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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.” .

-Abraham Lincoln

Kaina Sc Vol. XXVII

U.S. LAKINAI AFRIKOJ DAUG SUNKIAI DIRBA
Londone yra žinių, kad vokiečiams 
Rusijos fronte išakyta nesitraukti

Aiškėja, kad ten jiems yra >
' ’ ■ •' i ' ■ •! ■ ž ’; J i

riestai ir, regis, nesinori kovoti

1

NACIAI PATAIKA Į SAVO BELAISVIUS

v ■ ; LONDONAS, sausio 5. —
Šiandie čia gauta žinia,

* i •*
\ kad vokiečių armijai Kauka

zo fronte griežtai įsakyta 
nieku būdu nepaduoti ru
sams ten turimų savo pozi- 

a cijų ir gintis iki paskutinio 
¥ kareivio, nepaisant ne to, 

iii' jei rusams pasisektų atsi- 
imti ir Rostovą ir tuo būda 
vokiečiams iš Kaukazo paai-

v t
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traukimą atkirsti.

Marsely susprogdintas 
naciu karo ofisas

LONDONAS, sausio 5. — 
Iš Vichy per radiją praneš
ta, kad Prancūzijos mieste 
Marsely (Marseilles) bombar 1 ” ' t •
susprogdintas aukšt o s i o s 
karo komandos ofisas. Dėl 
to vokiečiai tame mieste su
varžė naktimis gatvėkarių 
judėjimą. Kaip 8:00 vakare 
gyventojams uždrausta į 
gatves išeiti. Vokiečių ka
riuomenei įsakyta ginklais 
sutrempti visokį priešinimą
si nacių autoritetams,

Bombos susprogdi nimu 
sunkiai sužeista keletas as
menų. Vienas prancūzas tar 
nautojas nuo žaizdų miręs.
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Gauta nepatvirtintų infor 
macijų, kad vokiečiai sudarą 
planus savo armijai Kauka
zo fronte karo medžiagą ir 
reikmenis pristatyti Juodą
ją jūra, jei sausžemiu susi
siekimas su ja būtų atkirs
tas. » i

i '• i- 
: 1 M ’ !

kad vokiečiaiSakoma, 
šiuo tikslu jau sukoncentra 
vę keletą šimtų laivų, ku 
riais medžiaga ir reikalinga 
parama , bus pristatoma į 
Novorossiiską — Kaukazo 
šone uostą.

Tas puiku su Kaukazo 
fronto armija. Bet kas bus 
su vokiečių divizijomis, ku
rios atkirstos Stalingrado 
fronte. Tenai kol kas toms 
divizijoms visokia parąma 
siunčiama Oru. Bet ne visa
dos taip galės būti.

Aiškėja, kad vokiečiams 
Rusijos fronte pavojus nuo
lat didėja.

Už vaiku palaidumu 
tėvai atsakys

BECKLEY, W. Va., saus. 
5.—Šios apskrities teisėjas 
Clay S. Crouse pranešė, kad 

i už plintančius vaikų nusikal 
timus bus traukiami tieson

Naciai Prancūzijoje 
suma gaullislus

BERNAS, Šveicarija, sau
sio 5.—Naciai Prancūzijoje 
susimetė išgaudyti gaullis- 
tus — gen. de Gaulle sekė
jus ir šalininkus. Vykdomi 
Areštavimai ir areštuotieji 
siunčiami į koncentracijos 
stovyklas, kurių keletas ati
daryta.

Ii Paryžiaus laikraMiui,iį Jafwn'» at«m® 8trateginę 
Tribūne depe&oje pažymima,! aa*v^- 

kad naciai Prancūzijoje iš
kėlė kampaniją prieš gaul- 
listus, komunistus ir įvai
rius teroristus.

Sniego pūgos 
o Ontario

1

C'DmuiM" Acme lelepuuvv

Bombarduoja strategines vokiečių 
ir italų okupuojamas sritis

Prastas oras sulaiko abiejų pusių 
armijas nuo platesnių žygių

SĄJUNGININKŲ ŠTA’ 
BAS Šiaurinėj Afrikoj', sau
sio 5.—J. A. Valstybių ka
riuomenės oro jėgos šiauri
nėj Afrikoj smarkiai veikia 
prieš ašf Tunisijoje. Šios jė 
gus yra neįkainojama pa
galba britų pirmąjai armi
jai, kuriai priklauso Ameri
kos ir prancūzų kariuome
nių daliniai Tunisijoje.

, Vokiečiai Tunisijoje iš lėktuvo pataikė į trabulansą, kuriuo buvo vežami vokiečiai 
sužeisti belaisviai. Ant ambulanso buvo aiškiai pažymėta Raudonojo Kryžiaus ženklai. 
Maj. William Yarborough, iš Seattle, Wash.,i tarpininkas tarp prancūzų ir U. S. jėgų. 
stovi su šautuvu dešinėje. I '

Sąjungininkai rengias galutinėms 
atakoms Naujojoj Gvinėjoj

SĄJUNGININKŲ STA
BAS Australiją}*, sausio 5. 
—Būna srityje, Naujojoj 
Gvinėjoj, japonus išnaikinus 
vakar prieš japonų užsiliku
sias pozicijas tarp Gona ir 
Būna tik vielos orinės jė
gos veikė. Sąjungininkų jė
gos pergrupuojamos tikslu 
susimesti prieš paskutines 
japonų pozicijas ir viską 
likviduoti. \

Per paskutinių dienų ko
vas Būna srityje apie 700

i •« - r X

apie savo zygnis

A. A. KUN. J. VAIŠNORĄ 

LAIDOS PENKTADIENĮ

Pittsburgh, Pa.,
Sausio 5d., 1943.

Visas Pittsburghas liūdi 
Kun. J. Vaišnoros mirimą ir 
ruošiasi prie iškilmingų lai
dotuvių. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, Sausio 8 dieną,

NEW YORK; sausio 5.— 1943ro., iš šv. Vincento pa- 
Federalinė susisiekimų ko-l rapijos bažnyčios, 10 vai.

tėvai ir jie turės už savo japonų nukauta ir 60 paimta
vaikų piktus darbus atsaky
ti.

Teisėjas pareiškia, kad 
tarp vaikų nusižengimai 
plinta dėl tėvų apBileidimo. 
Sako, jei tėvai gailisi rykš
tės vaikų suvaldymui, tai 
patys turi atsakyti.

WASHINGTON. — Gua
dalcanal saloje amerikiečiai

tVsal

TORONTO, Ont., Kanada, 
lio 5.—Nepaprastai dide 

li sniego pustymai, kokių 
Ontario provincijoj nebūta 
per 50 metų, ištiko miestus 
ir miestelius taip, kad Žmo
nės vos išsikasa iš pusnynų.

Sniegu užblokuoti plentai, 
geležinkeliai, miestuose gat
vės. Pūga prasidėjo lietum. 
Daug telefonų ir telegrafų 
stulpų išlaužyta, arba iš ver

nelaisvėn. Tarpe paimtųjų 
yra koreonų.

Mažina celofano 

vartojimu
WASHINGTON, sausio 5. 

— Kadangi arnųja ir laivy 
nas reikalauja vis daugiau 
celofano (cellophane), tad 
karo gamybos boardtas su
siaurina civiliniams reika- 

i Iams celofano vartojimą.

misija užrekordavo iš Toki
jo per radiją japonų prane
šimus apie jų karo veiklą.

Japonai praneša, kad 
gruodžio 30 ir 31 d. jų jūri
niai lėktuvai atakavo ir su
naikino sąjungininkų stato
mą bazę ties Merauke, Pie
tinėj Naujojoj Gvinėjoj.

Toliau japonai praneša, WASHINGTON, saušio 5. 
kad tarp gruodžio Si ir sau- — Remiantis, prezidento ka

ryte. Visa Pittsburgho ir 
apylinkės dvasiškija tikisi 
dalyvauti laidotuvėse.

Vyriausybė ima savo 
žinion lokalines 
tranzito linijas

Karo gamyba yra armijos 
darbas, sako karo pasekretorius

WASHINGTON, sausio 5. armijos turi būti kontroliuo 
— Karo reikmenų gamyba | jama. Tad be jokio reikalo

yri darbas, kurį tik armija 
gali planuoti ir tą darbą 
kontroliuoti, pareiškia karo 
departamento pasekretorius 
Robert P. Patterson.

Niekas kitas pašalinis as
muo nežino, ko armijai rei
kia, sako sekretorius. Ir nie 
kas negali būti kompetentiš- 
kas kokius nors karo užsaky 
mus duoti, gamybą prižiū
rėti, patikrinti ir pagamin
tas reikmenis priimti.

' Karo gamyba tik vienos

dabar, ir tai dar karo metu, 
keliami sumanymai karo 
gamybos kontrolę vienaip, 
ar kitaip ją keisti, arba pra
plėsti.

Juk armija, sako Patter
son, nieku būdu nesiekia ir 
neturi nė mažiausio paairy-

sio 2 d. sąjungininkų vykdy
tos orinės atakos prieš Ra- 
baul buvo atmuštos. Iš 30 
sąjungininkų lėktuvų, kurie 
atakavo Munda, naują japo
nų airdromą už 200 mailių 
nuo Guadalcanal salos,* 6 
numušta.

Tarp gruodžio 30 ir sau
sio 2 d, per sąjungininkų 
atakas Kiška, Aleutians, ja
ponai numušė 6 amerikiečių 
lėktuvus, tarp kurių buvo 
vienas lengvas bombonešis.

Daug darbininku 
apleidžia darbu

NEW YORK sausio 5. — 
New Yorko rajono karo vy
rų jėgos ofisas atliko tyri
mus ir atrado, kad iš kiek
vienų 100 darbininkų karo 
pramonėse 6 darbininkai 
kasdien apleidžia savo dar-

ro galių autoritetu federali
nė vyriausybė paima . savo 
kontrolėn visas Visoj šaly 
lokalines tranzito linijas — 
gatvėkarius, busus, viršuti
nius geležinkelius ir tarp
miestines linijas.

Tuo reikalu prez. , Roose
veltas įpareigojo J. B. East
man, apsaugos transporta
cijos ofiso direktorių, imtis 
tos kontrolės. Direktorius

žimo . kontroliuoti civilinę, bus. Patirta, kad darbas ap-
ekonomiją. Tad civiliniai 
taip pat negali kontroliuoti 
armijos gyvybingųjų reika
lų, kurie yra toli skirtingi 
nuo civilinių reikalų.

Prancūzai atmušė 
ašies tanku 
atakas Tunisijoje

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Šiaurinėj Afrikoj, sau
sio 5.—Komunikatu paskelb 
ta, kad prancūzų kariuome
nė, kuri aprūpinta tankų 
naikinimo amerikoniš kais 
pabūklais, atmušė ašies tan
kų atakas, sukeltas prieš 
prancūzų pozicijas Faun- 
douk, pietinėj Tunisijoj,

Apie 30 ar 40 vokiečių 
tankų užatakavo prancūzų 
pozicijas po atkaklaus 'bom
bardavimo. Tačiau priešas 
atmuštas.

Britu atstovas
prancūzus vienyti

LONDONAS, sausio 5. — 
Naujai paskirtas britų rezi
dentas ministras prancūzų 
Afrikai, Harold MacMillan, 
jau nuvyko į vyriausiąją są- i

Amerikiečių oro jėgos diaž 
niausią atakuoja ašies bazes 
ir pozicijas ir visas kitas 
strategines sritis.

