nebutų vy^<^Qma kokia nors
nusistatęs, kad prieš taikuos 
darymą, turi būti pilnutiniai 
sunaikintas nacių režimas,

propaganda.
Kai kurie britai, net ir 

konservatoriai vadai, prita-
nacių partijos vadams pri-1 ria tam sovietų diktatoriaus 
taikyta mirties bausmė, tu- j planui

Rusai sakos apsupę 
Kharkovg

Maskva, sausio 16 d. — 
Sovietų kariuomenė šiandie 
sukontravo prie Seližarovo 
ir pranešama, jog nuo sau
sio 5 dienos iki sausio 15 
dienos nukauta 14,000 vokie 
čių.

Rusų paskutinieji praneši
mai skelbia, jog Timošenkos 
vadovaujama kariuomenė 
galutinai apsupusi Kharko- 
vą-

Berento jūroje, pasak ru
sų, nuskandinta du ašies 
transportiniai laivai, viso 
11,000 tonų.

___________\

Londonas, sausio 16 d. — 
Pereitą naktį, jau antrą pa
eiliui naktį, anglų bombane- 
šiai apmėtė bombomis Vo
kietijos uostas Hamburgą 
ir Emdeną.

Singapūras, sausio 16 d. 
— Atrodo, jog atvykus Aus 
tralijos karitAmeiiei, Mala
juose anglai pagaliau įsten
gs sulaikyti besiveržiančius 
Singapūro linkui japonus.

Pranešama, jog Malajų 
fronte sunaikinta du japonų 
šarvuotosios kariuomenės da 
liniai ir bendrai visam fron
te japonai sulaikyti. Kariuo
menės veiksmams labai pa
deda aviacija.

Aviacijai bombarduojant 
Japonijos «unkvežimus ir ge 
ležinkelio koncentracijas ne
toli Tampino, 120 mylių į 
šiaurę nuo Singapūro, britų 
kariuomenė Malacca lygumo 
je sunaikino vienuoliką Ja
ponijos tankų ir dešimtį šar 
vuotų automobilių.

Galimi nauji 
vokiečių žygiai

Londonas, sausio 16 d. — 
Berlyno radio paskelbė, jog 
keleivinis judėjimas Vokieti 
joje dar labiau suvaržomas, 

i Šis nuostatas pradėjęs veik
ti pereitą sekmadienį, nes 
geležinkeliai reikalingi svar
besniems reikalams.

(Praeityje apie naujus vo
kiečių žygius visados būdavo 
galima spėti iš geležinkelio 
taisyklių, nes keleivių trans- 
portacija visados būdavo su 
laikoma karo reikalams).

Rytoji

Nepamirškite meti
nio ‘‘Draugo” koncerto. 
Sokol salėje, 2345 South 
Kedzie Avenne. Pradžia 
6 vai. vakare. Paruošta 
nepaprasčiausia progra
ma.

Po koncerto šokiai. 
Bus įdomu, įvairu ir 
smagu!

Amerikos laivynas nuskandino 
iki šiol 24 japonų laivus
Nuskandintųjų laivų tarpe du didieji karo 
laivai ir didelis keleivinis laivas

Washingtonas, 
d. — Jungtinių 
Azijos laivynas Tolimuose 
Rytuose nuskandino tris

Olandai nuskandi
no japonų 
destrojerius

Batavija, sausio 16 d. —. 
Šiandie oficialiai praneša, 
jog Tarakano salos pajūrio 
armotos nuskandino du Ja
ponijos destrojerius ir vieną 
laivą ir priešorlaiviniai pa
būklai pašovė vieną japonų 
jūrų orlaivį prieš pasidavi
mą daug skaitlingesniems 
japonų kariuomenės bū
riams. Salą japonams pavy
ko paimti tik po trijų dienų 
kovų.

Šios dienos pranešimai 
taip pat pareiškia, jog Mi- 
nahassa apylinkėje, Celebes 
saloje olandai aršiai kovoja 
prieš japonus.

Komunikatas praneša, jog 
japonų bombanešiai apmėtė 
bombomis karo ir aviacijos 
bazę Medan, rytiniam Sumat 
ros pakraštyje ir taip pat 
bombardavo Amboina pagal 
binę laivyno bazę.

Olandų orlaiviai ir subma 
rinai patroliuoja jūras ieško 
darni japonų karo laivų, nes 
tikimasi, kad japonai bandys 
pravesti invaziją Borneo 
saloje.

Nacių ir fašistų 
admirolai tariasi

Buenos Aires, sausio 16 
d. — Kad parodytų Argen 
tinos norą kooperuoti su 
kitomis Amerikų respubli
komis kovoje prieš ašį, Ar 
gentinos policija, pasirem
dama vidaus reikalų minis 
terio įsakymu, pradėjo vi
sų organizacijų “sudarytų 
daugiausia iš svetimša
lių” investigaciją.

Savo įsakyme ministe
ris pažymėjo, kad nacių 
partijai ir vokiečių darbo 
frontui buvo įsakyta likvi 
duotis gegužio 15 d. 1939 
metais.

sausio 16 , priešo transportinius laivus < 
Valstybių j ir du didelius japonų krovi

nių laivus.
Iki šiol Amerikos laivynas .* 

nuskandino jau dvidešimt 
keturis Japonijos ne kovos 
laivus, ir vienuoliką karo lai 
vų. Tuo būdu iš viso nuskaų 
dinta trisdešimt penki Japo 
nijos laivai.

Amerikos resp. 
Konferencijos

Rio De Janeiro, sausio 16 
d. — Amerikų respublikų 
konferencijoje šiandie Co- 
lombija patiekė sumanymą, 
kad visos Amerikų respub
likos nutrauktų diplomati
nius santykius su Vokietija, 
Italija ir Japonija. Šį suma
nymą parėmė Meksika ir 
Venezuela.

Argentina, kuri anksčiau 
yra pareiškusi nenorinti pri 
aidėti prie bet kokių sąjun
gų ir pasirašyti sutartis, at 
rodo šiandie pakeitusi savo 
nusistatymą.

Jungtinių Valstybių dele
gacija pasiūlė sudaryti pan- 
Amerikos komisiją prieš 
špionažą ir sabotažą, nutrau 
kti telefoninį susisiekimą su 
ašies valstybėmis, uždraus
ti ašies piliečiams įsigyti 
orlaivius.

Roma, sausio, 16 d. — 
Oficialus italų radio paskel
bė. jog Vokietijos laivyno 
vyriausias vadas adm. En- 
rich Raeder ir Italijos laivy 
no štabo viršininkas adm. 
Artūre Riccardi trečiadienį 
ir ketvirtadienį tarėsi Gar 
misch-Partenkirchene.

Radio pažymi, jog pasita
rimuose draugingai aptarta 

j laivyno reikalai ir visose 
, problemose susitarę.

Daugiau kinų 
karių Burmoje

Chungkingas, sausio 16 d. 
— Spaudos pranešimai skel 
bia, jog antras Kinijos ka
riuomenės dalinys atvyko į 
Burmą ir pasiųstas į iš ank 
sto paskirtą vietą.

Spauda taip pat praneša, 
jog netrukus Washingtonan 
bus pasiųstas Kinijos karo 
misija, kad galėtų dalyvauti 
sąjungininkų konferencijose.

Washingtonas, sausio 16 
d. — Wendell L. VVlllkie pra 
dėjo gynimą Kalifornijos ko 
niunistų partijos sekreto
riaus VVillIam Schnelder 
man, kuriam buvo nėrimą 
atšaukti pilietybę.

Du kovos laivai
Nuskandintųjų Japonijos lai 

vų skaičių sudaro du didieji 
kovos laivai, Kongo ir Haru- 
na; vienas lengvasis kruze- 
ris, penki destrojeriai, pen
ki submarinai, vienas gink
lų, laivas, vienas minų gau
dytojas, vienas 17,000 tonų 
keleivinis laivas, trylika 
transportinių laivų ir šeši 
krovinių laivai.

Apie paskutiniuosius nus
kandintus laivus laivynų de
partamentas nieko plačiau 
neskelbia ir nepraneša var
dų.

Komunikatas
Laivyno departamentas 

paskelbė sekamo turinio ko
munikatą :

“Tolimieji Rytai:
Jungtinių Valstybių Azi

jos laivyno daliniai praneša 
apie nuskandinimą penkių 
priešo laivų Tolimuose Ry
tuose. Jų tarpe yra du dide
li krovinių laivai, du dideli 
transportiniai laivai ir vie
nas vidutinio transportinis 
laivas. Tai daugiau priešo 
nuostolio jūrose, šalia anks
čiau praneštųjų.

Atlante: . {
“Snbmarinų situacija

Jungtinių Valstybių šiaurry 
čių pajūryje pasilieka ne
pasikeitusi”.

Ingalis neprisipažįs
ta kalta špionažu T >
Washingtonas, sausio 16 d. 

— Plačiai žinoma lakūnė 
Laura Ingalis, kuri kaltina
ma buvusi Vokietijos agen
tu ir neužsiregistravusi, šian 
die pareiškė teisme esanti 
nekalta.

Laikinai Laura Ingalis pa 
leista užstačius $7,500 užs- 
stato. Ji buvo suareštuota 
pereitų metų gruodžio mėne 
sį.

Griežti pakeitimai
anglų vyriausybėj

Londonas, sausio 16 d. — 
Šiandie plačiai kalbama, kad 
po ministerio pirmininko 
Churchillo grįžimo Londo
nan, galima laukti griežto 
pakeitimo Anglijos vyriau
sybėje.

Kai kurie sluogsniai ma
no, jog Churchillas banda 
sudaryti karo kobinetą iš mi 
nisterių, kurie nebūtų ap
krauti paprastais ministeri
jų darbais.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
mSCONSIHO LIETUVIŲ ŽINIOS

Keuoshos Kronika
Susirinkimas

Birutės dr-jos įvyks ryt 
dieną po numos.
Koncertas

Parapijos choro įvyks ryt 
vakare su komedija. Tokio

virtadienį. Viso* narės kvie
čiamos atsilankyti.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Ona Mastauskaitė ir 
Ono čižikaitė.

Šv. Vardo dr-ja laikė su 
sirinkimą sausio 11 d. iš ry-

koncerto dar Kenoshoje ne-!^°- Priėmė šv. Komuniją, vi- 
buvo. Ateis į pagalbą ir iš 1 si nariai turėjo pusryčius

«>\ SAI T M uiti' 'k’HASh

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

ONDS
ANDSTAMPS

Amžiną atilsį
Ignas Janiūnas mirė sau

sio 9 d. Lake County ligoni
nėj sausio 12 d. po bažny
tinių pamaldų Šv. Baltra
miejaus bažnyčioj palaido
tas Ascension kapinėse.

grįžo namo ir jaučiasi ge 
riau.

Šv. Teresės ligoninė] ran
dasi Mantvilienė, žmona Jo
no Mantvilo, raštininko Šv. 
Baltramiejaus draugijos.

parapijos salėj.
Naujoji valdyba buvo iš 

džia bus lygiai 6 vai. vak. į rinkta darbuotis šiais me

Waukegan dainininkai, va
dovystėj varg. žyliaus. Pra-

Po koncerto prasidės šokiai 
prie geros orkestras. Tikie
tai iš anksto 35c, prie durų 
bus 40c. Visas pelnas ski
riamas parapijai. Visi kvie
čiami atsilankyti. Tai vie
natinis koncertas, kurs šį
met bus Kenoshoj. Nepra
leiskite šios geros progos iš
girsti naujų i? gražių dainų 
ir komedijų.
Šis bei tas

Sekmadienyje visos soda- 
lietės in corpore priėmė šv. 
Komuniją. Po šv. Mišių pus
ryčiai pagaminti ir įvyko su
sirinkimas. Išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkė — Stel- 
la Stulgaitis; vice pirminin
kė — Elena Ališauskaitė; 
ižd. — Ona Moekaitė; raš
tininkė — Elena Mikšaitė; 
ir reporteris laikraščiams 
— Marijona Beitaitė.

Šiais metais patarėjas ii 
dvasios vadas išrinktas mū 
sų klebonas kun. Pranas 
Skrodenis, MIC.

Sodaliečių “sočiai” vaka
ras įvyks sausio 22 d., kez-

tais. Pirmininkas — Pranas 
Vitkus; vice pirmininkas — 
Simonas Venckus; raštiniu 
kas ir ižd. — Liudvikas 
Stankus. Bus vajus įrašy
mui naujų vyrų.
Palaidotas

Aleksandras Mockus, Jr., 
po sunkios ir ilgos ligos 
Buvo dar jaunas, tiktai 21 
metų. Galėjo dar gyventi ir 
su mumis darbuotis, bet Die
vas pašaukė jį pas save. 
Buvo linksmo būdo ir visų 
mylimas^ Mirė sausio 12 d. 
ryto. Iškilmingai po trijų 
šv. Mišių palaidotas sausio 
15 d. Klebonas laikė šv. Mi
šias prie didžiojo altoriaus, 
kun. Ad. Jeskeviči'ūs ir kun. 
Pr. Aukštakalnis prie šoni
nių altorių. Grabnešiais bu
vo Šv. Vardo dr-jos nariai, 
nes velionis priklausė prie 
dr-jos. Laidotuvėse dalyva
vo didelė minia žmonių, nes 
mirusiojo tėvas yra duonke
pys ir geras parapijonas. 
Palaidotas Šv. Jurgio kapi
nėse.