Šiandien amerikiečiai la
kūnai bombonešiais triuški
no geležinkelių sritis Kairo- 
uan ir strategines vietas 
Cherichera, už 6 mailių 
šiaurrytų link nuo Fondouk, 
pietinėj Tunisijoj. Vienur ir 
kitur priešui sukelti dideli 
nuostoliai.

Sausžemio kariuom e n ė s 
Tunisijoje vis dar mažai vei 
kia, išėmus kai kur patru
lių susikirtimus. Lietingas 
prastas oras abi puses su
laiko nuo bet kokių plates
nių žygių.

9 milijonai doleriu 
Kiniją šelpti

NEW YORK, sausio 5.— 
Wendell L. Willkie paskelbė, 
kad praeitais metais devyni 
milijonai dolerių sunaudota 
Kiniją šelpti.

Tik Kt daktaro 
receptu bus galima 
gauti maisto

LOS ANGELES, Cal., sau
sio 5.—Miesto ir apskrities 
apsaugos tarybos autoritetų 
susirinkime padaryta planas 
sulyg kurio žmonėms būti-jungmmkų karo vadovybes į .... x .

. .. -. ... .... nai reikalingas maistas turistovyklą Siaurinėje Afriko-I, ............... & .
. ,e būti jsigijamaa su gydytojų

o .. . . receptais. Tas bus vykdomaSakoma, jis pirmiausia1 ,
. . . . , pradėjus ateinančiu pirma-tarsis su komisionienum . •dienia.

šis maisto įsigijimo pla
nas yra lygus buvusios pro- 
hibicijds laikais metodui tei 
sėtai įsigyti degtinės.

Iškelta aikštėn, kad tūks
tančių žmonių dijetai reika
lingas tokis, ar kitokis mai
stas, ko nelengva gauti vyk
dant maisto racijonavimą. 
Kai Žmonės turės gydytojų 
receptus, tada jiems reika
lingas maistas krautuvėse 
bus parduodamas apsilen
kiant su racijonavimo taisy
klėmis.

Kol kas tas bus vykdoma 
savanoriu pagrindu. Gydyto 
jas galės išduoti žmogui re
ceptą įsigyti, pav., svarą 
sviesto, arba tuziną kiauši
nių, arba kitokio sunkiai 

ginės valstybės įspėjo ašį, Į gaunamo, bet dijetai reika- 
kad po' karo joe užgrobtos lingo, maisto Suprantama, 
įvairios savastys bus grą- šia privilegija galės naudo- 
žintos tikriesiems eavinin- tis pirmiausia sirguliuoją 
kams. ' žmonės.-

gen. Giraud.
MacMillan paskirtas Af

rikos prancūzus patraukti 
vienyben su gaullistafs — 
kovojančiais prancūzias, ku
riems gen. de Gaulle vado
vauja.

Eastman ypač įpareigotas, t w
kad karo prapipnių darbi- j DdilQldU YSIZOITMl 
ninkai turėtų sau tinkamą
transportaciją be sunkumų 
susisiekti su fabrikais.

leidžiamas ne tik dėl susir
gimų ir ligų, bet kad prižiū
rėti namie kūdikius, arba ir 
šiaip sau pasivalkioti nieko 
neveikiant.

Hitleris šiemet 
susilauks smūgio

LONDONAS, eausio 5. — 
Ernest Be vi n, britų darbo 
ministras ir karo kabineto 
narys, šiandien pareiškė, 
kad Vokietijos diktatorius 
Hitleris šiemet susilauks gn 
tutino' smūgio—jo visa karo 
mašina sugrius. Tas įvyks, 
kai ašis bus pašalinta iš Af
rikos.

aiskrimo gamyba
WASHINGTON, sausio 5. 

— Karo gamybos boardas 
dar daugiau sumažino ais
krimo gamybą.

Gruodžio gamyba buvo su 
mažinta iki 60 nuošimčių 
spalio gamybos. Dabar dar 
10 nuošimčių daugiau su
siaurinta.

WASHINGTON. — Sąjun
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Pirmos tokios 
Kalėdos

New Britain, Conn. — šį
met mūsų bažnyčioj, kaip 
ir visame pasaulyj, pajuto
me karo stovį. Pirmiausiai 
nebuvo matyti tų milžinų 
eglių, vainikų, pušų šakų ir 
šakelių. Priežastis to viso 
— tai stoka darbininkų ir 
atvežimui priemonių. Taip 
pat, kadangi New Britainas 
yra visiško apbemdymo zo
noj, nebuvo galima kuni

gams klausyti išpažinčių Kū 
Čios vakare, nes buvo įsaky
ta žmonėms pasilikti namuo
se, o visoj vyskupijoj pir
mos giedotos šv. Mišios Ka
lėdų dieną buvo 9 valandą 
ryto. Neviena šeima siuntė 
savo karštas maldas prie 
Aukščiausiojo, kad Jis savo 
pasigailėjime globotų tuos 
mūsų jaunuolius, kurie au
koja viską pasaulio išlais
vinimui. Stainelė, papuošta 
ne kaip paprastai eglėmis, 
bet šiltų kraštų palmėmis, 
teikė paguodos ir suramini
mo visiems, kurie meldės 
prie Kūdikėlio kojų. Su pa
galba kun. J. Lutkaus, M.S. 
devynios šv. Mišios buvo at
laikytos. Mišios šv. baigės 
suma 11 vai.

Džiaugsmo -diena

A. a. T. Staigis lr M. Gu
tauskas — tai du mūsų se
niausių parapijonų. Jie hu
vo pasirašę ant uidėlio, kuo
met jis buvo parapijai pa
ruoštas. Tik vienas M. Gu
tauskas sulaukė džiaugsmin 
gon valandos, būtent atmo
kėsimo skolos ir dokumento 
sudeginimo. Jis ta proga 
nuoširdžiai pakalbėjo pabrėž 
damas kun. M. Pankaus rū
pestingumą bei darbštumą 
Šv. Andriejaus parapijoj ir 
palinkėjo klebonui dar daug 
metų darbuotis mūsų tarpe. 
P. Kukanskienė, vieną pir
mutinių darbininkių New 
Britaino lietuvių parapijoj, 
sujaudino visus susirinku
sius gražiais, paskatinan
čiais žodžiais. Jai teko gar-Į 

bė sudeginti skolos doku
mentą. '

z
, Teisėjas W. Mangar. buvo 

paskirtas liudininku šios ce
remonijos. Jis, sveikindamas 
kleboną ir parapijiečius, lin
kėjo nuveikti dar didesnius 
darbus Dievui ir Tėvynei.

Graži šeimyniška dvasia 
viešpatavo susirinkime, ku
ris baigės klebono įspūdin
ga kalba ir padėkos malda.

Moterų veiklu

Gruodžio 21 d. buvo graži 
kalėdinė pramogėlė parapi- 

An-
iw’s Guild. Jaunos mote

ry? linksmai lošė “bingo”, 
gražioj armonijoj giedojo 
kalėdines giesmes ir dainas, 
apdovanojo parapijos kuni
gus, seseles ir visas nares 
naudingomis dovanomis ir 
pavaišino visus atsilenku
sius skaniu kalėdiniu užkan
džiu.

Lai gyvuoja ir didėja mū- 
1 sų ši darbšti ir vertinama 
draugija!

‘ Antrą Kalėdų dieną para; 
pijonai susirinko bažnyčios 
salėn, kad tinkamai pami
nėti paskutinį parapijos sko
los atmokė jimą. Valgiu ir 
gėrimais rūpinos: B. Mičiū
nienė, J. Janušioniūtė, K. 
Razauskienė, E. Gilevičienė. 
O. Jankauskienė, E. Savic
kienė, O. Valinčiūtė, J. Nar- 
kienė, A. Kavolienė, O. Da- 
nusevičienė, V. Vaznys ir J. 
Balčiūnas.

%

/

YOU CAN SAVE WIB1NSURED SAFETY
Current Itale 3%

STATEMENT OF CONDITION. AB Of DECEMBEK 31, 1942
ASSSfcTS

First mortgage loans .................. ........................... $5,638.432.14
Loans on passbooks and certificates 700.00
Propoities sold ot» contract ....* ........ 64,264.01
Real Estate ln judgcment ... .................... 23,222.07
Stock in Federal Home Loan Bank ......  ...... 108300.00
U. S. Oovemmęnt Bonds .... ............................. 200,000.00
Office building and eąuipment, leis

depreeiation .................................. ........................... 86,130.03
Other asset3   ............ ................ ................ ........ ^Š8|.I4
Cash on hand and in banks JX....................* 307,010.34

Totai Asacts .......................... „•......... ............ 16,609,170.73

I
1. ■

LIABILITIES
Members’ share accounts ....... J......... .............
Advances from Federal Home L6an Bank
Loans in proeess ............. ......................... ......... ..
Advance paymenta by borrowert for taxes 
Dividends on lnvesttnent thareS, payable

Irt cash on January 2, 1943 .....................
Other liabilities .....................................................
Specific rt

90.504,470.04 
100,000 00 
56,094.56 
48328.77

erves

17,454.00 
10472.17 
6,239 86

Lrenerai re»ervcs ...................... .............................. /vu,uw.uu
Undivided profits .......................... ........ ..... «.... .. 0,070.73

Totai Liabilities   ............ ...... :...'|63 09.179.79
Your invcatment, in our aafeoclation, is protcctąd 
by tlie largest reservc in the State ot Illinois.

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation. 
Wagfclsgten. D. C.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAJN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
ARCHER ANŲ hACRAMBNTIf AVER.. CIIICAGO, ILL. 

Pilone VIRfifU 1141
Eat. 1909 < . llnder >į‘8 Government Bupervi»i....

Garbė sodalietėms

Prieš Kalėdas sodalietės 
atlaikė mėnesinį susirinki
mą, į kurį nemažai narių su
sirinko. Pasidžiaugta nuveik 
tais darbais. Iš didesnių dar
bų reikia paminėti šis: nu
siųsta Kalėdoms dėžė šiitų 
kojinių, medilikų, saldainių 
lr cigaretų Capt Chaplain 
H. P. Mannion į Camp Car- 
son, Colorado. Aptartas So
dalicijos vakaras, kurio pel
nas skiriamas naujai staty
bai ‘ ‘Community Center’ ’ 
mūsų parapijoj. Vakaro pro
gramoj bus lietuviškai ope
retė "Našlaitės vargai”, an 
glų kalboj komedijos "The 
Unforseen” ir šokiai. Vaka
ras bus kovo 7 d. Sodalietės 
taip pat įteikė surinktus pi
nigus "Scapuhr Militia”, 
kurie bus pasiųsti tai orga
nizacijai. Ji aprūpina karei
vius religinio turinio litera
tūra ir aakramentalais. Ap
dovanojo kleboną, vikarą ir 
seseles Kalėdų dovanomis. 
Aptarė dvasinį Sodalicijos 
stovį ragindamos viena kitą 
prie šventesnio gyvenimo. 
Ona Radzevičiūtė, pirminin
kė, apdovanojo kiekvieną at
silankiusią maldos lapeliu, 
kuri malda buvo visų atkal
bėta už mūsų kareivius. Kiek 
viena sodalietė įsidėjo šią 
maldelę į aavo maldaknygę, 
žadėdama ją kas dieną at
kalbėti.