AMERICA ON GUARD!
Abovu ta * ruproduction of th* 

Treasury Department’a Defense 
Savings Postor, ahowing an exact 
dnplication of the original “Minute 
Man" atatue by famed aeulptor 
Daniel Chestar French. Defense 
Bonds and Štampą, os sale at your 
bank or post offioe, are a vital

*

maršalkos Pranas Dapkus ir 
Antanas Didjurgis, vėliavos 
sargas Stan. Urbonas, or- 
gano užžiūrėtojas A. J. Sut
kus, korespondentas “Enri
kas.“
Parapijos susirinkimas

Įvyko irgi sausio 11 d. Lie 
tuvių Auditorijoj. Nors iš 
priežasties dviejų susirinki
mų tą pačią dieną nebuvo 
taip skaitlingas kaip tikė 
tąsi, vienok padaryta svar 
bių nutarimų. Apie juos ki
tą sykį teks parašyti. Ds- 
bar, svarbiausia, visi išsi
juosę dirba pr» surengimo 
metinės parapijos vakarie
nės ir deginimo morgičiaus 
užtraukto statant naują baž
nyčią. Ta5 bus vasario 1 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

1 Ieva Lukošienė, 90 metų 
senutė, viena seniausių gy
ventojų Waukegane, mirė 
sausio 9 d. Po gedulingų pa 
maldų Šv. Baltramiejaus baž
nyčioj palaidota St. Mary’s ’ nybos adresą 
kapinėse
Trumpai

Jonas ir Ona Docią>, ku
rie buvo prieš pora mėnesių 
išvykę į Cleveland, Ohio, grį
žo ir vėl apsigyveno Wau- 
kegane. J. Docis yra drafts- 
manas, dirba American Čan

Prašau visų lietuvių, ku
rių giminės, draugai ir pa
žįstami randasi Am. J. Val
stybių tarnyboj, kaip gali 
ma priduoti jų vardus ir tar-' 

Karikas

“Kovokite ne žodžiais, bet 
pavyzdingu gyvenimu”, — 
pasakė pulkininkas Paque- 
ronas, pavyzdingas prancū
zų katalikas.

Marianapolio Kolegija
Artinantis vasario šešto 

liktai studentai visu stropu
mu ruošias iškilmingai pa
minėti tą atmintiną dieną. 
Dedama pastangų, kad jinai 
ko įspūdingiausiai pavyktų.

Prasidėjęs karas taip pat 
pareikalavo iš įgūsų savo 
duoklės, tai ketvirto kolegi
jos kurso studento Jurgio 
Juškos, kurs išvyksta šio 
mėnesio 26 d. pradėti gar

bingą krašto gynimo darbą.
Linkime draugui Juškai 

visokeriopo pasisekimo gin
klo draugystėje. Lai ir to
liau jam, apleidžiančiam 
mus, šviečia kaip švietė 
skaisti lietuvybė bei gilus 
tikėjimas. S. S

Žmogus, kurs prie visokio 
darbo turi linksmą ūpą ii 
džiugų veidą, tikrai laimės, 
nors kartais aplink būtų 
tamsu ir niūru.

Co.

Jurgis Augustavičia, ku
ris turėjo sunkią operaciją 
Šv. Teresės ligoninėj, jau

DR. SEIMĄ SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTTRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradieni^^r^kd: virta dienio

ĮSI No? tflrionStreet 

Oak Parik, IBinols 
(Prie kampo Lake St)

Telepbonet — EUCUD 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. SOth Avė., Cicero, UI. 
Tel.: Cicero 7081

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8138 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos Iki »-to« 

Tel. CALumet 6877

184 NO. LA SALLE STM 
Room 2014 TeL State 7572

Jr
UŽTIKRINKIT ŠIOS ŠALIES LAISVĘ... PIRKDAMI 

UNITED STATES DEFENSE BONUS PAS —

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association of Chicago

BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupytojams
Mokame

31/2% Dividendus

Darom 1-mus 
Morgičius Lengvom 

Sąlygom

TURTAS VIRS.......................................$1,190X)00.00

2210 WEST CERMAK ROAD
TELEFONAS: CANAL 8887

4*

LIETUVIAI DAKTARAI

KAS GIRDEI WAUKEGAN'E
(w AnlanA stratimiiAe K didžiuotis savo buvusiuhv. Amano draugijos ir 1942 m igrinktu pirmi

Metinis susirinkimas, įvy- ninku Jonu J. Jakučiu, kuris 
kęs sausio 11 d., buvo skait- nenuilstančiai darbuojasi 
lingas ir svarbus nutarimais, kaip draugijai (jau vienuo- 
Dr augi j a nors yra viena likti metai), taip ir visai 
jauniausių palaipinių dr-jų' lietuvių visuomenei. Tai jau- 
šioj parapijoj, vienok prie nas, gabus čia gimęs lietu-

LIETUVIS DAKIARA8 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomlngai ui 
prieinamą kainą.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RAMO PATAISYMO 

PASAUKITE:

YARDS 3088

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

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS'PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; vakarais: 7-9; 

Pirmad. ligoniai nepriimami, 
šeštadieniais 11-12, 2-4 ir 7-9;

Šventadieniais 11-12.

DR. VAITUSH, OPI
LIETUVIS 

AUSIU gydytojas 
SPECIALISTAS

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
patolaye kreivo akle. trum puresyete 
Ir toliregratp;
palenrvins aklu (tempimą, prašalint 
galvos ekauMjlmą, evaldmą Ir aklu 
karfttj.

MODERNISKIAU8L TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BUDAI 

SpeoitdS atyda atkreipiama 1 valkų
akle.
Akiniai prilaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-toe iki S-toe valandos kasdien. 

Sekmadieniais pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
M. YARDS 1878

jos priklauso daugiau jau
nesnių veikėjų, čia gimusių, 
negu prie kitų. Dėlto ir su
sirinkimai būna gyvi ii 
skaitlingi.

Iš raporto pasirodė, jog i 
draugija stovi ant gerų f i-J 
nansinių pamatų, nors pra
eitais metais taip pat buvo 
nemažai išmokėta pašalpo
mis ir t. p.

Šių metų veikimui pada
ryta visa eilė nutarimų. Nu
tarta nupirkti U. S. Defense 
Bonds, aukoti Raud. Kry
žiui, rengti draugijos labui, 
prieš užgavėnes vakarą sl 
programa, palaikyti dienraš
tį “Draugą” organu, pri
klausyti prie L. R. K. Fe
deracijos, rengti Lietuvių 
Dieną vasaros metu ir pelną 
skirti kur bus reikalingiau» 
sia, gal, Lietuvoj nukentė 
juslėms nuo karo, ar joe 
laisvės gelbėjimui, surengti 
vieną pikniką draugijos nau 
d&i ir prisidėti prie kasmet 
surengiamos Kalėdų eglai
tės vaikučiams.
Vienuolika metų pirmininku

Šv. Antano draugija ga

vįs, lengvai ir gražiai kal
bąs lietuvių kalbą ir daug 
pasiryžęs darbuotis lietuvių 
tarpe. Kiti valdybos nariai: 
vice pirm. Tarnas Karašaut- 
kas, nut. raštininkas G. F. 
Rūkantis, finansų rašt. Pra
nas Buksas, ižd. Jonas Bak
šys, finansų pagelbininkai, 
Pr? nas Sadauskas, Vincas 
Buksas ir Pr. Kasdelevičia.

D Z I M I DA S
Bergjhoff Alaus Išvežiotojas

•_
Pristato geriausios rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir 1.1.

Reikale
Dzimidą,

kreipkitės pas M. 
- gausite greitą ir

sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tek LAFayette 0401

1

PAMOKOS
Anglų Kalboe 

Lietuvių Kalboe
Knygvedystfis

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pffietybės

MOKSLO LAIKAS;
Nuo 9 ryto iki S vai. p. p. 
lr nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

816 W. SSrd Place, 
Chicago, m.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

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

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

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Res. tek: HEMIock 8150
na vtaaa pora akla 
renlnrut Saugokit ja
metodą, kuria racSjtano 

■utetktL

vtoa etato įtoBBstaaa.
Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr,

OPTOMETB1STAI
1801 So. Ashland Avenue

gempee l>-toe
Telefooae CANAL OfilS — Ohtaaga 

OFISO VALANDOS 
Kaedlen »:00 a. m. iki S.ta p. m. 

CmS. ta SeM: 0:00 *. m. tol 
!:»• p. m.

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.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2617 So. Western Avė.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT
Tel. OANal 6122

n.mEžs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0611 
Office teL HEMIock 4848

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.

TaL REPubllc 7808

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westem Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANal 7829

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.

Rea. telefonas SEEley 0434.

Ofiso Tel.................. VIRglnia 1886

DR. AL. IZAOKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 351h Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MLDway 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 vai. ryto.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Narni) tel. PROspect 1930

Residencijos tel.: BEVerly 8244 
Ofiso teL VIRgima 0036

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
TeL YARds 0994 

Res. teL PLAia 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Tel. YARds 6921.
Res.: KENvrood 6107.

IR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 0287
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Reaidencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakaru.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 8737 
Namų telefonai VIRgima 2421

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — rali MU)way 0001 
Rea. — HKMIock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 West 63rd Street
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Baitramaiti?Rašo K. V
J. Jablonskio padėjėjas; IKI 
Steig. Seimo narys ir kitų SS 
seimų valdybų narys; Dar- VJJ 
bo Federacijos pirm.; 1929 mi 
m. ištremtas į Varnius, $5 
1930 į tėviškę; publicistinių KJj 
straipsnių, feljetonų auto- «£ 
rius. iraU

Andziulis, Jonas, m. 1927 RJ 
IV 17 (g. 1866, X, 30); ap- B 
sišvietęs ūkininkas; Did. iyJ 
Vilniaus Seimo dalyvis; ui 
Steig. Seimo narys; uoliai 5$ 
dalyvavo katalikų organiza- Į3 
ei jose.

Apulskas, Vladislovas, sgg 
kun., m. 1917, VI, 8 (g. jra
1875); uolus liet. kalbos tfl 
teisių bažnyčios gynėjas; (n) 
dviems metams ištremtas į 
Poltavą

Ardickas, Aleksandras, jraį 
mjr., g« 1892, IX, 3 (m. $
1936, II, 5); savanoris; ka- Iju 
rininkas; visuomeninkas; $ 
daugelio org-cijų narys; ug- U 
niagesybos žinovas.

Arnašius, Jurgis, g. 1872, J 
II, 12; rašyojas; “Tilžės Ke- įiW 
leivio” red.; Rytprūsių vei- <§s 
kėjas. ■

Avietenaitė, Magdelena, 
g. 1892, XII, 22; Liet. Užs. |Į 
Reik. Miin. Spaudos Biuro hffl 
dir.

Babravičius, Juozas, g. 
1882, III, 21; dainininkas; $ 
Rusų ir Lietuvos valstybės ss 
operos solistas.

Bagdonas, Mikas, dr., m.
1937, III, 28 (g. 1894, X, 8); I
teisių daktaras; Liet. ka- K 
riuomenes savanoris; Steig. $ 
Seimo narys; “Vyties” red.; jį 
Lietuvos Konsulas Chica- m 
goję. |

Bakanauskas, Juozas, K 
m. 1932, X, 14, (g. 1910, IV, | 

, 19), susipratęs lietuvis Vii- 1! 
i nietis; lenkų sužeistas.

Bakšys, Jonas M., kun., I 
g. 1892, III, 8; Roche- į 
sterio liet. šv. Jurgio para- S 

! pijos klebonas.
Balvočius - Gerutis, Jo- 3 

■ nas, kun., g. 1842, III, 2 (m. I
- 1915 XI 12); apysakų ir j
- dvasiškų knygų autorius s 
. bei vertėjas.