Kalėdų-svečia)
v- .

Per Kalėdų šventes aplan
kė mūsų parapiją kun. J. 
Lutkus, M.S., kun. Bergen, 
MJ8.,( Brohs Jonas, M.S., iš 
Hartford, Coan., Edvardas 
Oateika ir Robert Osteika 
iš Maspeth, L. I.
Keista liga

Daugelis New Britaine se 
rga keista liga, kuri panaši 
į gerai žinomą influenzą 
Vaikams uždrausta lankyti 
kinus, viešas vietas. 

Mokyklos vakaras

Mokyklos vaikučių pramo 
gėlė gražiai pavyko gruodžio 
27 d. Programa, seselių rū
pesčiu, buvo neilga, bet spal
vinga, įdomi ir gerai pri
ruošta. Ji susidėjo iš sekan 
čių dalių: 1. Kalėdinės žva
kelės, 2. Eskimoes frolic, 3. 
Skambučių šokis, 4. Sv. Te
resės draugijos orkestrėlis, 
5. Kalėdų senelio dovanos. 
Sekantieji gražiai atliko sa
vo roles: Jadvyga Semnaus- 
kas, Jonas Belinskas, Pran
ciškus Baravykas, Joana Be* 
linskaltė, D. Ceskevičhis ir 
Dorota Kalinauskaitė. Kle
bonas apdovanojo visus ai 
toriaus ministrantua, pagal 
jų pasižymėjimus, o Kalėdų 
senelis išdalino saldainius, 
kurie taip pat buvo klebono 
parūpinti ir po to visi išsi 
skirstė į namus patenkint1, 
ir linksmus.♦V S ( * -"‘L?* ’ //

Gruodžio 29 d. Altoriaus 
Mlniatrantų grupė pasidžiau 
gė “Christmas party**, kuri 
buvo suruošta jų kambary
je. X.

BE 100% 

WITH YOUR

Standard Federal Darbininkai Gavo 

5% Bonų 1942 Metams!

JUSTIN MACKIEWICH, Pirmininkas

Darbininkai Standard Federal Savings & Loan Asso
ciation, lietuvių finansinės įstaigos, apturėjo 5% bonų 
1942 metams. Tai gal vienatinė lietuvių įstaiga ne vien 
Chieągoje, bet ir viloj Amerikoj, kuri išmokėjo savo vi- 
aiems darbininkams bcnu%už uždarbį praeitiems metams. 
Įstaigos viršininkams bonai nebuvo skiriami.

Sios dienos "Drauge” telpa šios žymios įstaigos at
skaita kurioj pažymėta, kad atsargos fonde randasi net 
$700,000. Tas aiškiai įrodo, kad ši įstaiga yra viena iš 
stipriausių finansinių įstaigų Illinois valstybėje.

Standard Federal Savings & Loan Association randasi 
po adresu — 4192 Aroher Ave., Brighton Park kolonijoje.

CHICAGOJE
* • * **

Choras turėjo vaišes
Bridgeport — šiemet, 

kaip ir kitais metaįs, Šv.‘ 
Jurgio parapijos chęras per 
Naujuosius Metus turėjo 
bendrą "good time”? Tuoj 
po sumos choras susirinko 
į parapijos salę. Pribuvo vi
si vietiniai dvasiškiai su pra 
lotu M. L. Kl usu priešaky

S-'y'

8 L I P C O V
PADAROMA PAGAL UZSAK.1

Apsaugokite savo senus rakan
dus ir paruoiklte, kad atrodytų 
kaip nauji. Didelis paairtnkimes 
visokių spalvų lr "durt-proof" 
niaterlolų.

APKAINAVIMAS VELTUI

CUSTOM BUILT
VENETIAN BL4ND8

Mediniai ‘elata', past rink Ina aa J- 
valrlų spulvų, automutttko tvar
kymo, — -taipgi vėliausio pageri
nimo. įrengimus Veltui. nft_ 
Ui Pėdų......................................JZaC

Drapes Pudanmui I’agnl UŽaaky- 
mų Veltui. Tirimo Pilnų EŪų 

KlUonklų Ir Lito, Reikmenų.

BECK'S DEPT. 
STORE. Ine.

3221-28 S. HALSTED ST.
Pbme: YARDS «7»

je. Bendrai pasidžiaugta ge
ru choro stoviu ir padaryta 
Žymia pažanga praėjusiais 
metais. Išreikšta vilties ii 
pasiryžimo, kad choras ir 
toliau eis vien pažangos ta
kais. Žinoma ta proga ne-

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. SSth PLACE 

Phone YARda 2223 

24 vai. patarnavimas

Binant namie ar darbe galite 
gauti gydymo .patarnavimų lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kli- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. Šis patarnavimas 
telkiamas nužemintomis kainomis.
FUnat IrmgtM MMlikna Depart* 
Bieatas gydymui visokių ligų - 
■markių tr Ugtalklalų.

Chirurgijos Do* 
partmentaa, kur svarbias Ir ma- 
iesnes operacijas atlieka atsako- 
mlngl Chlrurgai-Dakt&raL
Pilnai (rengta Pkyslothcrsgy De- 
partntentas prlskaltant Dlather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusotdal 
ir kitus modernlėkus metodus 
gydymo.
Pilnai (rengtas X-Ray Dcpart- 
nsaatas daktarams Ir pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ns- 
bus atstumta, dėl stokos pinigų,

■sias gydymas Ir prtrii&ra. 
link mokesčių, susJtarsime,

bdtų Joms ko

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiao tel. VIRglnia 0030 

Reaidencijoa tet: BIYerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vat: 1-3 ir 8-8:38 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Res. 6968 Bo. Talman Are.
Rea. Tet OROveUU 0617 
Office tet HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAS IR OHUtUROAfl

Vat: 2—1 ir 7—9 vaJL 
Ketvirtad. ir Nedėliamle suailarus 
2423 VVest Marųuette Rd.

Tet CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaudos: 1—0 popiet ir 7—8 v. v
Sekmad., Trečiad. ir šeitadienlo 

vakarais ofiaaa uldarytaa. 

REZIDENCIJA
3241 West Mth Place 

Tel. BEPoMIc 7888

T»L YARda B9S1.
Bea: UNweod 6107.

DR. A. J. BERTASH
OTDTTOJAS IR CHIRURGAS
* -7 i

Ofiso vat:. nuo-1-3; nuo 0:30-8:30

756 West 35th Street

TeL CAMal 0267
Reg. tol.: PROapeet 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Habted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
8 iki 0 vai. vakare.

trūko gardžių užkandžių ii 
skanių gėrimų. Po to cho 
ristai susirinko pas savo ve
dėją prof. A. Pocių, kur už
truko iki vėlumos. Visi sma
giai Laiką praleido linksmuo
se pasikalbėjimuose. Prie 
to visko, suprantama, ne
trūko visokių užkandžių ir 
įvairių gėrimų.

Šia proga galima primin
ti, kad mūsų choras kol kas

dėl karo nedaug tenukentė- 
jo. Iki šiol į kariuomenę ta
po pašaukti tik du nariai — 
Jonas Ivanauskas ir Alfon
sas Kanušas. Choristė

DIDEL1K IŠPARDAVIMAS MCSV 
MIl.ZI.MŠKO S«-AKO Mt’Z.IKA- 

LIN1Ų INSniUMENTV

P A MIM A V DOMIT PROGA U Ali. VI t
KOL DAR NEIŠPARDVOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES. FLVTES 
su "caaea” — >35.00, . *37.50.
>45.00 ir >7 5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAf. 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
>5.50, >8.50. >12.50 Iki >25.00.
STRIUNINIAI BASAI — >66.00, 
0J25.OO ir >150.00. BASO, TUŽ- 
DENGAI.AS — >12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL
LO — >1.80. >3 00, >5.00, *10.00 
lr >15.00. Striūnos dėl vist) vlrS- 
minėtų Instrumentų, BA8£ lr 
ŠNARE DRUMS —>18.50, >23.50. 
>35.00 ir >50.00. PEDALS. 1(1- 
BOYS, CYMBOLS, V i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas Ir "recd" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visi; dalių darinė
tam#. Trlūboms, Saxaphones Ir 
taipgi Smuikoms ir Gultarams.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visom gy
venimai Saugokite Jas, leiedainl 
Uegeamlnuotl Jaa modemtaklausla 
metodo, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti
U METAI PATYRIMO 

prtrtukliuc aatulų, kurie paketins
viso aklų (templmg. ..

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

OPTOMETR1OTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampa a ll-toe
relefonaai CAMAL MSS, CMoege

OFISO VALANDOS: 
Kasdien t:S0 a. m. Iki *:>• p. m. 

Trečiad. lr Beėtad. »:»0 a. m. 
tM T:oe p. na

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo

TeL: YARda 1839 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Iitaiao

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

ADVOKATAS

LO1.DMTKLVK IgUSlC SHOP 
91 t Muxwcll St., Clilcago

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
alsakomlngai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
D£L radio pataisymo 

Saukite YARDS 3088.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo l-mos il(į 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 7572

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street 
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 
Valandos. 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARA

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SUROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namą tet PROepect 1980

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
Sventadieniaia — 11*12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
■ Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.

3147 S. Halsted St., CI
Pirmadieniais, Tročiadteniaia 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel YARda 2246 .

DR. C. VEZELIS»
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tk Street

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

Telefonas HKMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIBUROAS

6757 So. Western Ave.

OFISO VALANDOS:
Popiet noo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 

o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFnyette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Ncut8iliepama — 
šaukite KEDtle 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Penkt., šeitad. 8:30 Iki 9:30 vak. 

maklerilnl« pgfgl lĮaitarim^

Ofiso Tel................x.. VIKgtnl* 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 

4204 Archer Avenne

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečiad. ir Sekm. tik ausitariua.

DR. CHARLES. SEGAL
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* '• 4 f

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)

Teh MIDvvay 2880 Chicago, Uk

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nno 1—4 ir nnoz7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas: PROapeet 6717 
Namų telefonas: VIRglnia 2421

Km lalevę brangina, tas 
perka War Bonds.

Didžiausiuose gyvenimo 
krizluose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Kilty).