Baranauskas, Antanas, j 
i vyskupas, m. 1902, XI, 13- Į 

26 (g. 1835 I 7); rašytojas; j 
-, matematikas; poetas; Pet- |
- rapilio ir Kauno Kunigų « 
į, Sem. prof.; Seinų vyskupas. 1

Basanavičius, Jonas, dr., i 
į ; m. 1927, II, 12 (g. 1851 XI 

I 23); “Aušros” kūrėjas;
Did. Vilniaus Seimo pirm.;II Liet. Tarybos pirm.; Nepr. ■
Akto signatorius; tautosa-
kos rinkėjas; vienas iš Liet. t P Mokslo dr. organizatorių ir 
vedėjų; “Lietuvių Tautos” 
red.; Liet. Univ. garbės 
prof. ir dviejų fakultetų 

n" (Hum. Mokslų ir Medici-
a‘ nos) garbės daktaras, 
y-

Bezzenberger, Adalbert, 
tį, m. 1922, X, 21 (g. 1851 IV 
į); 14); kalbininkas ir archeo- 
11- logas; liet. kalbos tyrinėto- 
ai- jas; Karaliaučiaus Univ. 
te- p of. ir rektorius; Liet. 
ir Mokslo dr. garbės narys; 

ie žymiausia savo darbo laiką 
is; ir gyvenimo dalį pavedė Lie 
aš- tu vos ir liet. tyrinėjimams; 
jų. ' parašė daug studijų vokie- 
. čių kalba.
as; (Bus daugiau)

SEKMADIENĮ, SAUSIO - JANUARY 18-tą d., 1942 m

SOKOL SALĖJE. 2345 SOUTH KEDZIE AVENUE, CHICAGO. ILLINOIS

G. KlevickaitėLiucija Piliponytė, G. Giedraitienė

Šv. Jurgio Parapijos Stygų Ansamble

Stygų AnsambleGRIEŽIAG. Giedraitienė ir G. KlevickaitėKONCERTUOJA

Rinktini BartninkaiVAISINASausnausko Vyrų ChorasDAINUOJA

Sugebą SeimininkėsAntifonalis Choras

Phil Palmer’s OrkestrąAteitininkų Šokėjai LINKSMINAŠOKA

Koncertas prasideda lygiai 6-tq vai. vakare; Pasilinksminimas - 8:30 vai. vakare

150 Tikietų, su Defense Tax, po

Kiti Tikietai

Šokiams Tikietai, po

ATSIMINKITE! — Sekmadienį Sausio-January 18-tq dienq, 1942 metais. — ATSIMINKITE!an 9 • •

Sokol Salėje, 2345 So. Kedzie Avenue, Chicago, Illinois
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2SS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year —- $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

Tad, vieulntėUo Šiandien religinės ir tautinės minties
dienraščio pasauly — “Draugo” metinio koncerto išva
karėse, kviečiame visus geros valios lietuvius į talką tą 
dienraštį dar stipriau palaikyti, suteikti jam tokią pa
ramą, kad jis ir aavo turiniu dar labiau patobuiėtą, kad 
jis būtą laukiamas ir mylimas svečias kiekvienoje tau
rioje lietuviu šeimoje.

DRAUGAS WeHes'o kalba
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- 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 ypaq korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rasomaja 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.

Šiandieninis mūsų spaudos vaidmuo
Lietuvių spauda niekuomet nebuvo iškilusi iki pačių 

aukštumų. Nebuvo nė vieno laikraščio, kurs būtų turė
jęs šimtus tūkstančių skaitytojų.

Taip buvo ne dėl to, kad mūsų tauta nevertintų spaus
dinto žodžio. Vyriausia to priežastis tame, kad lietuvių 
tauta buvo pasmerkta mirti. Ji per suvirš šimtmetį 
neturėjo jokios politinės laisvės, jai buvo atimta teisė 
rūpintis savo kultūriniais ir net ekonominiais reikalais.

Kai kitos tautos rūpinosi savo spaudos ištobulinimu 
ir kuo plačiausiu jos paskleidimu; kuomet kiti spau
dos pagalba stiprinosi kultūriniu ir kitais atžvilgiais, 
lietuvių tautai per keturiasdešimts metų nevalia buvo 
nei spausdinti, nei parduoti, nei, pagaliau, skaityti lie
tuvių kalba knygą arba laikraštį.

Ir lietuvis, nors ir jautė, kad yra pasmerktas tau
tinei mirčiai, bet jis nepasidavė. Jis žinojo, kad vienin
telis būdas išgelbėti tautinę gyvybę yra spauda. Už
drausta jam steigti laikraštį, leisti knygą savame kraš
te, Lietuvoj, jis vyksta į užsienį ir ten kuria, steigia 
laikraštį rašo, spausdina lietuvišką knygą, slapta ga
bena į Lietuvą ir slapta platina. Tokiu būdu palaiko
ma lietuvių tautinė gyvybė, tokiu būdu reiškiamas pro
testas prieš pasmerkimą, tokiu būdu einama “tarp 
skausmų į garbę.”

Iš to aišku, kad lietuvių tauta giliai vertino spau
dos vaidmenį ir pirmoje vietoje spaudos pagalba ji iš
liko ne tik gyva, bet iškovojo sau laisvę ir nepriklau
somybę.

Bet įsigalėjus Europoje naujiems baisiems siaubams, 
lietuvių tauta ir vėl yra kalama prie kryžiaus, ir vėl 
smerkiama mirti.

Nuo 1940 metų vasaros Lietuvos žmonėms yra drau
džiama tautiškos minties laikraštis leisti ar knyga 
spausdinti. Svarbiausias tautos gyvybės ginklas — 
spauda ir vėl yra atimta iš lietuvio rankų.

Bet lietuvis ir dabar nepasiduoda beviltiškumui. Jis 
žino, kad nemažai jo brolių gyvena užsieny, gyvena 
laisvuose kraštuose, kur jiems valia lietuviškai rašyti 
ir skaityti, kur valia rūpintis savo tautos reikalais.

Atsižvelgdami į tą Lietuvos žmonių padėtį, atsi
žvelgdami į jų pasitikėjimą savo broliais užsienyje, 
galime sau įsivaizduoti, kaip atsakomingą ir didelį 
vaidmenį šiandien vaidina Amerikos lietuvių spauda. 

Šiandieninis mūsų spaudos vaidmuo ar tik nėra dar 
didesnis, negu jis buvo spaudos uždraudimo laikais
Lietuvoje prie caro valdžios.

Tik čia, Amerikoj, begalim palaikyti lietuviškos 
minties laikraščius, spausdinti ir platinti knygas. Tik 
čia begalime nekliudomai dirbti Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimui.

Tad, nesunku yra įsivaizduoti, kas būtų jei ir čia mes 
netektume lietuviškos spaudos. Mes patys čia, aišku, 
greičiau išmirtume tautine mirtimi ir Lietuvos žmonių 
kelias į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą būtų dar la
biau apsunkintas.

Šias visas mintis mes keliame, turėdami nuoširdžiau
sią troškimą, kad Amerikos lietuvis, ar jis hus pačioj 
jaunystėj, ar senesnis, suprastų savo tiesiog šventą 
pareigą palaikyti lietuvišką spaudą, kad ji ne tik ne- 
menkėtų, bet visais atžvilgiais stiprėtų ir sėkmingai 
neštų tą atsakomybę, kokia yra uždėta ant jos pečių, 
kad jai paskirtą vaidmenį ji galėtų atlikti ne vet kaip, 
bet tikrai gerai ir garbingai.

Sąmoningas ir taurus lietuvis žino, kad ir Amerikos 
lietuvių spaudos kelias nėra rožėmis išklotas. Jis yra 
sunkus. Jis žino ir tą, kad be visuomenės tiesioginės 
paramos, būtent vien tik iš prenumeratos nė vienas 
laikraštis negali išsilaikyti. Laikraščiams reikia skel
bimų, reikia kelių pramogų į metus, kad uedateklius 
padengti.

Sumner Welles, Jungtinių Valstybių atstovas Pan-A- 
merikos konferencijoj, kuri šiomis dienomis įvyksta 
Rio de Janeiro mieste, pasakė svarbią kalbą. Jisai ener
gingai ragino tas Amerikos valstybes, kurios tebesi- 
skaito rreutralėmis, tuoj nutraukti neutralitetą ir išvyti 
lauk visus nacių agentus, kurie, prisidengę diplomatų 
rūbais, vadovauja penktajai kolonai. Jungtinių Valsty
bių atstovas atvirai ir net griežtai pabrėžė, kad neu
tralumas bet kuriai Amerikos valstybei šiandien yra 
aiški saužudyetė. Garbingiau yra kovoti, geriau yra 
mirti kovoje dėl laisvės ir nepriklausomybės, negu par 
siduoti vergijai.

Tai užakcentavęs, p. Welles pažadėjo teikti ekonomi
nę ir visokią kitokią pagalbą bet kuriai valstybei, kuri 
kokiu nors būdu nukentėtų nuo priešų.

Nėra abejonės, visos valstybės, kurios turi savo at
stovus Pan-Amerikos konferencijoj, į p. Sumner Welles 
kalbą atkreips rimčiausio dėmesio.

Amerikos jėga
Šiame kare lietuviai vaidina patį svarbiausią vaid

menį. Kariaujančios valstybės tą gerai žino. Dėl to kiek
viena jų stengiasi kuo daugiausia pasigaminti.

Prezidentas Rooseveltas pareikalavo, kad Jungtinėse 
Valstybėse per du metu būtų pagaminta 185,000 lėktu
vų. Neabejojame, kad (ie tik tiek, bet reikale ir dau
giau bus jų pagaminta. Nepritruks ir gerai paruoštų, 
narsių lakūnų. Jei prie to pridėti didelius kiekius gami
namų tankų, karo laivų ir kitokių karo pabūklų, tai 
galime turėti tikrai gerą vaizdą su kokia jėga susitiks 
Berlyno-Romos-Tokio ašis. Jie, pradėdami karą, gal 
būt ir nesapnavo, kad su ta jėga jiems teks susitikti. 
Ir jau dabar jie gali numanyti, koks likimas jų laukia, 
kai ta jėga visu frontu bus atsukta prieš juos. Well? 
ko ieškojo, tą ir ras; ko prašė, tą ir gaus.
•

Laimi senoji valdyba
Susivienymas Lietuvių Amerikoj visuotinu narių bal

savimu nominavo kandidatus į valdybą. Daugiausia 
balsų gavo visi dabar esantieji valdyboje, būtent; F. 
Bagočius, J. Mažukna, M. Vinikas, K. Gugis, S. Moc
kus, E. Mikužiūtė ir dr. Biežis. Mažiau balsų gavo — 
W. Laukaitis, V. Kerševičius, K. Jurgelionis, J. Bačiū- 
nas ir kiti. Iš nominuotųjų kandidatų (po tris kiekvie
nai vietai) taip pat referendumu bus galutini rinkimai. 
Šis antrasis “mūšis” bus daug didesnis ir įdomesnis.

"Likviduojami" ligoniai
“Tėvynės” žiniomis, TREMTINĖ Lenkijos vyriausy

bė Londone praneša į New Yorką, kad nacių militarinė 
vyriausybė, kovojimui dėmėtosios šiltinės Lietuvoje. 
Latvijoje, Baltgudijoje ir Lenkijoje, “likviduoja” (tai 
yra nužudo) kiekvieną vyrą, moterį ar kūdikį, kurie 
būna apimti tos ligos perais. Tokiu būdu vokiečiai ban
do sulaikyti minimos epidemijos plėtimąsi tuose kraš
tuose. Tačiau nacių pastangos esančios veltui. Epide
mija plečiasi. Apie negalėjimą epidemiją sulaikyti pri
sipažįsta ir patys nacių vyriausybės vadai.
•
Šventasis Tėvas nesustoja rūpinęsis taika ir žmonių 

gerove. Ne vienos kurios tautos reikalai jam rūpi, bet 
jis trokšta, kad visos tautos turėtų laisvę, kad visas 
pasaulis gyventų taikoje, kad visi žmonės turėtų ly
gias teises ir lygiai naudotus tokia gerove, kokia ga
lima šiame pasauly.

“Garsas” įdėjo plačiai žinomo chicagiečio veikėjo 
Juozo Enčerio šeimos atvaizdą, pasidžiaugdamas, kad 
visa šeima šimtu nuošimčių priklauso prie Lietuvių R. 
K. Susivienymo Amerikoj. Toji šeima gausinga ir gra
ži — viso trylika asmenų: tėvai, šeši sūnūs ir penkios 
dukterys. Tai tikrai pavyzdinga lietuviška, katalikiška 
šeima.
•
Vargu kas begali abejoti apie tai, kad būsimąjį sek

madienį įvykstantis “Draugo” koncertas ir meniniu ir 
kitais atžvilgiais bus tikrai geras, pažymėtinas. Daly
vaukime. .

“Tėvynė” taip pat labai palankiai sutiko prasidėjusį 
organizuoti Lietuvos piliečių komitetą, apie kurio svar
bą mes esame jau gana plačiai rašę.

(“Draugas”, 1917 m. sau
sio 17 d.)

Taikėsi.... Per 4 mėnesius 
tęsėsi Jungtinių Valstybių 
ir Meksikos taikos konfe
rencija baigėsi, bet tikslo 
neatsiekė.

•
Bravūrai amunicijos dirb

tuvėms... Vyriausybės parė
dymu Maskvos apskrity vi
sos bravarų patalpos pakeis 
tos amunicijos dirbtuvėmis.