‘‘Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).PLATINKITE ‘DRAUGĄ’
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PASLAPTINGOS SOLOMON SALOS
Rašo kun. A. Brička

Vyskupas Epalle, S.M., 
pirmasis kankinys

Sv. Tėvas Popiežius Gre- 
gorius XVI liepos 9 d. 1844 
m. davė leidimą šv. Marijos 
draugovei, arba vienuolijai, 
skelbti Kristaus mokslą So- 
lomon salyne. Jaunas 33 m. 
vyskupas su 18 misijonierių 
pabaigoj spalių mėn. išvyko 
kelionėn. Po ilgos ir pavo
jingos jūrų kelionės galų ga
le pasiekė pietinę Salomon 
salų dalį. Ištolo pamatė sa
las ir pasveikinimui savo 
pašaukimo darbo dirvos už
giedojo Marijos giesmę “A- 
ve Maris Stella”. Giesmės 
garsai plaukė toli mėlyno
mis jūrų vilnimis. Priplau
kę San Cristobal salą ap
sistojo. Tais laikais ši sala 
mažai buvo žinoma pasau
liui. Prie laivo susirinko bū
rys puslaukinių gyventojų ir 
žingeidavo žiūrėdami į lai
vą ir jo gyventojus. Kiti sa
vo mažuose laiveliuose plau
kiojo prie pat laivo ir išro
dė gana draugingi. Vysku
pas, norėdamas pradėti mi
sijas maždaug viduryje sa
lų per tris dienas keliavo po 
salyną suradimui patoges
nės vietos. ApsistojĮa prie 
Isabel salos. Palikęs laivą 
vyskupas Epalle su kunigais 
Prosper, Chaurain, Fremont 
ir keliais jūrininkais ėjo su
sipažinti su salos gyvento
jais ir jų vadu. Puslaukiniai 
gyventojai, pamatę juos a- 
teinant, sukėlė didžiausį ar- 
miderį ir pasibaisėtiną riks
mą. Atbėgo gentės žiaurus 
tvirto sudėjimo vadas ir ka
rišku vėzdu smogė tiesiog 
vyskupui į galvą. Smūgis bu
vo mirtinas. Paplūdęs krau
juose vyskupas krito ant že
mės. Kiti du kunigai ir vie
nas jūrininkas taip pat smar 
kiai buvo sužeisti. Paėmę 
kraujuose be sąmonės gulin
tį vyskupą grįžo į laivą. Po 
dviejų dienų vyskupas mirė 
didžiausiose kančiose. Taip 
mirė pirmas Kristaus karei
vis, kuris Dievo ir artimo 
meilės jausmais vedamas at
plaukė gelbėti dvasiniai ir 
medžiaginiai žūstančius Sa
lomon salų gyventojus. Po 
to laivo vadas įsakė jūrinin
kams tuojau apsiginkluoti ir 
jame. Tik misijonierius kun

Chaurain prašė susilaikyti 
nuo atkeršijimo žygio. To
kiu budu laivo vadas susi
laikė nuo atkeršijimo žiau
riems užmušėjams jų myli
mo ir gerbiamo vyskupo.z

Vyskupo laidotuvės
Vyskupui mirus žėglinis 

laivas atsisuko nuo salos, 
aplaistytas krauju p i/ m o 
kankinio. Misijonieriai ir jū
reiviai buvo susikaupę mal
dai už jo nemirtingą sielą. 
Laivas plaukė okeano pavir
šiu ieškodamas kapo, amži
nos ramybės vietos pirmojo 
kankinio kūnui. Priplaukus 
mažą neapgyventą San Jorge 
(Šv. Jurgio, taip vėlesniųjų 
misijonierių pramintą) salą, 
laivas apsistojo.

Buvo tamsi naktis. Dan-t 
gaus erdvėse žvaigždutės, 
kaip auksinės akutės, mir
gėjo. Aplink buvo tyla, tik 
girdėjos jūros vilnių atsi
mušimas į salos krantus. 
Netoli kranto misijonieriai 
ir jūreiviai iškasė duobę ir 
prie silpnai šviečiančių ži
bintuvų nuleido savo vado 
kūną į amžinos ramybės vie
tą. Palaidotas toli nuo šarvo 
gimtinės, toli nuo giminių, 
toli nuo savo tautos žmo
nių. Palaidotas ne puošniuo
se kapuose, kaip vyskupui 
pritiktų, bet neapgyventoje 
saloje žmogėdžių krašte. Lei 
džiant jo kūną į duobę ne
skambėjo katedros varpai, 
tik jūrų vilnys daužė salos 
krantu®. Negiedojo garsūs 
chorai, tik tyli malda kilo

prie Dievo teisingojo už ne
mirtingą kankinio sielą.

Jau 98 metai prabėgo nuo 
vyskupo mirties, nebėra ir 
jo draugų, nebliko ir jo žu
dytojų, bet jo vardas išliko. 
Jis minimas Šiandie, bus mi
nimas ir per sekančius am
žius. Ilgą laiką kankinio vys
kupo Epalle kapas buvo ap
leistas ir nelankomas, tik po 
56 metų kunigas Rouillac. 
S.M., atrado kapą ir pažy
mėjo ženklu. Daug metų pra 
bėgo, kaip tas kapas išdygo, 
žmonių kartos mainėsi1: vie
ni gimė, kiti mirė. Bet nau
jų kartų širdyse ir protuose 
atgimsta to užmiršto kapo 
prisiminimas ir stiprina kiek 
vieno kataliko tikėjimą. Li
kusieji misijonieriai, dėl to
kio žiauraus įvykio, nenusi
gando ir bebėgo iš salų, bet 
pasiliko dirbti savo pašau
kimo darbą žmonių sielų iš
ganymui.

' t

Misijonieriai ant San 
Cristobal salos

Ši salą San Cristobal šian
die mums žinoma iš karo 
veiksmų. Anuose laikuose 
pasaulio galybės jomis neį
domavo, nes jose nematė jo
kios naudos. Bet misijonie
riai, trokšdami žmonių sie
lų išganymo, daugiau negu

vo žmogiena ir ypač žmo- sijonierių, vaikai išbėgo pa 
gaus smegenys. Apsistoję: sitikti kiekvienas nešinąs 
ant salos pasijuto iš visų' žmogienos gabalą. Tai buvo
pusių apsiausti įvairiomis 
sunkenybėmis.-Paatodė, kad 
ne tik laukimai žmonės, bet 
ir gamta kovoja prieš juos. 
Iš vienos pusės nepakenčia
mas ir nepriprastas oras, į- 
vairūs valdžiai, kirminai, o 
iš kitos pusės žmogėdžių 
gaujos. Nepaisant tų sunke
nybių if pavojų, misijonie
riai ėmėsi darbo. Bėgiu ke
lių mėnesių patys pasistatė 
lūšnas ir mėgino susipažin
ti su puslaukiniais gyven
tojais, iš kurių vieni buvo 
labai žiaurūs, »o kiti drau
giškesni. Vieną dieną einant 
misijonieriui urvinis žmogus 
šovė iš lanko ir vilyčia pa
taikė tiesiog <į nugarą. Sun
kiai sužeistas misijonįerius 
krito ant žemės. žmogžudys 
pasislėpė kalnuose. Nelaimin 
gąjį rado vienas vietos gy
ventojų, gana draugiškas 
misijonieriams, ir pranešė 
misijai. Du misijonieriai nu
tarė atsilankyti pas užpuo
liką. Užtikę jį urve įtikino 
apie padarytą skriaudą. Man 
dagus be keršto felgesys mi
sijonierių suminkštino lau
kinio žmogaus širdį. Be to, 
šį, ir kitus puslaukinius, pa
kvietė atlankyti jų misiją.

pietų laikas. Visa šeima val
gė ką tik iškeptą žmogų. 
Besidarbuojant misijonie
riams žmogėdžių tarpe, jų 
būrelis pradėjo mažėti. Vie
nus- žmogėdžiai suvalgė, ki
ti pradėjo sirgti nebegalė
dami pakęsti salų klimato. 
Bet tuo tarpu atvyko naujų 
misijonierių su vyskupu Col- 
lomb, S.M., priešakyje, kad 
atpildytų žuvusių eiles.

(Bus daugiau)
BUSINESS SERVICE

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAM. SS85
F1.AGS - HANNERS - RADGĘS

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT PIORGIČIV U?

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” H EI, P WANTFD 
ADVFRTIKING DEPARTMENT

127 No. Desrbom Street 
Tel. RANdolph 0408-9480 /

HELP WANTED — VYRAI

LABORERS 
IR FACTORV HELP

Berniukai ar vidur amžiaus vvral 
reikalingi. Gera mokestis. Atsišau
kite 8:30 vai. ryto.

LF.ADER LAI’NDRY CO.
1643 W. 43rd St.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO.
8531 W. 47th SL

VYRAI
PACKING H O U S E 

DARBAMS’
72VJ-C į valandą 

mininium. ■; j

GERI
DRESSING RMS.. CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA. "T
ATSIŠAUKITE i 

EMPLOYMENT OFFICE: .

4648 South W<stern Avenue

MERGINOS

MOTERYS
17 IKI 45 METŲ 

> Dieną ir Naktį Darbai

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 

3:45 popiet iki 12:15 ryte 
11:15 vak iki 7:15 ryte.

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS QN MACHINES 
BOK FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerą. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liu
dijimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.
Atdara šeštadienį.

DIRBTUVĖJE
DARBININKAI
REIKALINGI

Patyrimas nereikalinga.
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th St.

PAPER HANDI/ERS 
Patyrę prie popieros rolių.

,MOHAWK TARI,ITT CO. 
4343 R. Asiiland Aveniu*

ONA CIPARIS
(Po Tėvai* IvBBBvič'klė)

Oyv. 607 Independence Blvtf.
Mirė Sausio 4 d., 1943 m.,

7:15 vai. vak.. aulaukim 55 
metų amžtaiiM. Gimė I.ietuvoj. 
Kilo iš šauliu apakrlflo. Kur
šėnų parapijos. Saurtmatėlų 
kaimo.

• Paliko dideliame nuliūdime: 
vyra Pranciškų; 3 dukteris: 
Eleanor Orun lentą Davld, 
Selliomea Obolkovlc žentą 
Herman ir Alvtna Ctparla; .Ci
nų Alfonse: 3 anukus; .eaer) 
Barbora Vllčlauaklenę Ir šei
mą, brolj Povilą Ivan ir daug 
kitų giminių Ir draugų.

A Lietuvoje paliko 2 neneria ir 
kitas gimines.

KO na. pašarvota. Maželkon 
koplyčioje. 3319 So. TJtuanica 
Avė. Laidotuvės įvyk. ketvir
tadieni. Sausio 7 d. 1943 m. 
Iš koplyčios 3:30 vai. ryto bu. 
atlydyta J Šv Jurgio parapltoa 
bašnyCIą. kurioje |vyk. gedu
lingo. pamaldos ut veliones 
sielą. Po nsmaldų bus nulydš- 
ta l šv. Kaslmlero kapine..

Nuoširdžiai kviečiame visu. 
gimines, draugu. Ir pažįstamu, 
dalyvauti šio.e laidotuvėse.

’yfutMdg:
Vyras. IHrirterv., RAnila fan
tai, Anūkai. (kino, Broli, ir 
Ghntnėn.

Ix»ldotuvlu dlrekt Maželk" 
Ir Rvansuskas, tel. TAR. ii83.

pasaulio turtų, su kryžiumi • Tokiu elgesiu puslaukiniai 
rankoje ėjo ieškoti žūstan
čių sielų. Palaidoję vysku
pą negrįžo į salą Isabel, bet 
plaukė prie San Cristobal ir 
pasiryžo toje saloje pradėti 
darbą. Mirtis jų negązdino.
Jie gerai žinojo, kad sala 
yra apgyventa žmogėdžiais,

žmonės buvo traukiami prie 
pažinimo tikrojo Dievo. Mi
sijų darbas vis tik nesisekė. 
Pasibaisėtini žiaurumai vieš 
patavo genčių^ ir šeimų tar
pe. Nuolatinės tarpusavės 
kovos, žudymai moterų ir
vaikų buvo taip įsigalėję,n:» _

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE

LAUNDRY HELP
PRESS OPERATORES — P L AT 
WORK PROSYlMUI MERGINOS. 
MACHINE MARKERS SORTERS. 
PILNO AR TRUMPOMS VALAN
DOMS DARBAS. PATYRIMAS NE
REIKALINGA. UNIJOS MOKESTIS 
—5 DIENOS Į SAVAITE.