•
Apie Lietuvą... Labai prie

lankiai apie Lietuvą parašė 
Philadelphia, Pa., dienraštis 
“Public Ledger.” Šis dien
raštis pabrėžia faktą, kad 
Amerikos lietuvių spauda 
stipriai palaiko reikalavimą, 
kad po karo Lietuvai būtų 
duota ne autonomija, bet ne
priklausomybė.

Nuskandinta daug laivų... 
Aprokuota, kad nuo karo 
pradžios jūrose sunaikinta 
1,948 prekybiniai laivai — 
3,627,082 tonų įtalpos. Mi- 
nimalė tų laivų kaina 500 
milijonų dolerių. Daugiau
sia laivų netekusios Angli
ja ir Norvegija.

Mūšiai Lietuvoje... šiau
riuose nuo Smorgonės rusai 
buvo užpuolę vokiečius ir 
buvę net įsiveržę į apkasus. 
Bet jie atmušti. Mūšiuose 
daug užmuštų.

•
Ir rūkyti būsią uždraus

ta.. Oklahoma valstybės že
mesnysis butas pravedė bi- 
lių, sulyg kurio visoj val
stybėj uždraudžiama dirbti 
pardavinėti ir rūkyti ciga- 
retus.

•
Kiek kainavo karas... Iki 

1917 m. sausio 1 d. įvairios 
valstybės karo reikalams iš
leido: Anglija $15,000,000,- 
000; Rusija $9,500,000,000; 
Prancūzija $11,000,000,000; 
Italija $3,000,000,000; Vo
kietija $15,000,000,000; Aus
tro-Vengrija $7,000 000,000; 
Turkija $1,000,000,000.

Po svietą pasidairius
GEMBLERYS

Riskitės kauliukai, ' 
Skaičiuote laiminga;
Trys vaikai mažiukai — 
Pinigų man stinga.

Reikia pačiai šlebės, 
Sūnui čeverykų;
Dolerį sugriebęs,
Dar tarpe lošikų.

Septyni nevirsta, 
Vienuolika dingo, — 
Doleris jau tirpsta 
Vyro nelaimingo.

Ritasi kauliukai,
Kitas juos jau švaisto; 
Verk vaikai mažiukai 
Ir pati be maisto.

Liūdnas tėvas eina 
Basas, pralaimėjęs, 
Švilpdms gailią dainą, 
Švilpia jam ir vėjas.

Gemblerystė ardo 
Turtą ir sveikatą, — 
Teršia garbę vardo, 
Daro tik sarmatą!

Atliktas Kiiukis.

Vienas pajokžerga pataria 
šeimininkėms (kadangi da
bar viskas turi būti taupo
ma ir sunaudojama) rinkti 
vyro išmetamus skustuvė
lius (geležėles), surinkus nu
nešti pas kalvį, kad suvi
rintų, ir nukaltų peilį, ku
ris bus geriausias peilis 
steikui piauti, nes labai daž
nai parsinešus iš bučernės 
“gero” steiko ir iškepus ne
gali jo paprastu peiliu at
pjauti. Toliau, taupyti nu
laužtais koteliais dantų še
petėlius. Surinkus didelį 
skaičių nunešti pas dailydę 
(karpenterį), kuris sukli
juos ir pasidarys geras še
petys drabužiams valyti.

Jei mano kampelio tavor- 
ščiai turite kokių aidijų, 
kaip iš jau nenaudingo daik 
to padaryti kitas naudingas 
daiktas, prašau pranešti — 
padėsiu ant savo delno.

AŠIS PLIEKIAMA EGIPTE

Sakoma,* kad neokupuo
toje Prancūzijoj geležinke
lių, stotyse iškabinėti tokie 
skelbimai - įspėjimai:

“Prašoma nevažinėti mū
sų traukiniais. Jie yra šal
ti, kartais labai krato, o pa
sigėrę garvežių inžinieriai 
dažnai nepaisydami užva
žiuoja ant prekinio trauki
nio ir sudaužo visus vago
nus.”

Tokie Skelbimai — įspėji
mai Vichy valdžios iškabina 
mi tyčia, kad atgrasius žmo
nes nuo važiavimo trauki
niais, kad valdžia galėtų su
taupyti anglių, kurių šiuo 
metu Prancūzijai labai truk 
sta.

New York subvių “lošt 
and fo.und” skyrius sykį pa
garsino, kad keleiviai vago
nuose yra pamiršę pasiimti 
tokius daiktus, kaip: iškim
štą fazaną, dirbtinius dan
tis, akinius, tromboną, meš- 
kerę ir šešis egzempliorius 
knygos antgalviu:. “I paid 
my wi£e her alknony in 
wooden nickels.”

Mažas Skaistučių sūnelis 
Galiukas sėdi ant tėvo kelių 
ir klauso, kaip tėvas garsiai 
skaito apie įvairius atsiti
kimus, kuriuos vienus va
dina paprastais, o kitus ne
paprastais. Susidomėjęs 
vaikas klausia:

— Tėveli, pasakyk man, 
ką reiškia paprastas ir ne
paprastas atsitikimas

— Na, kaip čia tau, sū
neli, tą dalyką išaiškinti, — 
atsiliepė tėvas. — Well, sa
kysime, jei iš mano kauto 
ištrūko guzįkas, tai bus pa
prastas atsitikimas. Bet 
jei mama niekuomet neatsi
mins to guziko prisiūti, tai 
bus nepaprastas atsitiki
mas. .

Nauji Priežodžiai
Kas sako teisybę, tą iš

veja už devynių miestų.
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Britų kariuomenė atakuoja ašies ginamą miestą Sollum, Egipte. Britai sausio 10 d. 
ii užėmė. Ašiai nadarvti dideli nuostoliai (Movieton Newa Dhoto: Acme



A. Raehmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Anksčiau negalėjau sau įsivaizduoti, koks didelis yra 

mokslo troškimas ir begalinis veržimasis kurti. Bet kad 
ir labiausiai šie dalykai mane kankintų, neprivalau nė va
landos nuskriausti laiko, priklausomo mano vaikui ir vy
rui. Esu gamtos kūrinys, kuriame turi harmoningai iš
augti visos prigimties galios. Turiu būti motina, žmona, 
žmogus, kuris kuria ir gyvena; jei nors vieno šių dalykų 
man trūksta, jaučiu sieloje didelį nuliūdimą.

Gegužės 26 d.
Leninas apsirgo širdies priepuoliu. Visi tyliai kal

ba, visi žino, bet garsiai kalbėti niekas nedrįsta.
Ar tai būtų mūsų išgelbėjimas? Gal būti, komunis

tai kaip galvų netekę, neatsirastų nė vieno, kas jį galėtų 
pavaduoti.

I
Gegužės 27 d. j

Geležinkelio dirbtuvėse buvo susirinkimas. Sėdėjau Į 
parke, kai minios traukė iš susirinkimo. Pora atsisėdo . 
ant mano suolo ir, visai nežiūrėdami manęs tęsė savo 
ginčus.

— Jie šiandien vėl daugelį mūsų pašalino, — tarė 
vienas iš jų. — Po šimts velnių, tuos vokiečius, jie sulįs 
čia viai. Jie nesigėdina viską iš mūs pagrobti. Mes dir
bame dėl kiekvienos kapeikos, badas visiems žiūri į akis, 
o jie kas savaitė traukia ir nušluostys mums kiekvienam 
nosį. Ar yra dar kažin pasaulyje darbininkų, kuriems 
būtų blogiau, kaip mums!

— Žinoma, jiems dar blogiau, — Įsikišo antrasis. — 
Antraip jie nesidaugintų. Tu, Jonai, jokio supratimo ne
turi apie klasių kovą. Žinoma, jei jie keliauja, jiems turi 
būi blogiau !

— Na, jei jiems ir blogiau būtų, tai man neaišku, 
kaip čia jie išsivers. Gėda! Už savo pinigus negalima 
sočiai pavalgyti, ateini alkanas kaip vilkas į susirinkimą, 
o čia stovi draugas ir šaukia: “Visų nutarimas — nuo! 
uždarbio duoti penkius procentus vokiečių darbininkams, 
nes jie nuo kapitalistinės hydros dar neišvaduoti.”

— Aš nesuprantu, ko tu nori! Kaip darbininkas tu 
gauni pirmos rūšies pajus, tavo direktorius gauna mažiau 
už tave. Bedarbiai visiškai nieko negauna! Kaip tu 
gali skųstis? Mūsų nelaimė, kad tarp mūsų yra tokių 
darbininkų kaip tu, kurie iš tikrųjų neąupranta klasių pa
dėjimo !

Gegužės 28 d.
Otmaras ateinantiems mokslo metams gavo skaityti 

kalbos mokslą. Mes turime vilties, jog jam greit pa
vyksią iš lektoriaus tapti docentu.

Birželio 12 d.
Man beveikščiojant su vaiku, iš kaimynystės ateina 

moterys ir išsipasakoja savo vargus. šiandien susiti
kau su sena sargiene Fiodorovna. Ji skundėsi, kad jos 
Mašutka susidėjo su jaunu vyriškiu, kuris jos visai ne 
manąs vesti.

Ir pati Mašutka nesirūpina. Ji sakanti, jei būtų 
vaikas, juo pasirūpins valstybė, jei vaiko nenorėsianti, 
pasidarysianti abortą.

— Vakar, — pasakojo senė Fiodorovna, — ji taip 
naujoviškai apie tai kalbėjusi. Aš jai užmečiau kelias 
kuprines! Ir ką mergiščiokė padarė? Nukūrė į miliciją
— įskųsti savo motinos! Vakare ji mane nusitempė į 
policiją ir ten visą valandą plūdo. Jie sakę, jei dar kartą 
pasikartosią, jie mane vieneriems metams pasodinsią į 
kalėjimą!

Tokia yra šių laikų jaunuomenė, balandėle!
Jai pabaigus skųstis, Mašutka, iškišusi galvą pro 

langą, uždainavo su pajuoka dainelę, dabar girdimą iri
suose užkaboriuose:

Nauji laikai, naujos teisės 
Nereikia tekėti,
Tik prie stalo komitete 
Reik įsirašyti!

Nieks neklausia, nieks nežino,
Kur naktelę leisiu;
Laisvi keliai, laisvos rankos 
Norams ir širdužei!

įPU* flSSypBDb

Europos Jungtinės Valstybės arba 
Paneuropa
Pro#. K. Pakštas,

Lietuvių Kultūrinio Instituto direktorius

Ginklams žvangant šiuo je visuomenės santvarkoje 
metu via dėlto dažnai kalba- masių ūpas ir nuomonės tu
ma ir rašoma apie taiką, y- ri didelės reikšmės, tad la- 
pač apie naują pasaulio san bai reikalinga, kad ir mūsų 
tvarką, New Worid Order. lietuviška visuomenė dau- 
Jąu nemaža yra parašyta į- giau žinotų ir geriau oriea- 
valrių knygų apie plačias tuotusi apie pokarinės san 
pasaulines ar kontinentines tvarkos projektus, šiuom* 
valstybių federacijas. Kny- informaciniu tikslu ir tai
gų tarpe apie šį klausimą džiu į spaudą Coudenhove- 
Europoje labiausia žinoma Kalergi mintis, kurios labai 
tai Coudenhove - Kalergi ! įdomios ir daugeliui pravar- 
“Paneuropa”, o Amerikoje čįos žinoti. Ne vienu atžvil-
Clarenoe Streit ‘Union Now’, giu jos pasirodė net prana- į šius su tolima Graikija, pa- kartų buvęs Estijos užaie- 
taipgi paminėtina ir W. I. šiškos, nors daug jo knygo- 
Jennings “A Federation forl se
Western Europe”. Pirmųjų

TORPEDAVIMO VIETA

("Draagaa” Acme telephoto
Čia nurodoma vieta Atlantike, kur buvo torpeduotas 

laivas Narness, už 60 mailių nuo Long Island, N. Y., pa
krančių. Susimesta ieškoti priešo submarino.

krašto, arti šiaurės jūrų, o jo labai tolimo krašto sve- 
antroji pavardės dairi (Ka- čias-profesorius (visiting 
lergi) liudija giminystės ry- professor) Ants Piip, keletą

siūlytų paskirų amulk 
menų po šio karo turės de- 

dviejų knygų autoriai su' rintis visai prie naujų, da 
savo šalininkais jau suorga- bar dar nenumatomų aplin- sidūrė Čeko Slovakijos pilie 
nizavo tikrą sąjūdį paskelb- kybių. Jei į jo siūlytus pla- čiu, bet apsigyveno beveik
toms mintims garsinti. nus net ir visai nebus atsi

žvelgta tai vis dėlto jo kil
nios ilgametės pastangos 
pasiliks gražiai įrašytos į 
Europos politinio idealizmo 
istoriją. Jis liks priskirtas 
prie didžiųjų Europos žmo
nių.