KENNEDY LAUNDRY CO. , •< 
1123d ForrestvUie Avė. PUL 2929

MERGINOS
MOTERYS

Nuolatiniai d/rbai, lengvi dirb
tuvės darbai. Kreipkitės j —
STANDARD COIL PRODUCTS CO.

4*10 RloumJngtl&le Avė. ------------------------------------------------------------- -
NEPATYRI’SIOS MERGINOS rei
kalingos, 17—35. išmokti radio dar
bus Defense dirbtuvėje. Atsineškite 
gimimo liudijimą.

CONTINENTAL RADIO 
& TELEVISION CORP.

3815 Armltage

BE JOKIO VARGO
Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $6,000,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised. by U. 
S. Government. Member of Fe- 
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.,

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS -

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRginla 1141

HELP WAWTED — MOTERYS

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga. 
lAbal įdomus darbas. Diena ir nak
tį shiftal. 40 centai j valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas jsidtrbi- 
Mas. Kreipkitės i —

PLASTIO BTNDING CORP.
732 8. Rhorman St.

MERGINOS reikalineros — gers mo
kestis — geri valgiai. Atsišaukite ' j 
Laundry dept.

GRANT HORPTTAL 
525 Gmnt Piane

LAUNDRY MERGINOS reikalingos. 
Geros darbo sąlygos. GATEWAY 
LAUNDRY — 111 N. CLTNTON S,T. 
Randasi vidur Chicago North Wes- 
tern R. R. Stoties.

kurių skabiausias valgis bu- ir valgymas jo kūnp tai pa
prasti kasdieniniai dalykai, 
kad misijonieriai negalėdavo 
paveikti ir palenkti prie tai
kaus gyvenimo. Misijonie- 

, riai, pavykus susidraugauti 
su puslaukinio šeima, atsi
lankydami pas tą šeimą, vi
suomet vaikams atnešdavo 
kokią nors dovanėlę. Vaikai 
dėl to mėgo misijonierius ir 
laukdavo jų ateinant. Vieną 
kartą pamatę ateinant mi-

SKELBKITfiS “DRAUGE’

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

A. IĮ A.

VERONIKA YUDIS
kuri mirus 1942 m. sausio 6 d. Kilusi iš Raseinių 
apskrities, Kalnujų parapijos, šilišninkų kaimo. 
Metinių paminėjimui už velionės sielą įvyks pamal
dos švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 
(Marųuette Park) sausio 16 d., 8:00 vai. ryto.

Kviečiami visi giminės, draugai ir pažįstamieji 
dalyvauti minėtose pamaldose.

Nuliūdę: vyras Jurgis, sūnus W ai te ris, marti Ma
rijona, pusbroliai Petras ir Povilas Mačiuliai ir ki
ti giminės.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.' 'y

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 4
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

LENGVI PRIE MAŠINŲ DARBA T. 
Defense dirbtuvėle. Gera mokestis, 
nuolatiniai darbai.

G«PNWALD PLATING 
4309 W. Lake Street

UNIFORM SHOP HELP
Kišenių Siuvėjos — Operatorės— 
ir Floor Merginos. Nuolatiniai 
darbai, gera mokestis.

SCOTCH VVOOLEN MILLS 
818 W. Adams (netoli Halsted)

Jei gali, duok išmaldą; jei 
negali duoti išmaldos, pasa
kyk nors švelnų, malonų žo
dį. (Herrick).

Vienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visų 
kitų. (Heilo).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

(NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktf.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

) j

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 F. 108th ST. 
2814 WEST 28rd PLACE

Tel. PULEMAN 1276 
Phone CANAL 2513

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
8907 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakų

4665-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-94 SOUTH CALIFORNTA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RAUTO-PROGRAMAS — $:00 ▼nL Plrmad Ir Ketvlrtad. vak.

Ii rtntiea WGES (1300). su Povilu ftaltimieru.

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALBTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1410

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
9819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone* YARDS 1188-99

c M
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• 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 ypai korespondencijas sulig savo nuožiūros Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne-

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

1918 ir šių metų karo perspektyvos
Vokietijos nacių okupuotųjų kraštų žmonės, be abe

jonės, šiuos naujus metus sutiko su viltimis, kad 1943 
metai bus jei dar ne išlaisvinimo metais, tai jau vis tik 
arčiau išsilaisvinimo. > •. •

Senesinieji žmonės atsimena, kas įvyko 1918 metais. 
Tais metais Vokietija buvo nugalėta. ♦

Ypač dabar, kai Jungtinių Tautų pusėje yra ofensy- 
voe iniciatyva, pavergtųjų žmonių mintyse ir širdyse 
kasdien didesnės išsilaisvinimo viltys nušvinta.

Negali užmiršti 1918 metų ir vokiečiai. Atsiminus anų 
laikų įvykius, jų nuotaika smunka iki zero. Noųs propa
gandos komisaras Goebelsas ir mėgina žmonių nuotai
ką palaikyti atitinkamoje aukštumoje, nors jis ir įti
kinėja, kad pergalė vis tik būsianti Hitlerio pusėje, ta
čiau ne tik okupuotųjų kraštų žmonės, bet ir patys 
vokiečiai nebetiki nacių pergalei.

TA VERGTŲJŲ IR PAČIŲ VOKIEČIŲ NUOTAIKA
Reikia neužmiršti, kad pergyvenama ketvirtoji baisi 

karo žiema. Ligšiol vis būdavo Hitlerio tvirtinama, kad 
jau tuoj naciai viską laimės, kad jis sukurs žemėje kaž
kokį rojų. Bet kai pradedama pralaimėti, reikia sau 
įsivaizduoti, ką bereiškia Goebellso arba kad ir paties 
Hitlerio žodžiai.

Žmonės neužmirš ir negali užmiršti nė to, kad Hit
leris 1939 metais buvo suplanavęs greitą laimėjimą. Jis 
nemanė, kad karas ligšiol galėtų .užsitęsti. Jam į galvą 
neatėjo tada mintis, kad kas nors, kur nors galėtų at
silaikyti jo pragariškai karo mašinai. Juk jis manė 
blltzkriegais pasaulį užkariauti.

Kai nacių karo mašina subraškėjo ir kai ne viena
me kuriame fronte, bet visuose ji pradėjo klimpti, net 
pačioj nacių propagandoj pasireiškia defitizmo dvasia, 
žinios iš karo frontų (nors jos kiek galint slepiamos 
ano Vokietijos žmonių) ir 1918 metų įvykiai, kurie, 
ar šiaip ar taip kalbėsime, daugelio atžvilgiu turi pa
našumo šiems laikams, labai neigiamai paveikia ir vo
kiečių moralę.

NACIŲ EKONOMINE MAŠINERIJA BRAŠKA

Yra teigimų, kad reicho žmonės šią žiemą maitina
mi dar šiek tiek geriau, negu jie buvo maitinami 1917- 
1918 metų žiemą. Tačiau jie turi prieš savo akis liūd
ną vaizdą — nuolat ir staiga įmunkančią ekonominę 
mašineriją. Sunkėja susisiekimo galirųutnai, rusų fron
te* netenkama daug vyrų ir, šimtai, tūkstanšių sužeia- 
Wju, kuriais tenka rūpintis. Prievarta statomi darbi
ninkai iš okupuotųjų kraštų dirba nenoriai ir tai su
laiko karo produkciją.

Pastebim*., kad Goebelsas ir jo agentai propagan
distai kiek galėdami stengiasi mažinti Viduržemių jū
rų mūšių ir Rommelio traukimosi atgal svarbą, tačiau 
visame krašte jaučiama, kad tasai naujas .frontas po 
amerikiečių ekspedicijos Afrikon Hitlerio mašiną ne 

k tik sulaikė, bet privertė trauktis atgal. Propagandistai 
k nepajėgia net pačių vokiečių įtikinti ir nuraminti. Jie I jaučia, kad įvykiai Viduržemio jūrose, tai yra į konti

nentali nę Europą Invazijos išvakarės.

SANTARVININKŲ PROSPEKTAI ŠVIESCS

'Ilk *
Prieš šešis mėnesius Jungtinių Tautų karo fronto 

padėtis buvo gana tamsi. Juk gerai atsimename, kad 
gen. Rommelio armija jau buvo prie Egipto vartų. Na
ciai darė didelę pažangą Rusijoj ir jau buvo netoli 
aavo siekiamo tikslo. Japonų militaristams taip pat 
sekėsi. Bet šiandien tasai vaizdas pasikeitė. Jis yra 
žymiai šviesesnis. Jungtinės Valstybės ir jų santarvi
ninkai visur perėjo ofensyron. Ilgame rytų fronte vo
kiečiai su milžiniškais nuostoliais turi trauktis atgaL 
Sujungtos amerikiečių, anglų ir prancūzų jėgos Afri
koje baigia išstumti ašies likučius kiton Viduržemių 

jūros pusėn ir netrukus juos pasekti kontinentan. Pa-

t < .

cifiko fronte atkariaujamos teritorijos ir japonai taip 
mušami, kad nuskandinama jų laivų ir numušama lėk
tuvų daugiau, negu jie gali jų vieton naujų pristatyti.
LEMIANČIŲ KOVŲ METAI

Iš visko matome, kad šių metų pradžia įr Amerikai 
ir jos santarvininkams yra daug šviesesnė. Pergalės 

prospektai aiškūs. Bet, jei norime 1943 melus lyginti 
prie 1918 metų, turėkime gaivoje vieną labai svarbų 
faktą: 1918 metai buvo ■ baisių, kruvinų mūšių metai. 
Vokiečiai buvo sukoncentravę paskutines aavo jėgas 

ir desperatiškai kariavo. Santarvininkams reikėjo di
delių pastangų, kad priešą sutriuškinti. Be tų didžiųjų 
pastangų ir Hitlerio karo mašina nebus sudaužyta. Jis 
taip pat gali pulti paskutinin, desperatiškan žygiu, ku
rį atremti ir sudaužyti reikia būti gerai prisirengusiais. 
Bet būtų dar geriau ir tiksliau, kad santarvininkai ne
lauktų tokio Hitlerio puolimo. Geriau patiems imti ini
ciatyvą, atidaryti dar vieną naują frontą tokioj vietoj 
ir tokiu laiku, kad sudaužyti ašies jėgas. Stiprus smū
gis, pataikintas arčiau priešo širdies, bus lemiamas 
ir, reikia manyti, kad tas smūgis dar šiemet bus už
duotas. Tai būtų tinkamiausias pasaulinio karo pabai
gos 25 metų sukaktuvių minėjimas.

Mes ir vietinė politika
Vietinėj Chicagos politikoj daugiau gyvumo atsiran

da. Respublikonų tarpe dirbama ir kombinuojama dau
giau, negu kas mano. Jų reguliarinė organizacija yra 
priversta didesniu rūpestingumu dirbti, nes į miesto 
mayoras atsiranda daugiau respublikonų kandidatų ir 
gana stiprių.

Demokratai vis dar laukia galutinio žodžio iš dabar
tinio mayoro Edward J. Kelly. Ligšiol jis pats dar nė
ra išstatęs savo kandidatūros perrinkimui. Jo draugai 
jį ragini ir prašo kandidatuoti. Tai yra ypatinga poli
tinė taktika. Matyt, laukiama, kad jo oponentai pir
miau savo kandidatūras išstatytų, o tik tada E. Kelly, 
“pildydamas savo draugų valią”, pasisakys kandida
tuosiąs. Ir, žinoma, kandidatuos.