Šia proga teks čia kalbė
ti tiktai apie “Paneuropos” 
projektą, kaipo senesnį ir 
iki šio karo turėjusį orga
nizuotų grupių visose Euro
pos šalyse, įskaitant ir Lie
tuvą. Šiuo metu (projekto 
autorius grafas Coudenhove- i Condenhcve Kalergi 

Kalergi pabėgo nuo Hitle
rio rankos į Ameriką ir čia 
jis dar nepaskelbė jokių nau-

Paneuropa
Visų Jungtinės Europos 

promotorių priekin reikia
jų Paneuropos projektų. Bet statyti Austrijos grafą Cou- 
kurie dabar ruošiami pro
jektai negali nuspėti ryto
jaus tikrovės ir pokarinių 
įvykių. Tad nėna pagrindo 
tvirtinti, kad vienas ar ki
tas projektas susilauks dau
giau simpatijų ir pritarimo.

metų į Pacifiko krantus į ta 
patį universitetą atvyks ki
tas jo kaimynas profesorius 
iš Lietuvos ir naudosis čia 
Amerikoje reta knyga, kuo
met pats Estijos premieras 
A. Piip jau suimtas rusų 
okupantų ir išdangintas į 
tolimą Rusijos kalėjimą, ten 
nekaltai vargti, badauti ir 
kentėti bic.uriau.sios rūšies 
žmogaus išniekinimą kartu 
su daugeliu tūkstančių ge
riausių estų, latvių, lietu
vių, taip šventai tikėjusių 
į savo tautų laisvę.

(Bus daugiau)

Juo daiktas yra svares
nis, tuo jis daugiau myli ra
mybę. Taip ir su žmogum.

čiame pietiniame Europos nio reikalų ministeriu ir pre-! Kas nugali kitus — stip- 
kampe. Tarptautinei Austro- mieru. Kas žin ar jis gale-: rus; kas pergali save — ga- 
Vengrijos imperijai iširus jo jausti, kad po astuonių lingas. — Lao-Tse.
1918 m., jaunas grafas at- — _________________________

centriniame Vakarų Euro- M’ 
pos mieste — Vienoje, kur 
baigiasi germanų pasaulis 
ir prasideda slavų bei veng
rų srytis. Taigi savo tolima 
ir artima praeitimi grafas 
Coudenhove-Kalergi tikrai 
įkūnija tą kosmopolitinį, tar 
si “sintetinį” žmogų, kuriam 
tautybės ir rasės klausimai 
yra nustoję savo reikšmės 
ir nebesukelia jame daugu
mai įprastų tautinių aistrų.

i

Tad savo žmogiška prigim 
denhove-Kalergi, daugiausia į jig jau yra ,inkęs kurti 
ūiaj įdėjai pasitarnavusį. Jis į platosnio mMto vai8tybę, a-
visa savo šeimos praeitimi 
yra tarsi pašauktas šią kos
mopolitinę idėją skelbti, ryš 
kinti, vykdyti. Jis yra sū
nus Austro-Vengrijos diplo-

Tačiau apie tuos projektus ' mato ir jo japonės žmonos, 
informuotis jau laikas atėjo gimęs Japonijoj. Jo protė- 
ir lietuviams. Demokratinė- viai yra kilę iš Flamandų

RIMTIES VALANDEL
Ieškok tokios laimės, 
kuri nesibaigia...

Didelėse darbo įstaigose

reika-prie maldos pridėti 
lingiausią sąlygą.

Grįžo atgal žmogelis prie 
šventojo kapo, taip pat kar
štai meidė šventojo užtary-

viskas daroma nepaprastai rymo prarydamas, kad pa- greit, darhininkama nėr ailiktų va ^las, jeigu tokia 
laiKo kada pagalvoti ką da

pimančią daugelį tautų ir 
rasių.

Europos politinėje padan
gėje jis pirmą kartą švys
teli 1923 m. pavasarį išleis
damas Vienoje savo “Pan
europa” pirmą laidą (12,000 
egz.). Ši nedidelė (apie 170 
pusi.) knyga turėjo nemažą 
pasisekimą. 1926 m. reikėjo 
išleisti jau antrą vokišką 
jos laidą. Paskiau prasidė
jo jos vertimas ir į keletą 
kitų kalbų, jų tąrpe ir lietu
vių. Bet Coųdenhove-Kaler 
gi nesitenkino tik knygų ra
šymu. Susiradęs nemaža 
draugų ir simpatikų dauge-

PAKVIETIMAS 1 MILŽINIŠKA 
Rakandu, Radio, Elektrikinių 

Šaldytuvu ir Skalbyklų

IŠPARDAVIMĄ
Sutaupysite net iki trečios dalies kai
nos, nes prekės užpirktos, kada kainos 
dar buvo žemesnės. Dabar, po inven- 
tūros patikrinimo, nutarta jas išpar
duoti, neatsižvelgiant į kainas.

ro. Ateina tad mintis — 
argi nepasitaiko stambių 
klaidų? Argi klaida neiš- 
ąrdo tą gražų suderinimą 
veiksmų taip kad iš naujo 
reik darbą padaryti?

Gera kada galima laiku
pastebėti trūkumą ir papil- valią

būtų Viešpaties valia ir bū- j jy EŲr0p0S kraštų, jis pra 
tų reikalinga jo sielos išga- tikrąjį 8ąjudj

damas jam visą eilę šūkių ir 
sukurdamas pirmą Jungti
nės Europos konkretų pro
jektą. Jo projektas greit su
kėlė visą bangą simpatijų 
įvairiuose Europos kraštuo 
se, tour pradėjo steigtis šiai 
idėjai skleisti tikras orga
nizacijų tinklas. Prisimenu, 
su kokiu dideliu entuziazmu 
Lietuvos jaunimas, susirin
kęs Vytauto Didžiojo Uoj

nymui; tą sąlygą žmogelis 
pamiršo, kada pirmą kartą 
kreipėsi prie šventojo To
mo. Liko vargšas aklas, bet 
širdyje jautėsi laiminges
nis, nes žinojo Viešpaties

dyti, deja, kaip dažnai klai
da varoma tolyn ilgą lai 
ką, nešdama nelaimę pas
kui sąve, nes žmogus užsi
spyręs tyčia nenorėjo kitaip 
padaryti.

Prieš keletą šimtų metų 
Anglijoje vienas paprastas 

, kaimietis nukeliavo prie šv. 
Tomo Canterbury kapo, kad 
ten prašytų šventojo užta
rymo prie Viešpaties, nes li
goj neteko regėjimo. Ilgai 
meldėsi, stebuklingai jam 
grąžintas regėjimas.

Išprašęs nepaprastą ma
lonę, žmogelis grįžo gimti
nėn, linksmas, nes vėl mato 
gamtos grožį, nereik išmal
dos prašyt, nes pats duoną 
galėsiąs užsidirbti. Už po
ros dienų, prisiminė, kad 
besimeldžiant jis užmiršo 
kas buvo svarbiausia —

Pažvelgę musų prašymuo- ; 
se, argi ne tiesa, kad Dievo i 
maldaujame laimės, sveika-' 
tos, pasisekimo, bet retas 
kuris prideda sąlygą — jei-
gu tokia būtų Tavo valia ir ; vereitete Raune įst£igį Pan_ 
reikalinga ar pravartu sie
los išganymui? Įgimta žmo
gui ieškoti laimės, bet pro
tas mums pasakys^— iėš 
kok tokios laimės, kuri ne
sibaigia, nežūsta, bet pasi
lieka.

Mažą vaiką gražus sal
dainis labai vilioja taip, kad

europos organizaciją; tas 
pats vyko ir kituose Balti 
jos kraštuose, Skandinavi
joj ir Europos centre.

Kadangi Amerikoje Cou
denhove-Kalergi idėja pla
čiai lietuvių visuomenei vis 
dar nėra labai žinoma, tai

jis veikiai palieka sveiką pasivelysiu jos pagrindines 
maistą, bet subrendusio mintis čia priminti, pasi- 
žaiogaus taip lengvai ųeap- remdamas jo knygos laida 
gausi, nes jis geriau žino. , (Paneuropa von Richard N. 
Neleiskime save auklaidįnti Coudenhove Kalergi. 1926, 
blizgučiais, jie menkos ver-ĮPaneuropa-Verlag, Wier-
tės. Tikrasis deimantas Leipzig), kurią (gana sim- 
nors mažas daugiau vertas boliška!.) Kalifornijos Uni-
Už didelį gabalą stiklo.

A. fr Ų. i.
vąrąitete Los Angeles bibli- 
otekai atvežė k padovano-

SIOJE KRAUTUVĖJE RASITE DIDĮ RAKANDŲ 
PASIRINKIMĄ ŽYMIAUSIŲ AMERIKOS 

IŠDIRBYSČIŲ —

Simmons, Pullznan, Rembrandt,

Bigelow, Fenske.
ARBA ŠTAI ŠIŲ VISIEMS GERAI ŽINOMŲ 

PEČIŲ ČIA RASITE:

Universal, Moores, Norge,
Crosley, Coles.

TAIP PAT DĄUG VISOKIŲ RADIO:

RCA, Victor, Zenith, Philco,
Crosley ir kitų. z

Atsilankykite — didelis, gražus kalendorius visįema 
duodamas dykai. Dėl jūsų patogumo krautuvė ati
daryta ir sekmadieniais iki 4 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik, Ine.
FURNITURE HOUSE

3241 South Halsted Street 
3409 - 11 So. Halsted Street

Telephone YARDS 3088
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Štai, Brighton Park geraširdžiu šeima!

VIRŠININKAS

Brighton Parke yra 
begalo daug gerašir
džių žmonių ir jų tar
pe randame dar kitą 
pavyzdingą, nuoširdžią 
šeimą Vinco ir Teodo
ros Domkų asmenyse.
Šiomis dienomis šios 
šeimos vaikai Elena ir 
Vytautas yra gausiai 
prisidėję prie lietuvių 
katalikų spaudos pa
laikymo ir prie TT. Ma
rijonų Vienuolijos su- 
šelpimo. Vytautas ir 
Elena remia TT. Mari
jonų Vienuoliją, o Vla
das prisidėjo prie SUŠelpimO Vytautas Domkus 

spaudos. Jie vieniems ir ki- gė De Paul Universitetą ir

Chicagoj didėja 
gimimai

Chicagos sveikumo depar 
tamentas praneša, kad mū
sų mieste žymiai padidėjo 
gimimai. Praeitais metais 
gimimai padarė rekordą. 
Tokio gimimų skaičiaus ne
būta per praeitus dešimtį 
metų.

Suspenduoti 
du policistai

tiems davė po šimtinę.
Šioji Domkų šeima yra

nepaprasta ir visaip pagirti
ną. Elena Domkus yra bai
gusi De Paul Universitetą

turi Bachelor of Science de- 
gree in Business Adminis
tration.

Tai yra nepaprastas re
kordas lietuvių šeimų tarpe

Donald M. Nelson iš Chi
cago, kurs paskirtas U. S. 
karo produkcijos boardo vu 
šininku.

Oras, saulė, maistas stip 
rina kūną; sveikos mintvs. 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
dymas stiprina sielą.

Chicagos policijos virši
ninko Allman nuosprendžiu 
suspenduota du policistai už 
apsileidimą savo pareigose.

Suspenduotieji: Charles
Q. Benton, Maxwell gt. nuo
vados, ir Daniel Bieze, Ra
cine nuovados.

Klena Domklūtė, pijano mokytoja

ir šiuo laiku dirba Karo de
partamente; Vytautas da
bartiniu laiku lanko komer
cinius kursus De Paul Uni
versitete, ir Vladislovas bai-

YT&dlslovas Domkus

ir ta garbė priklauso jau
niems Domkams, kurie pa
jėgė sutaupyti tiek eidami 
mokslus. Rap.

UŽUOJAUTA
Mūsų organizacijos uoliam nariui — 

JUOZUI MAŽINAIČIUI, mirus, reiškiame 
gilią užuojautą jojo tėveliams, seserei, gi
minėms ir draugams.

Lietuvių Romos Katalikų Studentų 
Organizacijos Kuopa, Chicagoje.

ih
TEKLfi 8IUSIENC

(po tėvais Augustf.navičaitė)

Mirė Sausio 15 d., 1942 m., 4:10 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, 
parapijos ir miestelio.

Kilo iš Mažeikių apskričio, VOekšnių 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Ignacą; dvi dukteris, 
Elona Barkausk’snė, jos vyrą Stanislovą ir jų anūkę Eleną, 
Jozefiną Kilkienę ir vyrą Pranciškų; dvi seseris, Magdaleną 
Lickūnienę ir jos vyrą Mateušą, Kotriną Paulauskienę, ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolį ir selteris.
Kūnas pašarvotas namuose: 4426 So. Talman Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmad., Sausio 19-tą d., 1942 m. Iš 
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švcn&iausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines. ’

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus Ar pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Vyras, Dukterys, Žentai, Seserys, ftvogerial 
ir giminės.

Laidotuvių direktorius J. Liufevičius, tel. Lafayette 3572

‘4b •’*' '■

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimui 
• matote “Drauge”..

CLASSIFIEDKun. V. Draugelis,
. M.I.C.

buvusį Aušros 
Vartų parapi
jos kleboną, 
taip pat vienu 
metu ėjusį 
“Draugo” ad- 
minist. parei
gas, pažįsta
visi Chicagos lietuviai kata
likai. Sausio 24 d. sueina du 
metai kaip mirė. Palaido
tas Žemaičių Kalvarijoj, Lie
tuvoj. Sausio 31 d., Aušros 
Vartų bažnyčioj už jo sielą' 
bus Vladų sudėtinės gedulo 
pamaldos (egzekvijos), šv. 
Mišios ir pamokslas).

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELI* WANTED — MOTERYS

MOTERIS — NAMUS PRIZIURftTI. 
Nereikia virti ar kepti. Savas kam
barys. Keri namui, du vaikučiai. Sau
kite: HOLycotirt 0535.

_____ HELP \VANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANtkriph B1S8—»48»

PANČIAM V TAISYTOJOS 
Reikalingos tiktai patyrusios tame 
darbe merginos. Pastovūs darbai. At
smaukite i “employment” ofisą ant 
3-člo aukšto.

M ARSH ALL FIELD & CO.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAPTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of I^ake krnšte, yra 
reikalingos agentautl gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
&1 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Kuria šeimos židinį
Leonard E. Klikunas — 

Gertrude L. Brangle

JUOZAPAS MAŽUNAITIS
Mirė Sausio 14 d., 1942 m., 7:00 vai. ryto, sulaukęs 25 m. 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois
Paliko dideliame nuliūdime motiną Veroniką (po tėvais 

Bernotaitė, paėjus iš Judenų kaimo, Plungės parap.), tėvą 
Juozapą (paeina iš Jurbarko parap.); seserį Aldoną, pusbro
lį Joną Mažunaitį, tetą Marijoną Taparauskienę, jos vyrą Ben- 
nie ir šeimą, dėtą Katraną Simanavičienę, jos vyrą Joną ir 
šeimą, pusseserę Catherino Leppa, tetą Moniką Jakomas, vyrą 
Dan ir šeimą, tetą Petronėlę Pankauskienę, vyrą Walter, pu
sseserę Marijoną Klave, pusbrolį Ed. Charas ir šeimą, tetą 
Oną Daijorienę ir šeimą, pusseserę Oną La Brose, tetą Mag
daleną Rimkus ir šeimą, tetą Bessie Ališauską ir vyrą Kazi
mierą, dėdę Izidorių Aukštikaiti ir krikšto tėvą Mykolą 
Aukštikajtį, dėdę ir dėdienę, Izidorių ir Katniną Stankus ir 
jų šeimą, dirmavonės tėvą Joną šlyterį, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 1612 So. 48th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Sausio 19, iš namų 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvitečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvai, Sesuo, Tetos, Dėdės, Pusbroliai, Pusseserės 
ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachawicz ir Sūnai. Telefonas 
Canal 2515.

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Oerl&miu Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

< .'-.'jsra (Įsteigta 1889 m.).

PE1ER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios

John W. Pachankis šeimynos rankose!

Mpmbcr of t be I,lt įmaniau Chainhrr of Uommerre.

PERSONALIZED MEMORIALS

Rinkitės DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ —

AID NATIONAL DEFENSE

KREIPKITĖS J
LIETUVĮ VICE-PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: 

4535 W. Washington Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 vak.; fteštad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

JOHN, yOUR 
HAIR 1$ A 

FRIGHTf HERE, 
USltoY FOM-OLf

fpotheri, tisters— they're often 

orced to point the way to hait 

Kelti, to their mer> folkl For women 

mow that a healthy hcad produces 

to.iasome hairl And that’s why 

«omen e*erywhere are pointing to 

-om-ol. the remarkable foaming oi, 

thampoo which first nourishes the 

tcolp then takes the dūli, parched 

nair ond brings it back to glovving 

leolth f om-ol is so economical j a i 

utie goes a long way. Ask your . 

-jrugu'V for the regular 50c size.

~)t wr>«e tor o generous trial bot- 

•e enciosing 10c to cover packing 
nd orriffTC*

PIRK NAMĄ DABAR — LAlMftSI!

3 fl. po 5 kamh. gražus mūr. na
mas ir garadžius. Randasi Marųuette 
Parke. Kaina $1 1,500. ,mokėt —
$4.000.00.

12 fl. apartmentas, randasi Mar
ųuette Manor, arti 63rd St. Rendų 
neša $6.000.00 j metus. Kaina — 
$30,000.00.

6 kamh. gražus, mūr. “bungalow” 
ir garadžius. Randasi Marųuette l’k. 
Kaina $6,500.00.

8 fl. apartmentas. Randasi gražioj 
vietoj — 76th St. ir South Park. 
Kaina tik $22,500.00.

2 mūr. namai, su 4 fletais. po 6 
kamh., su šiluma. Lotas 50x164 pė
dų. Rendų neša i metus $2,304.00. 
Kaina — $12.000.00.

19 fl. apartmentas. arti Marųuette 
Parko. Rendu neša j metus $9.510. 
Kaina — $38.500.

Biznio namas Marųuette Parke — 
ant 69th St. Storas ir 5 fletai. Kai
na šiandien $18.600.00.

Mes parūpiname mortgičius pir
kėjams. Taipgi užtikriname, kad mes 
turiame toki namą dėl Jūsų, kokio 
ieškote. Kreipkitės prie:

K. J. MACRE-MAČIUKAS 
2346 W. 6»tl> Streęt, 2-tras aukštas 

Tel.: FROspcet 3140

Taktas — tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

OM-OL
ue» than a »nampo«

,OV’
v*-

cv-;.. e* Y- »»*•

•o*

s>®'*

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina mus sa
ve suvaldyti. Goethe

Išmintis yra geras pirki
nys, nors kartais brangiai 
kainuoja. Saliamona*

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Saliamonas

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.
-

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 , 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVĖ,

PARSIDUODA BIZNIS — GAZOLI
NO STOTIS. Biznis išdirbtai, per 
daug metų. Gera proga geram žmo
gui pasldarvtl pinigų. Kreipkitės i: 
1538 So. Cicero Avė., Cicero. III.

PARSIDUODA BIZNIO NUOSAVY
BE, (dabar ten yra "Deauty Shop”): 
Storas Ir 3 kamvarlai užpakalyje; 6 
kambariu fletas viršuj: 3 kambarių 
"cottage” su vieno karo garadžium 
užpakalyje namo. Viskas dabar iš- 
renduota ir atneša gerą jeigą. Pai> 
duodama pigiai. Kreipkitės prie sa
vininko: BILL Dl'DOR, 1025 West 
Madison Street Clihagn.

"FRANKS' LIQUOR STORE” NUO
SAVYBE PARSIDUODA: Geroj biz
nio vietoje. Storas su įrengimais ir 
baru; 6 gyvenimo kambariai. Mūri
nis namas, apšildomas karšto van
dens, 2-karų garadžius. Savininkas 
pasitraukia iš biznio. Kreipkitės te
lefonu šaukdami: LAFayette 2046.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotom Otrektoriis
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programa. — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1620), .u P. šaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS Skyrius: 710 W. 18th St

3354 South Halsted Street Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenue 

Tel. GROvehiU 0142 
L J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWlČŽ IR ŠONAI
2314 West 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

8. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanlea Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 So. Michigan Avė. 

Pullman 9661
J. LIULEVICIU8 

4348 S. California Avė. 
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanlea Avenue 

Tel. YARds 4908



I

šeštadienis, sausio 17, 1942

TAI YRA VIEN TIK NEPAMATOM?GANDAI 
IR PRASIMANYMAI

DRAUGAS

Paskutinėmis dienomis ša 
ly kilo gandų, kad būk vy
riausybė planuojanti konfi
skuoti žmonių taupmenas 
bankuose ir paskolų draugi
jose ir tai panaudoti karo 
reikalams.

Perka bong, remia R. 
Kryžių, neatsisako ir 
nuo parapijos reikalu

Marųuette £**»*(. — Sv. 
Barboros draugystė laikė 
mėnesinį susirinkimą sausio 

retary Mongenthau today d. Susirinkimas buvo

“In view of reeurring 
rumors that the govern
ment is planing to confis- 
cate savings accounts, See-'

entered an emphatic deniai 
that this was so.

“Draugui“ apie tai prane- “I wish to statė most 
ša Standard Federal Sav-! emphatically that there are
ings and Loan Association 
of Chicago prezidentas Ju
stinas Mackevičius ir prašo 
paskelbti, kad tie gandai 
yra neteisingi.

J. Mackevičius nurodo, 
kad tų gandų neteisingumas 
buvo paskelbtas Chicago 
angliškuose laikraščiuose su 
sausio 13 d. data iš Wash- 
intono. Štai kas pažymėta:

Secretary of the Treasury 
Henry Morgenthau, Jr. 
denied that the government 
had any plan or intentioa 
of confiscating savings de
posits.

He gavę reportere a state- 
ment saying:

"Draugui" ir Broliui 
Vladui į talka

no foundations whatsoever 
for such rumors,” Mr. Mor
genthau said.

“The federal government 
does not have under consi- 
deration any proposal re 
garding the confiscation of 
saving deposits of this 
country for any purpose.

“Furthermore,” he ad
ded, “any one circulaling 
rumors of this cbaracter is 
acting against the welfare 
of the nation.”

skaitlingas. Pirmininkė Ka 
sanauskienė labai tvarkiu 
gai vedė susirinkimą.

Nutarta prisidėti prie Rau 
donojo Kryžiaus. Visos na
rės taip pat pasižadėjo kiek 
galėdamos remti.

Taip pat nutarta pirkti 
Apsaugos Boną.

Atsilankęs sus-man dva 
sios vadas kun. A. Baltutis, 
pranešė, kad reikia atnau-

Vladislovu Dienos Gar-riU8 laiky“ metini 8U8irin
bes Pirmininkas

Vladislovas Pranciškus

kimą sekmadienį, sausio 18 
d. 2 vai. po pietų parapijos 
svetainėje. Malonėkite na
riai skaitlingai susirinkti.

Valdyba

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugystės metinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, sausio 
18 d. 1 vai. po pifetų.

Rašt. E. W. Mikutis

jinti gyvoji lempa. Draugi- j Zauievičius, kilęs iš Lietą
ja sutiko taip padaryti ir 
nutarė sukelti fondą. Tam

Teisybės Mylėtojų drau
gystės metinis parengimas 
bus sekmadienį, sausio 18 
d. Chicagos Lietuvių Audi
torijoje. Pradžia 5 vai. va<- 
kare. Visi kviečiami atsilan
kyti. Bus perstatyta 3-jų ak
tų juokinga komedija "Aud-

RADIO
SUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Iš galingos WCFL — 1000 
kil. radio stoties sekmadie
nį, sausio 18 d. 5:30 vai. 
vak. Budrikas vėl patieks 
lietuvišką radio programą.

Jadvyga Griciūtė sudai
nuos vieną klasišką dainą 
“Maids of Cadiz” ir kelias 
lietuvių kompozitorių dai 
nas: "Tų mergelių dainavi
mas” — Kačanausko ir 
“Karvelėlis” — Sasnausko. 
Dainoms pritars orkestras.

Jos. F. Budrik, Ine., dvi 
didelės lietuvių rakandų, ra

dio ir elektrikinių prietaisų 
krautuvės — 3241 ir 3409 
S. Halsted St. yra leidėjais 
šių programų. Pranešėjas

Aštrūs liežuviai skaudžiau 
'duria negu kardai.
pasirodyt galėsim tiktai vie
ningai dirbdami. Tad, rem
kime saviškių parengimus.

Vujasiškieti?

vos, Varnių miesto. Chica-. ra Giedroj”, taipgi bus ir
goj sukūręs gražią šeimą.

tikslui užrezervuota parap. I užaUgino 2 sūnus — Vladą
svetainė 25 d. baalndžio. Iš 
komisijos teko nugirsti, kad 
bus puikus vakaras. B. L.

SEIMININKĖMS PATARIAMA 
TAUPYTI TAUKUS, RIEBALUS

Chicago mayoras Kelly,
Chicago ir apylinkių civili
nės apsaugos koordinato
rius, ir Thomas E. Wilson, 
pakeris ir koordinatoriaus 
ekzekutyvis pavaduotojas, 
paskelbė planą, kaip šeimi
ninkės gali prisidėti prie 
šalies apsaugos.