Mayoras Ed. Kelly mums, lietuviams, yra gana daug 
palankumo parodęs. Bet vis tik dar mes turime teisės 
daugiau ir tai teisingų reikalavimų statyti. Lietuviai 
turėtų turėti sau tinkamą, proporcingą reprezentaciją 
miesto valdžioje. Dėl to, per šiuos rinkimus yra gera 
proga įtraukti į kandidatų sąrašą bent kelių mūsų tau
tiečių vardus. Tai Kelly tikrai galėtų padaryti. Ir jei 
padarytų, lietuvių parama jam ir jo vadovaujamai par
tijai čia būtų neabejotina.

Suprantama, kad patiems lietuviams nereikia snaus
ti. Reikia susitarti, suplanuoti ir tinkamu būdu savo 
teisingus reikalavimus pastatyti.

Vėlesnysis “Kunigų Vienybės Biuletenio” numeris iš
ėjo įdomus ir turiningas. Be žinių iš Kun. Vien. veiki
mo ir mūsų dvasiški jos gyvenimo, dedama keletas ver
tingų straipsnių, kurių tarpe randame J. Vaško, MIC., 
rašinį, pavadintą “Lietuvybė, asmenybė ir kunigas”.

* SPAUDOS APŽVALGA )
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RUSŲ PASISEKIMAI 

y ' y W STRONG POIMTSICTAsJa 
ROM MAŽU RVRUMMNS 

RU5SIAN THRUSTJ 

M

rr Išblaškyti mūsų broliai"
Tokia antrašte “Tėvynė” įdėjo vedamąjį, kuri čia 

perspausdiname;

“Mūsų mažos tautos žmonės šiandien išblaškyti po 
visą pasaulį. Jų gal nėra tik ten, kur Bėra žmonių. 
Jų nemaža randasi ir kariaujančiose jėgose. Yra at
sitikimų, kur brolis kariauja prieš brolį; rusų armi- 

. joje prieš nacius ir Amerikos armijoje prieš tom pa
čius pabaisas. Tiesa, panašiai huvo ir praeitume ka
re. šių Žodžių rašytojui su kitais kariais laike perei
to karo teko paimti kelis vokiečius nelaisvėn hr tų 
belaisvių eilėse, pasirodė, buvo lietuvis iš Rytų Prū
sijos. O kiek reikėjo, kad būt galėję pasitaikyti iš
kelti žūtbūtinę kovų lietuviui prieš lietuvį... O tokių 
kovų gal įvyko praeitame kare. Gal jų jau įvyko ar 
dar įvyks ir šiame.

“Šiandien nemaža mėsų tautos žmonių kenčia di

delius vargus Rusijos ištrėmime. Nemaža mūsų bro

lių yra ir nacių vergijoje. Ką jie ten pergyvena ir 

dar pergyvens — gal sužinosime tik kuomet nors vė

liau, jei dar bus kam apie tai papasakoti.

"Laimingiausi šiuo tarpu yra Amerikos lietuviai, 
■es mes dar galime pasigėrėti laisve, šių dienų ge
rais uždarbiais ir žmonišku pragyvenimu. Bet Ame
rikos lietuviai, kaipo tokie, turėtų rūpintis ir tais 
savo broliais, kurie kenčia valgus kitur, kurie taipgi 
nori laisvės savo tėvynei ir sau. Todėl mep kiekvie
ną valandą turime budėti ir būti sargyboje, kaip tie 
lietuviškieji krivuliai. Kiekvieną atliekamą centą mes 
turime taupyti ir laikyti iki tol, kol tais centais ga
lėsime pagelbėti savo nuvargintus brolius. Padėkime 
Amerikai iš visų išgalių, bet nepamirškime ir savo 
brolių, išblaškytų visame pasauly, kurie į mus žiūri, 
kaip į rytuose užtekančią »aulę.”

Nepaisant daugybės kon- 
tradik tuo jaučių žinių, gautų 
iš Ispanijos, iš patikimų san 
tarvininkų šaltinių gaunami 
pranešimai tvirtina, kad ge- 
neralisaimo Franco vis tik 
tebesistengia išlaikyti neu
tralitetą.

Bet vis tik pasilieka daug 
abejonių, ar jam tos pastan
gos pavyks.

«
Vokietijai verkiant esą 

reikalingos Ispanijos bazės. 
Del to iš Berlyno daroma 
didžiausio spaudimo į gen. 
Franco, kad jis tas bazes 
naciams užleistų.

Jei geruoju Franco atsi
sakys pasiduoti, Hitleris su 
ispanais tupėtų kariauti, nes 
yra spėjimų, kad vis tik jie, 
ispanai, invazijai priešintus.

•
Jei Hitleris Ispaniją už

pultų, santarvininkai, su
prantama, skubėtų Ispanijos 
Morocco užimti.

Ispanai nenori, kad jų te
ritorijos virstų svetimų jė
gų karo lauku.

Tačiau reikia neužmiršti, 
kad paties Franco padėtis 
nėra perdaug tikra. Jis tu
ri daug priešų, kurie yra 
aiškūs pro-naciai (net jo gi
minaitis Serrano Suner) ir 
jie gali panaudoti Hitlerio 
pagalbą Franco nuversti.

Reikia neužmiršti, kad
K'" *

Hitlerio agentai nesnaudžia. 
Jų penktoji kolona stengia
si sukiršyti ispanų vadus 
viens prieš kitą.

Plttsburgh, Pa. lietuvių 
visuomenei daug gražių nuo
pelnų turi trys broliai Vaiš
norai.

Visi trys kai vienas rūpi
nosi savo tautiečių gerove.

Šią savaitę laidojamas ku
nigas Jonas Vaišnoras, ku
rte savo gabumais, taktu ir 
nuoširdumu visus traukė 
p rie savęs, akstino ir pats 

daug nudirbo.
Jo du broliai — Baltrus 

Ir Kastas (taip pat jau mi
rę) buvo ir gabūs biznieriai 
ir uolūs visuomenės veikė-

Šių trijų brolių, stiprių 

hetuviif, pdtftsburgiečiai iF
neužmirš.

Rusai eina pirmyn Kaukaze, kur vokiečiai buvo atstum
ti atgal į šiaurės rytus ir vakarus, nuo naujai atimto Moz- 
dok. : ;-r •»! •

BUVĘS TAUTU LYGOS PIRMININKAS KALBĖS 
METUV05 NEPRIKLAUSOMYBES 5VENTEJE

Ruošiama nepaprasta programa, 
bus Orchestra HaH.
Vasario 16 d. minėjimo 

ruošimas, eina visu smarku
mu. Komisijos — spaudos, 
finansų ir programo, posė
džiauja ir dirba, kad viską 
gerai prirengus. Ruošiama 
turininga meninė programa. 
Aplė ją parašysime vėliau.

Šįmet nepaprasta garbė 
tenka mums turėti žymų as
menį, kuris užima svarbią<
vietą tarptautinėje plotmė
je. Tai buvęs Tautų Lygos 
pirmininkas dr. C. J. Hamb- 
ro. Jis pasakys principalę 
kalbą. Jo kalbų klausosi žy
mieji pasaulio valstybių dip
lomatai, politikai. Jis yra 
norvegų tautos ir lietuviams 
simpatingas.

Bilietai jau platinami. Kai 
na $1.10 ir 83c. Atsižvel
giant į vietą, programą ir 
šventės svarbą, bilietai ne
brangūs. Juk į menkesnius 
parengimus neretai užmoka
me po dolerį. Tokią dieną 
mes tik vieną turime me
duose. Tad visi lietuviai jau

Kis įvyko prieš 25 m.
Išveža į Vokietiją lietu- 

vimsu.. Petrograde gauta il
sią, kad kaizerio valdžia iš 
Lenkijos ir .Lietuvos išvežė 
į Vokietiją 300,000 lietuvių 
te lenkų. '

• v.
Nori pavergti Lietuvą....~ 

Pranešama, kad Austrija re
ngiasi pavergti Lenkiją, o 
Vokietija darbuojasi paverg 
ti Lietuvą ir Kuršą ir pri
jungti prie Vokietijos im
perijos.

t

/

iš anksto įsigykime bilietus 
ir ruoškimės minėti tą die
ną didingai, kaip dera ge
riems tėvynainiams.

Minėjimas įvyks vasario 

14 d., sekmadienį,. Orchestra 
Hali, vidurmieaty. Laisvutė

Bonų platinimo 
komiteto narą 
dėmeste 5* ■

U. S. A. Karo Bonų pla

tinimo komiteto svarbus su
sirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 8- d., 7:30 vai. va
kare, Keistučio “apnikęs” 
raštinėje, 3236 S. Halsted 
St. Visi komiteto nariai, ko
misijų pirmininkai ir kurie 
gali prie to komiteto prisi
dėti, prašomi atvykti į su
sirinkimą. Reikalas svarbus 

ir užsibrėžtas darbas turi 
eiti plačiu mastu. Vaktyba

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

Chas. A. Zundalek, Home Federal 

špulkos pirmininko žodis

* *

‘"i<1

' Chas. A. Zundarek

Ar žinote, kad 1942 m. jau 
prabėgo ir tie metai tikrai buvo 
(domūs visais atžvilgiais?

O mūsų įstaigai, Home Fede
ral Savings and Loan Associa
tion, tie metai tikrai buvo pel
ningi ir pasekmingi metai, nes 
m« labai daug naujų jrieteUų 
susilaukėme per tą laik v

Mums labai džiugu pamąsty
ti apie praeitus metus, nes mes 
žinome, kad Chicago j yra daug 
gražių namų, tik dėl to, kad aa- 
vlaiak&i galėjo pasiskolinti pi

nigų iš mūsų įstaigos apmokė
jimams.

O kas daugiau, labai daug 
dolerių atėjo į Home Federal 
špulką, kadangi daug taupių 
žmonių nešė savo sunkiai už
dirbtus pinigus pas mus, kur 
jie gauna aukščiausius nuošim
čius.

Ar žinote, kad Home Feder
al Savings and Loan Associa
tion turi daug visokių patarna
vimų savo kostumiertanss ir 
prieteliams ?

Pasikvieskite ar pašaukite 
vieną iš mūsų patarnautojų iš 
mūsų ofiso pasikalbėti apie tau
pymą pinigų ir tuojaus pajusi
te mūsų nuoširdumą. Mes turi
me virš 14.000 visiškai paten
kintų priedelių, kuriems mūsų 
įstaiga, Home Federal, davė 
puikiausi patarnavimą.

AŠ manau, kad šie 1943 me
tai tikrai bus piku stirprysų ir 
labai pelningi metai Home Fe
deral Savings aad Loan Ass'n 
turi 37 m. prityrime ir gali la
bai puikiai šiais metais patar
nauti Jums. mūsų prieteHams. 
per ėiuoe 1943 aeetue.

Chas. A. Zundalek,
Pirm. Home Fed. Savings 
and Loan Asaoeiation

(BkslbimM)

....
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Ras vaišingąjį Iš Moterą Sąjungos Katalikiškos 

kleboną r veikimo draugijos, dėmesio!