Sako, šeimininkės viso
mis priemonėmis turi tau
pyti taukus ir riebalus. Jei 
kas nors kepama ir keptu- 

! vėje lieka taukų, ar riebalų, 
nereikia jų išlieti laukan, 
kaip seniau buvo daroma, 
bet sulieti į skardines. Taip

surinktus taukus ir riebalus 
galima parduoti, jei nenori
ma sau jų vartoti. Mėsos 
krautuvių savininkai tai nu
pirks mokėdami už šviesius 
taukus po 5 centus svarui, į 
o už tamsokus riebalus — 
po 4 centus svarui. Krautu
vininkai tai visa parduos 
stambiosioms kompanijoms. 
Tas bus vartojama gliceri- 
nos ir muilo gamybai.

Sako, kainos gali svyruo 
ti. Bet šeimininkės ne tik 
gali pelnyti, bet gali tuo 
būdu žymiai prisidėti prie 
šalies apsaugos.

Vincas Duoba, sav. namo 
2338 W. 23 St., į Ameriką 
atvyko 1906 m. iš Gudelių 
parap., Vazniškių kaimo.
1914 m. vedė Sofiją Kurts.
Užaugino tris dukteris: Pet 
ronėlę, Bronislavą ir Leono
rą. Dvi dukterys yra vedu
sios, gyvena sykiu tėvų na
muose.

Vincas Duoba Aušros Var 
tų parap. buvo komitetu pne 
keturių klebonų: Serafino.
Kudirkos, Draugelio ir M&- 
čiulionio. Aušros Vartų mo
terų ir vyrų draugijoj 15 
metu buvo pirmininku, Liet.
Ūkininko dr-joj 14 m. kaip 
pirmininkauja, Lietuvių Pi
liečių Klube jau 26 metai 
kaip pirmininko pareigas ei
na. Politikoj per 28 metus 
dalyvauja. Per daugel metų
buvo šerifu. Mutual Federal North Side. — Labai svar 
Savings and Loan Ass’n di-KU8 LRKSA 16 tos kuopos 
rektorium yra jau 25 metai, j .
Vincas Duoba turi daug pa-

Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjui Dr-jos metinis 
susirinkimas įvyks sekma 
dienį, sausio 18 d. 2 vai. pc 
pietų Šv. Kazimiero akade 
mijoj. Visų ARD skyrių pra 
šoma atsiust išrinktas at 
stovės susirinkiman, taipgi 
priduot skyrių sąrašus užsi
mokėjusių narių, kad centro 
finansų raštininkė galėtų į-j reikalų 
rašyt į centro knygas, šis 
susirinkimas labai svarbus 
nes rengiamės prie metinės 
vakarienės, kuri įvyks va
sario 22 d. akademijoj, taip
gi lauksime visų skyrių ra 
portų, kas l:nk metinių va
jų parapijose.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

susirinkimas bus sekmadie
nį, sausio 18 d. tuoj po su
mos. Narių dalyvavimas bū
tinas.

A. Bacevičius, sekr.

Town of Lake. — Drau
gystė šv. Pranciškos Rymie 
tės moterų ir merginų lai
kys metinį susirinkimą sau
sio 18 d., 2 vai. po pietų. 
Narės malonėkite atsilanky
ti apsvarstymui draugystės

Sophie Knapp, nut. rašt.

žįstamų visoj Chicagoj ir 
tarp svetimtaučių yra gerai 
žinomas. Turi patyrimo į- 
vairiuose darbuose.

Sausio 18 d. "Draugo” 
metiniam koncerte Šokai sa
lėj pažadėjo pagelbėt Bro
liui Vladui suorganizuoti pa
tyrusių vyrų už baro ir pa
skirtas baro pirmininku.

Rap.

ir Joną ir 4 dukteris — Pet
ronėlę, Juzefą. Anną, o So
fija yra mirusi. Žmona taip 
pat mirusi. Jų kūnai ilsisi 
Šv. Kazimiero kapuose, savo 
šeimos gražiuose lotuose.

Vladas Zauievičius šįmet 
mini 52 m. kai Amerikoje. 
Visos Chicagos lietuviams ir 
svetimtaučiams gerai žino
mas, nes jis yra buvęs pik
nikų daržo National Grove 
savininkas, Riverside, UI.

Rap.

Town of Lake. — Labda
rių Są-gos 1 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek 
madienį, sausio 18 d., 1 vai. 
po pietų, mokyklos kamba
ry. Susirinkimas labai svar
bus. Reikės pasitarti apie 
vajaus vakarą, dėlto papras 
tieji ir amžinieji nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba

kitų pamarginimų ir gerų 
užkandžių.

Kviečia
Komitetas ir valdyba

Nuo stabus Įvykis 
Chicagos Istorijoj

Marųuette Park. — Ma
rijonų Bendradarbių 5 sky-

WHOLESALE

Dr-jos "Lietuvos Ūkinin
ko” metinis susirinkimas 
bus sausio 18 d. 1 vai. po 
pietų paprastoj vietoj. Pra
šoma narių susirinkti, nes 
išgirsite draugijos finansinį 
raportą, raportą iš baliaus 
ii* bus svarstoma daug da
lykų draugijos Labui.

Fin. rašt.

UQU0R
ĮSTAIGA

pof»ii<?* po

RJEMKITH)BENĄ
LIETUVIU
D1LAUOĄM. IAVTER. Sa»

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 8. Halsted St
T«l BOOUCVARD 0014

Šaltimiero šunim Būram 
Nepaprastos Įvairenybės

Jei jūs mėgstate dainą, jei 
mėgstate komediją ir juoką, 
tragediją ir ašaras, dramą ir 
rimtį, jūs juokoitės ir džiaugsi
tės ir liūdėsite kartu su artis
tais,' jei atsilankysite į šsiti- 
miero penktąjį metinį Šuram- 
Burum, kuris įvyks balandžio 
12 d., Atvelykio Sekmadienį, — 
Ashland Blvd. Auditorijoje. Įsi
gykite tikietus dabar. Jie be
kainuoja $1.10 su visais tak
sais.

Tuo pačiu mes kreipiamės į 
visas lietuvių organizacijas, ku-į 
rioms šaltimieras visados no-. 
riai patarnauja, skelbdamas jų 
parengimus ir pramogas dykai. 
Tikime ir laukiame, kad ir mus 
parems šios organizacijos: — 
Marąuette Parko Švento Kazi
miero Karalaičio Dr-stė Town 
of lake ir Cicere Šv. Pranciš
kaus Rėmėjų Dr-jos, Brighton 
Parko Saldžiausios * širdies Jė
zaus Dr-stė, Bridgepovto šv. 
Petronėlės Draugija, Marųuette 
Parko Sv. Teresės Dr-ja, kaip 
ir įvairūs Marijonų Bendradar
bių skyriai ir Labdarių ir Lie
tuvos Vyčių kuopos!......... kaip
ir daugelis kitų lietuviškųjų or
ganizacijų mus parėmė, įaigy- 
damos sau tikietus.

Nežiūrint kokios jūs nuotai
kos būtumėt, Šaltimiero meti
nis šunim Burum jums tikriau
siai patiks ir patenkins. Tik už 
$1.10 jūs galite padaryti sau ir 
saviesiems didžiausio malonumo 
ir džiaugsmo. Nepraleiskit šios 
progos! ! !

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

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nedar
BEERS

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

Aa

Dėl Jūsų daugumos gražių linkėjimų M. iš
reikštų mūsų įstaigos "Grand Opening” 
Atidaryme Šeštadienį.

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

Pfrfcttc U. 8. Hooris Virinai

FAIRFIELD SAVINGS
A I. OAK ASS4H1 ATI#!*
Mew lacotioa: Csr. VJbvMthM, Morth t Domas Avės. 

CHICAGO
■atabflth.d ltOl A**.** a**ar S J.000,000

This KINGof All 
Cough Mixtures

—Act» Lik* A fl<Mh
The Kiną of all cough medicine*—Buckley's 

CANADIOL Minture—ha* been uted for year* 
in over 70% of Canado'* home*. fast working, 
triple acting Buckley'* Mieture guickly looien* 
and raiše* phlegm lodged in the tubes—clear* 
oir passage*—(oothe* raiped raw tiuues. one 
or two si pi and wortf coughing spaim ceasel. 
Vau get resulti f a* t. You feel the effect of Buck- 
ley'» ln*tantfy. At all druggiet*.

DOCTOR’$A»aūn£LIQUIO
GREAT SUCCC55 FOR

SKIN TROUBLES
(•KteraaCy caused)

KVA
PRAISED 

P) FROM
COAST. Tfl 
COAST!

No matter what you’ve tried wkhwt 
BUoceae for unsigntly Burface pimples, 
blemishoB and similar skin irritationa, 
here’s an amazinKly succesaful doc- 
tor’s formula—noiverfully soothing 
Liauid Žemo—whirh ąuiekly relievea 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous ;uccess! Let- 
Zemo’s 10 different marveloualy effec
tive ingredients belp YOUR skin. 
Also omtment form. Severe 
may need Katra Strength Žemo.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rflfiiee su mo 
dernl&komis užlai
domis ir Hollywood 
tvieeomls. Darba* 
Oarantuotaa.

ENGlewood 5883 
ENGlcwood 5840

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio

t

WHOlESAlf
FURNITURE

BROKER

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN . . .

V
Wfien men are flghting and 

dylng. you mušt do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dlme you can.

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

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

Don’t take this lylng down.

<?/,

'f-
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Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1P
1520 kilocyclee (Top of the EMaI)

DLNLNG ROOM SEBTS — PAR- 
LOB 8ET8 — (MUKOOM HKTH 
— BUOS — BAILIOS — KE-

ETOBS — W>HBFE8 — 
f g kus — trrovEB.

AlESAIBKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. We8tern Avenr
TekfoBM REPUBLIC 6051

NEEIft&INT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVI/A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

(T1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:3(1 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 Ro. NVestern Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

r



s DRAUGAS —* šeštiems, sausio 17, 1PI2

TA DIDELĖ IR SVARBI DIENA JAU PRISIARTINO
Taip, "Draugo" metinis koncertas įvyksta 
rytoj. Tikietų pardavėjai atsilyginkite 
prieš 4-tą valandą popiet.

BRANGUS SVEČIAS MUSŲ 
KONCERTE

Sekmadienį, sausio 18 d. 
Chicagos lietuviams yra Lie
tuviškų Dainų-Šokių šventė, 
nes įvyksta dienraščio ‘Drau 
go’ metinis koncertas Sokol 
salėje, 2345 So. Kedzie Avė.

Tame šauniame, dideliame 
ir reikšmingame parengime,

Koncertuoja: “Draugo”
žvaigždės Genovaitė Giedrai
tienė ir Genovaitė Klevic- 
kaitė.

Dainuoja: Garsusis Sas
nausko vyrų choras ir Anti- 
fonalis choras.

Griežia: Skambusis Stygų 
Ansamblis.

Šoka: Ateitininkų Drau
govės tautinių šokių šešios 
poros.

Linksmina: Visų žinomas 
Phil Palmer šokių orkestras 
tuojau po koncerto.

Vaišina: Rinktiniai bari- 
ninkai ir žinomos valgių ga 
minime šeimininkės.

trados, nes jųjų tautiškų 
rūbų gražumas ir šokių pai
numas mintimis sugrąžins į 
Lietuvą prieš jos okupavi
mą.

Dėlto, rezervuokite šį 
sekmadienį dienr. ‘Draugui” 
ir jo koncertui, kuris įvyks
ta sausio 18 d. Sokol salėje, 
2345 S. Kedzie Avė.

Liko dar keletas tikietų 
po vieną dolerį. Jei tų nori
te, skambinkite į “Draugo” 
ofisą numeriu Canal 8010 
ir jie bus pasiųsti ar palai
kyti. Yra dar daug tikietų 
po 75 centus ir kiek tik no
rite galite nusipirkti tikie
tų šokiams, kurie įvyks tuo
jau po koncerto prie gerai 
žinomo Phil Palmer orkes
tro. Šokių tikietai kainuoja 
tik 35 centai.
Tikietų galite gauti 
pas sekančius:

VI. šemetulskį, 1440 So.
Kviečia: “Draugo” admi- 5iat Ct., Cicero, III.

nistracija ir redakcija. 
Reikšminga diena!

Taip, šis sekmadienis tik
rai yra svarbus šiuose me
tuose. Tai yra pirmas svar
bus ir reikšmingas parengi
mas Chicagos lietuvių visuo
meniškame gyvenime.