Town of Lake. — Per Ka-į Town of Lake. — Sausio Yra sakoma: “Kur, du 
ledų šventes ir Naujų Metų 3 d. jvyko metinis 21 kp. su stos, visados daugiau pada- 
dieną vieni kitus sveikino sirinkimas, kuriame derink- rys’*. Taip ir yra. Mūsų ka 
ir pynė linkėjimus. ta nutarimų raštininkės talikiškos draugijos dirba

Kalėdų iškilmės Šv. Kry* Valdybą 1943 metams suda- bendrai, vienos kitoms pa
šiaus bažnyčioje buvo bėga- ro: dvasios vadas kun. S. dėdamos. Gi mū»ų katalikiš- 
lo įspūdingos. Taip pat ir Adominas, pirm. J. Cepulie- kų draugijų veikimo centrais 
per Naujuosius Metus. nė, vice-pirm. M. Sudeikie- yra A. L. R. K. Federacija

Sv. Cecilijos choras, vado- nė, nutarimų rašt. O. Nar- Ji visuomet pirmoji prade- 
vystėje varg. D. nnnkėnn, kienė, ^/lnansų rašt. S. Bart- da didesnius katalikiškus ii 

pasirodė galingu. Nors cho- kaitė, iždininkė P. Gudins- tautinius darbus. Kai Fede- 
re gerokai sumažėję vyrų kienė, iždo globėjos H. Ged- racija kalba, tai visų kata- 
balsai, bet nuo gražaus gie- vllienė, S. Šimkienė. likiškų draugijų — visų ka-
dojimo neatsilieka. Išklausyta raportas iš talikų vardu kalba. Tad j

Per Naujus Metus, tuojau knygų patikrinimo komisi- Federaciją reikia kreipti 
po Sumos, visas ftv. Cecili- jos. Ižde kuopa turi $09.00. rimto dėmesio, 

jos choras su vadu padarė Narių, pilnai užsimokėju- §iuo metu draUgijoa bei 
vizitą klebonui, kun. A. Lin- šių, 52. organigąeijnn laiko savo me-
kui, ir pasveikino su.' “D- 1943 metams užsibrėžta tinius susirinkimus bei da
giausių Metų“, “Tėvynės ii- daug darbų. ro pianus naujų metų dar-
gesys” ir ^‘Piauti linksma”. Kuopa taipgi turi ir cho- bams. Prašome nepamiršti

Po dainų klebonas vaišino rą. kurį veda Ona Metrikie- j iri nk t i atstovas į Federa- 
visus ir dar pasakė prakalbą, nė. Choro v pirui, yra Ona cijos vietos skyrius. Kur nė 
Negana kad nuoširdžiai vi- Norkienė. Choras yra gra- skyriaus, atstovus gali 
sus sveikino, vaišino, bet žiai yra pasirodęs keliuose siųsti tiesiai į apskritį. Ro 
kiekvienam dar įteikė po parengimuose. Nesenai valdi dos, nei viena draugija ne 
brangią dovaną atminčiai? no operetę “Vestuvės”, kuri turėtų paskūpėti užsimokėt 
Choristai nustebo, nes tai South Chicagoj bus pakar- Federacijai metinį mokest 
pirmą kartą choras buvo totą sausio 31 d. $1.00, nes tas eina katali
taip gražiai priimtas ir ap- Moterų Sąjungos 21 kuo- kiškam ir tautiniam veiki 
dovanotas. ' • ' pa ir jos choras gražiai gy- mui.

Garbė varg. V. Daukšai už vuoja. Korespondentė.

SKELBKITfiS “DRAUGE

PASKOLOS

DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖJIMAIS

Ona Zdanis ir Pranciška 
Vaitkaitė darbuojasi prie 
bažnyčios ir pardavinėja 
“Draugą’’ ir “Draugo” ka
lendorius • 1943 metų. Visf 
Kviečiami įsigyti.

Savings and Loan 
Association

OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

For Victory... 

U. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

Onos Lukošienės, žinomos 
veikėjos sūnus Antanas iš
vyko į kariuomenę gruodžio 
29 dieną. Sykiu išvyko Gri- 
*ių ir Butrimų sūnūs. Vi
siems linkim pasisekimo ir 
laimingai sugrįžti.

Pagerbė uolią 

sąjungietę

Gruodžio 26 d. Moterų Są
jungos 20 kp. skirta komi
sija ir valdyba patikrino 
knygas Statkų namuose. 
Rasta viskas tvarkoje. E. 
Statkienė patikrinto jas gra
žiai pavaišino. Ta proga, at
silankė butelis ir šiaip jau 
sąjungiečių ir visos bendrai 
padarė surprizą E. Statkie
nei pagerbdamos ją gimimo 
dienos proga.

E. Statkienė yra centro 
iždininkė, 20 kp. pirminin
kė ir viena organizatorių 
Am. R. Kryžiaus Brighton 
Parko vieneto, kuriame taip 
pat uoliai eina pirmininkės 
pareigas. Tad draugės są
jungietės linkėjo jai geriau
sios sveikatos, suteikė do
vaną lr linkimai padaina-

Kvailys gali daugiau už
duoti klausimų per valandą, 
negu septyni mokslinčiai ga 
lėtų atsakyti per metus. 
(Senas posakis).

VVHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Dining Room Setą — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Rago 
— Radios — Refrigerators —

, Jucių, žinomų veikėjų, šei
ma šiomis dienomis gavo at

II METINIAME 
I KONCERTE

Stovsa

Nationally advertiasd Itema

Bus perstatoma
WHOLESALE

FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

I i KAINOMIS

~ * REMKHK
BgSsSČfeagtA/ sena 
gOlSSOBlg lieti Vru 

DRAUGĄ.
K. KANTER, sav.
MUTUAL L1QUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Teist OM.: BOUUEVARD 0014

Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!
žmogaus sielos spinduliai 

ir šešėliai atspindi jo kalbo- PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — 8ERMRGŲ — 

SIOTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų SpecialybėCRANE COAL CO.
> 7Y---- X VVEST VIRGINIA GENUINE
Lyi Y POCAHONTAS

Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
J tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 

tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin- 
kelio karo jume:

GENUINE POCAHONTAS, f O Z. C
Mine run - labai lumpauoti, tonas už tiktai 0*03 
GENUINE POCAHONTAS, $Q OA
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas........... i»L\J
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri girt pa 
kepimui pečiuose lr namų Šildytuvams.. IU.OU 

Stos kataos perkant 4 tons* ar auvtrž 
5392 SO. LONG AVBL TEL. PORTSMOUTH 9022

pro, rftftlea moterų kailiniai, kailiukai' |«pw4tali 
eloth kotai parslduida nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47lh St Yards 2o

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 <L 1943 metais 

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 
gražiojo "LIETUVAITE". . \ i , ' .

NEŽIŪRINT’ KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE - 
AR VAZINftJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK 

APYLINKES UETUVTJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IHARCUTU j

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMUI
r Vienintėlis ir Smagiausias

i A \ jp Vakarinis Lietuvtų Programas
Amerikoje

JISSbLtBKa ~~ V,ENLOI,KTI metai: — 
SEKMADIENIAIS I p. p.

I YINM KITOMIS Dienomis 9:30 vak.
PENKTADIENIAIS 7

rhone: OROvehlll 2242

Naudokitės F. Kuzmarskio Orkestra
. K fl., Frank 8. Kuzlhsnkls tari pas žmones

dMm HteMIrbęs gerą v&sdą ir įgijęs Jųjų pasitikė- 
jinut. Kaipo geras muzikantas, jis atliekąs 
jam pavestą darbą sąžiningai ir nebrangiai.

yt Dabar, kaip žinote, yra tas sezonas,
Ml kuomet būna daug įvairių pramogų, koncertų, 

vaidinimų, balių, vestuvių ir šiaip parių. Tai
gi Frank -S. Kusmarskis kaip tik tokiems parengimams yra pri
sirengęs Ir gaii parflpintt orkestrą pagal rengėjų norą; o kas
iink kainos, orkestro* didumo Ir t. t. kreipkitės sekančiai —

Vasario (Feb.) 21 d., 196

2345 So. Kedzie Avė Cįūcago, Illinois

d

ŽILEVIČIUS- - -...... - -
ŽODŽIUS PARAŠE STEPONAVIČIUS

VEIKALO VADfiJAS ................................................ PROF. A. POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS...........................................IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDfcJA ...................................... L. PILIPONYTfi-ZAIKIENfi

“ELENUTfiS” ROLE LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PIEŽIENfi

“IGNO“ ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis atliks ...................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus puiki muzika Šokiams. Dalyvaus žymūs artistai Ir dainininkai

1č?

i R&F1ilF WHFC-l450kil
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIETUVIS WESTPULLMANIETIS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Pvt. lst Oi. A. K. RašinskasBIR. ’ 1- • ‘ „ I 1
Private lst cl. Antanas 

Kazimieras Rašinskas, gi
męs 1917 m., birželio 23 die
ną, baigė Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą. Ant. K. Rašins
kas 1936 metais baigė Fen- 
ger high school ir šešis mė-

nesiūs lankė Weatern Airline 
kolegiją.

\ .J
Antano K. Rašinsko tėvai, 

Kazimieras ir Barbora Ra- 
šinskai, gyvena 12004 Eme
rald avė., Chicagoje.

Pvt. lst cl. Antanas/ K. 
Rašinskas į Dėdės Šamo ar
miją išėjo spalių 19 dieną, 
1942 metais. Dabartinis jo 
adresas: 20th T. S. S. Lowry
Fieli,r Denver, Colorado.
rKBYIt .... v 'R

DIENRAŠTIS DRAUGAS

OHIO POTVYNIO SIAUTIMAS

(“Drauc&a” Acme telepboe*,

Potvynio vanduo apsėmė vartotų automobilių lotą ir The Cincinatti, Ohio Viking 
Club (centre), kada Ohio upėje pakilo vanduo. Tūkstančius paliko be namų ir suža
lojo jų nuosavybes. ,

Planuojama nukirsti 
pieno išlaidas
Claude R. Wickard, food 

administrator, sausio 4 die
ną, pareiškė, kad sudaro- 
mas pieno išvežiojimo pla
nas, kad žmones pieną gau
tų pigesne kaina. Nauja išve 
žiojimo pieno programa pra
dės veikti dviejų savaičių lai

mu
X Kun. J. Pužauskas, šv. 

Baltramiejaus parap., Wau- 
kegan, III., klebonas, kaip 

ke. Taip pat projektuojama Į pranešama, kasdien eina 
kaip patogesniu būdu išve- sveikyn. Jaru kelinta savai-
žioti duoną.

ūkininkai klauso 
valdžios nurodymu

Karo metu Amerikos ūkio

Alučiui neprastai, bet 
iče cream riestai

Kas mėgsta alutį gerti iš 
butelių, gali nenusiminti. 
Buteliuose alus ir toliau bus 
gaminamas. Bet blogiau 
tiems, kurie “myli” ice 
cream (šaltą košę).

The War Production Board 
praneša, kad butelių gamy
ba turėjo būti sustabdyta

gyvenimas pritaikomas ka-i gruodžio 31 dieną. Butelių 
ro reikalams. Ūkininkai no- medžiaga nėra pati svar- 
riai klauso valdžios nurody-1 biausia, todėl buteliai bus ir 
mus kaip savo ūkius pritai
kyti karo reikalams, kad ko-

0. D. T tvarkys visus vietos autobusų 
ir gatvėkariu susisiekimus

PREZIĘENTAS ROOSEVELTAS SUSISIEKIMU
PAVED® TVARKYTI THE OFFICE OF DEFEN
SE TRANSPOSTATION ŽINION.

Prezidentas Roosevelt, sau partamentais, valstybių ir 
šio 4 dieną, pavedė the vietos valdžiomis ir priva- 
Office of Defense Transpor-1 čioms orgonizacijomis, kad 
tation žinion gatvėkarius, J kogeriausiai susisiekimas 
autobusų linijas ir kitas vie patarnautų karo produkci- 
tos susisiekimo priemones, jos reikalams. Jei kur rei-

daugiau būtų pagaminta pro 
dūktų.

toliau gaminami. 

Blogiau bus tiems,

Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,
JEWELRY 

VbikM po viena stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7237

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFU 1000 k. nedėlios vak. 0 vai. 
WHFC 1450 k. ketvertais 7 y. v.

kurie
myli” ice cream, jų produk 

cija bus sumažinta sausio 
mėnesį dešimt procentu. Ice 
cream ir šaltų desertų ne
bus daugiau gaminama kaip 
pusė to, kiek buvo gamina
ma spalių mėnesį. .

kad karo darbininkai laiku 
galėtų pasiekti darbo vietas.

Dabar the Office of De
fense Transportation turės 
autoritetą ant visos rubber 
— borne transportacijos ir 
tarp valstybių susisiekime 
priemonėse (interstatė ca- 
rriers).

The Office of Defense
Transportation palaikys ry-Į pagyvinti karo produkcijos 
šius su federalės valdžios de reikalus.

kės — bus padidintas susi
siekimas.

The Office of Defense 
Transportation turės galią

Kas įvyksta kai žmona 
užsiuva ant 
rankovės ženklą

Kareivis Davė Achor bu
vo pakeltas į Corporal laips 
nį, jis skuba į namus iš 
Lowry stovyklos. Grįžęs į na 
mus sako savo žmonai: “už
siūk man šį ženklą ant ran
kovės”. Žmona užsiuva savo 
vyrui paaukštinimo ženklą. 
Kitą dieną grįžta kareivis į 
stovyklą. Kada armijos poli 
cininkas pamatė grįžusį cor 
poralą, jo paklausė: “ar jau 
pradėsi galva vaikščioti, o 

Matgal esi britų armijos' 
peržiūrėti susisiekimo sutari žmona savo .vyrui paaukšti- 
tis. j nimo ženklą buvo užsiuvusi

Nau jaa prezidento »««»•' 

velto įsakymas išleistas su
sisiekimo priemonėse' tikslu

Kareivis nepastebėjo, kad 
žmona ne taip buvo užsiuvu 
si ženklą ant rankovės.

Kas gerai gyvena — ilgai 
gyvena. (Dn Bartos).
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Vyrai 18-45 metų amžiaus turi su savim 
turėti klasifikacijos kortelę

Visi vyrai, tarp 18 ir 45 
metų amžiaus, kurie regis
travosi prieš šešis ar dau
giau mėnesių turi nešiotis 
su savim klasifikacijos pa
žymėjimą, po vasario 1 die
nos. Jei kas neturės po va- 
“rio 1 dienoa
kortelės — bus baudžiamas 
pinigine bausme ar kalėji
mu, arba abiem bausmėm. 
Tai pranešė The Selective 
Service Bureau, sausio 4 die 
ną.

Vyrai turi su savim turė
ti klasikacijos kortelę ir ori 
ginalų registracijos pažymė 
j imą. Sis įsakymas neliečia 
vyrų 45-65 metų amžiaus

grupės, registravusios tuo 
pačiu laiku.

Šis įsakymas išleistas 
tam, kad užsiregistravę pa
laikytų ryšį su vietos boar
dais ir turėtų klasifikacijos 
pažymėjimus.

Mažas skaičius vyrų, ku
rie turi registracijos korte
les, bet neturi klasifikacijos • •
pažymėjimų, bus laikomi 
nusikaltusiais, nebent . jie 
prieš vasario 1 dieną susi
sieks su savo boardais.

Ugnis užčiupo miegant
Kansas City, Mo;, sausio 

4 dieną, du žmonės miegojo 
antrame aukšte, kilo gais
ras ir jie mirtinai apdegė. 
Keturi iššoko pro langus, du 
buvo nuleisti gaisrininkų ko 
pečiomis, tris - paspruko iš 
ugnies, šeši kiti, įskaitant 
gaisrininką, buvo sužeisti.

Farmos gazolino gaus 
kiek reikia

Amerikos ūkininkams, 
sausio 4 dieną, buvo pažadė
ta gazolino ir aliejaus tiek, 
kiek bus reikalinga farmos 
gamybos reikalams. j, •,

William M. Jeffers, rubber 
administrator, pareiškė, kąd 
ūkininkai gazolino ir alie
jaus automobiliams, tro- 
kams traktoriams ir kitiems 
farmų įrankiams gaus pagal 
paprastą formą. Tąją pap
rastą forma, galimas daik
tas, ūkininkai galės naudo- 
tis balandžio 1 dieną,' taip 
pareiškė M. Jeffers.

Chicagoje grupinis
važiavimas
automobiliais

Chicago metropolitan area 
nuo ateinančio pirmadienio 
karsčiau ir plačiau bus var
tojama automobiliais grupi
nis važiavimas.

Pirmasis . automobiliais 
grupinis važiavimas buvo su 
organizuotas pereitais me
tais, liepos įpėnesį.

Kadangi jaučiama gumos 
stoka, tai nuo ateinančio 
pirmadienio bus uoliau vyk-

tė, kaip serga.

X A. Vaišvilienė, žinoma 
organizacijų darbuotoja, jau 
gerokai pasveiko ir po ke
lių savaičių vėl grįš prie 
veikimo.

X Adolfas Grigas, sūnus 
Jono ir Uršulės Grigų, tar
naująs kariuomenėj, šven
tes praleido su tėvais gavęs 
atostogų. Grigai ilgus me
tus gyveno West Side, da
bar gyvena Marąuette Park.

X Vincas Mitkus, 10753 
S. Wabash Ave«, išvyko į 
Los Angeles, Calif., sveika
tos pataisyti. Namie šeimi- 
ninkauti paliko žmona Emi
lija.

X Antanas ir Viola Plie
niai, nauji Town of Lake 
biznieriai, 1814 W. 47 St., 
naujiems metams sulaukė 
brangios viešnios — dukre
lės, kuria Dievas juos ap
dovanojo. Plieniai jau augi
na sūnų.

X P. Grybas, plačiai žino
mas tarp lietuvių namų de
koratorius, Kalėdoms nuo 
sa vo sūnaus Bruno £ a v o 
brangią dovaną, — telegra
mą, kurioj praneša, kad e- 
sąs Šveikas. Bruno yra pa- 
rašutininkų skyriuje ir, ma
noma, dabartiniu laiku ran
dasi Afrikoje.

doma automobiliais grupinis 
važiavimas. Tai svarbu įvykį X Jonas Seredžius, buvęs 
dyti, kad kodaugiausiai gali Bridgeport veikėjas, šiuo 
ma būtų pasitarnauti karo metu randasi Oak Forest 

J prieglaudoj. Serga džiova.produkcijos reikalams.

Kur yra meilė ii ištikimy
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu Ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

Jau pradėta j • 
kampaniją j mayorus

* K '• •4
Roger Faherty, Respubli

konų partijos kandidatas į 
Chicagos mayorus, pereito 
pirmadienio vakare, pradėjo 
kampaniją.

J Chicagos mayorus taip 
pat kandidatuoja Arthur F. 
Albert. šis kandidatas į 
mayorus eina savo vardu.

Sutvarkys trafiko 
šviesas

Prezidentas Rooseveltas, 
sausio 4 d., the Office of 
Defense Transportation pa
vedė susisiekimo reikalus 
tvarkyti. . ■,

Eastman sausio 14 dieną 
Washington’e šaukia konfe
renciją tikslu sutvarkyti tra 
fiko šviesą, kad kodaugiau
siai būtų sutaupyta gumos 
Chicagą šioje konferencijo
je atstovaus Lt. Robert Ra- 
leigh, acting director of the 
Safety division, Internatio
nal Association of chiefs of 
Police ir Sidney J. Williams,

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Prctcction 
lor vour 
/lavinai

PANAUDOKITE PROGA DABARTINIUS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

»

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! ,
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 tat. M. Mozeris, Sec'y, . 8288 SO. HALSTED ST.

Pirkite Švenčių 
DOVANAS-

Savo Mylimiems, 
Kareiviams, Drau
gams ar Giminėms 
ui labai žemas 
kainas — mūsų 
Jevvelry Krautuvėj

Didelis pasirinkimas laikrodėlių 
— lenėūgėlių — žiedų, rašomų 
plunksnų ir kitų Jęvvelry dalykų
Didžiausias specialiai grafus 
sieninis laikrodis, (perkamoji 
kaina $175.00) dabar parsiduo
da už tiktai $40.00

ANDREW SIMO
LAIKRODININKAS 

521$ Wst 254h Rtreet. Cicero 
Phone: Cicero 4817

VALGYKITE
PIETŲ I.AIKO 

10:30 iki Sv * į.

UŽKANDIS 
15c lr ankUtan

fti Vakarą... CHILETTTS 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMftOINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 

~ PUOŠNIAME 
fAIL LOUNGK

na-

—Spagcttl Ir Ravloli Mūru Specialybė—

parvyksta 
atsiveskite jį į pi

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis 
mo trumpam laikui ii kariuomenės . . . atsiveskite jį į puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . .
nes 21a n t d ara visose valandose.

Chiletti's Restaurant
2435 S. VVESTERN AVR. HAYmarket 9732

O. PAGNI and BILL TURILLI, Prop. ,

T“

Jis labai norėtų gauti dien.
‘ ‘ Draugą ”. G B. 1, atsirastų 
koks geradaris jam užpre
numeruoti. Dykai siuntinėti 
paštas draudžia.

X Ona Juodienė, čikagie- 
tė, praeitą šeštadienį paliko 
pilna Amerikos piliete. Ji 
jau 70 metų amžiaus. Kai 
ji atvyko į Ameriką prieš 
10 metų, nemokėjo nei skai
tyti, bet per tą laiką tiek 
prasilavino, kad pajėgė iš
laikyti pilietybės kvotimus. 
Tikrai ji sugėdino daugelį, 
kurie seniai Amerikoj gy
vena, moka skaityti ir rašy
ti, bet vis dar neįsigyja pi
lietybės.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” adm., ir kun. A. 
Sandys, MIC., “Laivo” red.- 
praeitą savaitę buvo nuvy
kę į Oak Forest prieglaudą 
ir iš ypatingo fondo lietu
viams seneliams dovanų nu
vežė penkias “Draugo” ir 
penkias ‘ ‘ Laivo' ’ prenumera
tas. Bet to neužtenka. Se
nelių yra dešimteriopai dau
giau. Viri ištroškę laikraš
čių. Jei .kas norėtų prisidėti 
prie fondo, iš kurio prenu
meruojami mūs laikraščiai 
seneliams, prašomi susisiek
ti su “Draugo” administra
cija. Dykai siuntinėti laik
raštį paštas draudžia.