“Draugo” koncerte daly
vauja žymiausios Chicagos 
lietuvių parapijų chorinės 
jėgos. Abi Genovaitės visais 
atžvilgiais gerai pasižymi 
savo dainavime. Sasnausko 
vyrų choras visus džiugino 
per Onos Kaskas koncertą 
Chicago Civic Opera House

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

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

F. Gubistą, 4355 S. Mo- 
zart St., Chicago, III.

P. Varakulį, 1900 S. Union 
Avė., Chicago, UI.

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

J. Aukškalnį, 1354 Harri- 
son St., Gary, Ind.

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

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

K. Zaromskį, 5431 S. Sa-

Dienraštis “Draugas” lau
kia daug brangių ir gar
bingų svečių atvykstant į 
metinį koncertą. Pakviesta 
visa eilė atvykusių iš Lie
tuvos visuomenės veikėjų, 
žurnalistų, buvusių val
džios pareigūnų. Pakvies
tųjų tarpe yra jūrų kapito
nas Povilas Labanauskas,, 
buvusis Lietuvos karo lai
vo “Prezidentas Antanas 
Smetona” kapitonas, kurio 
atvaizdą čia ir matote. Ti
kimės, kad gerb. kapitonas 
mūsų koncerte bus ir neat
sisakys bent keliais žodžiais 
prabilti į mūsų . koncerto 
malonią publiką. Jisai yra 
atvykęs į šį kraštą per Pie
tų Ameriką drauge su kap. 
Vytautu Kuizinu. Chicagos 
visuomenė turės progos su
sitikti su Lietuvos jūrinin
kų vadu, daug nusipelniusiu 
organizuojant Lietuvos lai
vyno užuomazgą.

Švilpynių baubimas 
išgąsdino žmones iK

Ketvirtadienio vakarą Ci
cero ir apylinkių gyventojai 
pakilo ant kcjų, kai pasi
girdo smarkus švilpimų bau 
bimas, panašus į aliarmą 
saugotis nuo orinių priešo 
atakų.

Tačiau tas nebuvo aliar
mas. Policija susekė, kad 
tas bliovimas sukeltas Wes- 
tern Electric kompanijos 
Hawthorne fabrikuose. Te
nai neišaiškinta, kokiais su 
metimais tas buvo padary
ta. Tik pažymėta, kad fab
rikuose vykdomos nutamsi- 
nimo (blackout) sargams 
pamokos.

Baigta legislatūros 
sesija

Springfielde baigta ir už
daryta Illinois legislatūros 
nepaprasta sesiją, kurią gu
bernatorius Green buvo su
šaukęs apsaugos reikalais.

Gubernatoriui , nepasisekė 
per šią sesiją pravesti kai 
kurių savo sumanymų, su
rištų su stambiomis išlaido
mis. Jis kaltina demokra-
tus, kurie kovojo prieš jo 
apsaugos programą.

prieš kelis metus. Antifona- į eramento Avė., Chicago, Hl 
lis choras visad yra mėgia- j V. Daugirdienę, 1615 So. 
mas ir Stygų Ansamblis su-' Wood St., Chicago, UI.

Moteris atrado 
pavogtas padangas

Iš De Witt Trucking Co., 
Archer avė. ir Canal gt., 
sunkvežimio pavogta ketu
rios sunkios padangos (gu
miniai lankai). Savininkas

kels didelį nustebimą savo 
versitališkumu. Ateitininkų 
Draugovės šokėjus kartotį-

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

Brolį Vladą, kuris lanko
nai šauksite atgal ant es- visas kolonijas.

45-TAS METINIS
KONCERTAS - TEATRAS ir BALIUS

Rengia — TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE

Sekmadieny, Sausio-Jan. 18 d., 1942
Bus sulošta 3 aktų Juokinga Komedija: “AUDRA GIEDROJ’’ 

Visą programą išpildys Lietuvių Kanklių Choras 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3183 S. Halsted St 
Durys atsidaro 4 vai. po pietų. Pradžia — 5-tą vai. lygiai.

Po perstatymo bus šokiai prie geros Muzikos 
Visi kviečiami atsilankyti pas Teisybiečjus. — KOMITETAS

mu
X Vestsaidletės: O. Dob- 

rovalskienė, M. Jaukštienė, 
E. Zaurienė, E. Aleknienė 
vadovaus sekmadienį pokon- 
certiniui “Draugo” bankie- 
tui Sokol salėj. Valgiai bus 
tikrai lietuviški, skanūs. Pa
tarnautojomis išrinktos 
grakščiausios lietuvaitės.

X Ateitininkų Draugovės 
tautinių šokių grupės prak
tika įvyks šeštadienį, sau
sio 17 d. 6 vai. vak. Maze
liauskų salėj, 3259 S. Union 

j Avė. O draugovės valdybos 
| posėdis bus tą patį vakarą 
, 9 vai. vak. Mazeliauskų sa
lėj.

X Ciceriečiai ryt važiuo
ja į Sokol salę, kur įvyks 
metinis “Draugo” koncer
tas. Ne vien pasiklausyti 
gražių dainų, bet sykiu pa
remti katalikišką dienraštį. 
Ciceriečių obalsis: reikia 
remti “Draugą.”

X Kun. K. Barauskas va
kar išvyko į Detroit, Mich.,

THE CALL TO THE COLORS! 
IS A CALL FOR DOLLARS

Dig deep. Strike hard. Our boys 
need the planes, ships, and guns which 
your money will help to buy. v

Go to your bank, post office, or savings and 
loan association. Tell them you want to buy 
Defense Bonds regularly, starting now.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienos minėjimo ko
miteto sekantis ir paskuti
nis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio 21 d., Da- 
rius-Girėn,as salėj.

X Ant. Šemežis, 2225 S. 
Leavitt St., parodė gražų 
pavyzdį — užprenumeravo 
“Draugą” savo giminei J. 
Staskevičiui į Brooklyn, N. 
Y.

X Goberiai, 6736 S. Camp
bell Avė., sausio 24 d. tu
rės dideles iškilmes. Tą die
ną jų duktė Marytė ištekės 
už Juozo Jurgelos. Šliūbas 
bus Gimimo P. Šv. bažny
čioj 4 vai. po pietų.

X E. Ogintienė, 5648 So. 
Justine St., žinoma draugi
jų veikėja ir katalikiškų į-
staigų rėmėja, jau trys sa- 

i kalbėti Federacijos 4 akyr. ( vaitės kaip serga ir randa- 
Iš 39 iškeltų bilių legisla- I suruoštose prakalbose Lie- • si gydytojo priežiūroj.

tūra pravedė tik 13.

Negali vartoti
savą padangą

Iškelta klausimas, ar au
tomobilių padaigų pirklys, 
kurs turi prisikrovęs naujų 
padangų, gali jas vartoti 
savo automobiliui?

OPA autoritetai atsako, 
kad jis negali to daryti. Jis 
taip pat turi pereiti visą

De Witt tuo daug susirūpi- i Procedūrą, kreiptis į boar- 
no. Jo žmona nusprendė . ^us *r tt., kaip ir visi auto- 
ieškoti padangų apylinkėje. i®ta.i, kurie nori įsigyti nau- 
Pavogtas padangas buvo Jas padangas.
lengva pažinti, nes ant jų 1
šonų buvo įspausta De witt Mayoras atsiprašo
firmos vardas.

Apsukri moteris pagaliau 
atrado padangas ties antra- 
rankių padangų parduotu
ve, 1829 So. State gt. Areš
tuotas parduotuvės savinin
kas.

■ vm
piliečiu

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

ir Lietuviškų Gėrimą.
Parduodame 

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

Sekančią Dieną. FRANK VIZGARD, Sav.

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Pataria mažinti išlaidas
Cook apskrities našūmą 

tirti komitetas randa, kad 
kai kurie apskrities depar
tamentai užkimšti tarnauto
jais, be kurių galima apsi
eiti ir reikalų vedimas nė 
kiek nenukentėtų.

Komitetas siūlo iš 25 de
partamentų paleisti 293 tar
nautojus ir darbininkus. Sa
ko, per metus tuo būdu bū
tų sutaupyta apie 577,006 
dol.

Nežinia kaip bus atsineš
ta į šį svarbų komiteto siū- 
lymą. .

tu vos ir tremtinių naudai. 
Prakalbos bus sausio 18 d., 
Lietuvių svetainėje.

X K. Baukienei, Mot. Są- 
gos 67 kp. narei atjausti 
dėl mirties jos mamytės J. 
Volterienės, kuopa užprašė 
šv. Mišias už velionės sielą 
ir daug narių dalyvavo lai
dotuvėse.

X K. Talzūnai, 1433 So. 
50th Ct., Cicero, gauna laiš
kų nuo savo sūnaus Kosto 
aet iš Hawaii salų, kur jis 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėj mechaniku prie 
orlaivių. Rašo, kad viskas 
gerai: japonų nesibijo.

X J- Povilauskis, tėvas 
Aušros Vartų parap. komi
teto nario Antano Povilaus- 
kio, jau kelinta savaitė kaip 
serga. Yra senas LRKSA 
narys įsirašęs jon dar prieš 
SLA skilimą, t. y. katalikų 
atsiskyrimą nuo laisvama
nių.

X K. Andrijauskai, 1430 
So. 48th Ct., Cicero, išleido 
savo sūnų Vladą į Dėdės Ša
mo kariuomenę. Andrijaus
kai yra nuolatiniai “Drau
go” skaitytojai ir geri para- 
pijonai. Pasisekimo jų sū
nui ir kad sveikas grįžtų 
vėl pas savo tėvelius.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
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Daugiau kaip milijoną 
doleriu surinko

• Amerikos Raudonasis 
Kryžius savo fondams Chi
cagoj surinko jau daugiau 
kaip vieną milijoną dol. 
Chicagai kvota yra 3,750,- 
000 doferių.

Auroros miesto mayoras 
Andrew J. Carter viešai at
siprašo piliečių už miestelio 
taksų didinimą. Mat, prieš 
išrinksiant jį mayoru jis 
piliečiams žadėjo, kad mies
to taksai nebus didinami Į X B. Lazdauskiene, mar- 
jam mayoraujant. , ketparkietė, žymi idėjinių

1 organizacijų veikėja ir rė
mėja deda pastangų, kad 
TT. Marijonų Bendradarbių

Mayoras teisinasi taksus 
didina apsaugos problemos, 
kas prieš rinkimus nebuvo 
numatyta.

Suimta trys 
vagiliai

vakaras, sausio 25 d., para
pijos salėj, pavyktų.

X Serga Apolinaras Mik- 
šis, 4142 Archer Avė. Yra 
priežiūroj dirbtuvės (Crane 
Co.) gydytojo.

Oak Parke policija suėmė 
tris vyrus, kurie išpažino, 
kad jie ten apvaginėjo pri
vačius namus.

Suimtieji: Charles Young, 
37 m., James Walker, 30 m., 
ir Harold Glickman, 24 m. 
amž.

CHICAGOJ MIRĖ 
IRA N. MORRIS

Mirė Ira Nelson Morris, 
66 m. amž., buvęs U. S. pa
siuntinys Švedijai nuo 1914 
iki 1923 metų.

X Jonas Jankauskas, šv.
Antano parapijos, Cicero, 
darbštusis zakristijonas rim 
tai sunegalėjo. Buvo privers
tas net atsigulti Lorettos 
ligoninėj. Dieve duok jam 
greit pasveikti.

X Antanas J. Bertašius, 
1434 So. 50 Avė., vienas se
nesniųjų Cicero biznierių 
mirė. Laidotuvės įvyks šian
die, sausio 17 d., iš Šv. An
tano bažnyčios. Velionis bu
vo nuolatinis “Draugo” skai 
tytojas ir rėmėjas.’ A

X J« Mažunaitis laidoja
mas pirmadienį, sausio 19 
d. iš Šv. Antano parap. baž
nyčios. Matote, kad mirtis 
nepaiso: kerta senus ir jau
nus.

X Vincas Manikas, 3054 
W. 55 St., tarnaująs Dėdės 
Šamo kariuomenėj, porai sa
vaičių buvo parvykęs atos
togų pas žmoną ir tėvelius. 
Sausio 13 d. vėl grįžo į 
Camp Forest.

X B. Stradomskienės, 
veiklios ARD narės-rėmėjos 
Marąuette Park, sūnus pa
šauktas Dėdės Šamo karo 

I tarnybon.

=5s,

REZERVUOKITE 
GEGUŽIO 3 d., 

1942 m. I
ir vykit į Specialį Parengimę

GEGUŽIO VAKARAS
kuris įvyksta tą dieną

Šv Kryžiaus Parap. Naujoje Salėje
prie 46-tos ir South Wood Street 

• * * * •
— Rengiamas —

VISŲ CHICAGOS VLADISLOVŲ
Ir Visų Senų ir Jaunų Biznierių ir Veikėjų

Pelnas Skiriamas Lietuvių Katalikiškos Spaudos Pa
rėmimui, Atsižvelgiant į šiuos Karo Sunkumo Laikus.

4*

(Turtas Virš $7,000,000.001
APART APSAUGOS, MES TURIME 

ATSARGOS FONDĄ VIRŠ 
NĖRA SAUGESNES VIETOS DEL TAUPYMO PINIGŲ KAIP:

$565,000.00

ARCHER ANO SACRAMENTO AVĖS/
CHICAGO. ILL/

Jimtin Mankipurlrh Prp« Savaitės dienom 9 A. M. iki 4 P. M. juRim raackiewicn, Eres. Trečladtenlal 9 x M 12 dienos 
Tel. VIRGINIA 1141 nūdieniais 9 A. M. iki 8 P. M.
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