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U. S. LAKŪNAI DAUŽO JAPONU LAIVUS
Guadalcanal salos pakrantėse 
sudaužė 3 naikintuvus, prekinį laivą

30 japonų lėktuvų numušė ir 
keletą kitų sugadino
WASHINGTON, saus. 17. į ponai kėsinosi pristatyti

—; Laivyno departamentas paramą saviesiems Guadial-
paskelbė, kad- Solomon salų canal saloje. Amerikiečiai
karo zonoje Amerikos la- tą japonų žygį sukoneveike.
kūnai numušė 30 japonų T. . „ ...

... , . Kovose su priešu, anot lai-
lektuvų ir keletą kitų su- ,

v vyno depratamento, septyni
T gadino, be to, sudaužė tns ., . .. ... , . ~

! amerikiečių lėktuvai žuvo.
naikintuvus ir vieną krovi-|
nį laivą padegė ir paliko, Guadalcanal salos aaus- 
liepsnojantį. | žemyje amerikiečiai daro

Laivyno departamentas pažangą, nepaisant japonų '• 
sako, kad tai įvyko, kai ja-1 atkaklaus priešinimosi.

AŠIS BOMBARDAVO R KRYŽIAUS TRAUKINĮ

i L/ruUgM4 Acuie tOiupuoiA*

Amerikos ir prancūzų kareiviai apžiūri R. Kryžiaus traukinį, kuris buvo vokiečių lėk
tuvų bombarduotas Tunisijoje. Viršuje traukinio buvo aiškiai matomi R. Kryžiaus 
ženklai.

Lenkų vyraiusybė ištrėmime 
praneša apie nacių terorą Lenkijoj

Žudomi ne tik lenkai, bet ir 
žydai, kai jie atlieka skirtus darbus
LONDONAS, saus. 17.—, Naciai pravedė 60 mailių

Lenkų vyriausybė ištrėmi-' platų koridorių per Sileziją

Kongreso atstovai Įspėja žmones, 
kad jie mokėtų taksus už 1942 m.

Jei kongresas pakeis taksų 
mokėjimo tvarką, bus kas kita

WASHINGTON, saus. 16. Į kėjimo metodą. Iki kovo 15
— Iš kongreso paskelbtas 
įspėjimas, kad federalinių® 
pajamų ir kitus taksus už 
1942 m. žmonės mokėtų iki 
kovo 15 d. imtinai, nepai
sant jokių gandų, kad. ra
si, taksai už 1942 metus bus 
panaikinti kongresui pripa
žinus kitą kokį taksų mo-

'-4

Kinams bus pripažinta 
daugiau teisiu 
šiame kare

WASHINGTON, saus. 17.
— Amerika šu Britanija 
planuoja Kinijai pripažinti 
daugiau teisių šio karo klau
simais. Iki šioliai Kinija bu
vo laikoma kaipo antraeilė 
valstybė. Kinijos vyriausy
bė reiškė nepasitenkinimo, 
kadangi ji sunkiai tiek me
tų kariauja eu japonais. Tad žygiu taksai už dviejua me- 
stengiamasi ją patenkinti, tus negali būti imami.

Ši problema gal kokiu 
nors būdu bus išspręsta. Ne
paisant to, taksai turi būti 
mokami.

dienos nors ketvirtoji dalis 
taksų už 1942 m. turi būti 
sumokėta, nelaukiant kong
reso sprendimo.

Kongresas turi sumany
mus keisti taksų mokėjimo 
tvarką. Bet dar nežinia, ar 
tuo klausimu bus kas nors 
padaryta. Jei bus kas mor® 
nauja atlikta, įmokėti tak
sai bus įskaityti į naują mo
kėjimo tvarką.

Visų mėgiamiausias nau
ja tvarka taksų mokėjimo 
sumanymas yra bankininko 
Ruml “pay-as-you-go” pla
nas. šį planą remia prezi
dentas ir iždo departamen
tas. Visas su tuo planu ne
gerumas yra tas, kad jei jis 
bus kongreso pripažinta® ir 
šiemet vykdomas, tai vy
riausybė turi išsižadėti 19- 
42 metų taksų, nes vienu

Bizerte nepaimta 
dėl numatytu 
nuostoliu didumo

LONDONAS, saus. 17. — 
Britų admirolas Andrew 
Browne Cunningham, sąjun
gininkų laivyno Šiaurinės 
Afrikos pakrantėse vada.®, 
pareiškia, kad sąjunginin
kai, įsiverždami Šiaurinėn 
Afrikon galėjo paimti ašies 
bazę Bizerte.

Jis sako, kad tuo klausi
mu buvo pasitarimai. Išaiš
kinta, kad Bizerte hazės par
ėmimas turėjo vykti iš jū
ros (Viduržemio jūros). Ap-

Rusų armijos atsiėmė 600 sodybų 
vykdomoje trilypėj ofensyvoj

Apie 15,000 vokiečių nukauta 
įsilaužus į ių linijas
MASKVA, saus. 17. —So-| Rusų kyliai pasistūmę iki 

vietų vadovybė vakar vaka- 57 mailių į vokiečių pozici-
rą paskelbė, kad sovietų ar
mijos sukėlė naują trilypę 
ofensyvą prieš vokiečius 
Voronežo fronte. Trimis 
kyliais imta veržtis ir atsi
imta apie 600 miestelių ir 
sodybų. Trijose vietose į- 
laužta priešo linija ir dau
giau kaip 32.000 vokiečių

skaičiuota, kad toksai žygis; ir vengrų nukauta ir nelais-

* Irakas paskelbė 
ašiai kare

• LONDONAS, saus. 17 — 
Irako vyriausybė pagaliau 
viešai pat isakė stovinti są
jungininkų pusėje paskelb
dama ašiai karą.

Britų ministras pirminin- 
» kas Churchill pranešė Ira

ko premjerui gen. Nuri pa-

Afrikoj paleidžiami 
politiniai kaliniai

sąjungininkams būtų bran
giai atsiėjęs — būtų turėta 
nepaprastai dideli nuosto
liai. Būtų netekta daug vy
rų ir laivų.

Į tai atsižvelgus, sako bri
tų admirolas, nutarta Bi 
zerte bazę paskiau atakuo
ti iš sausžemio.

Britai atnaujina 
kovas Tripolilanijoj

LONDONAS, saus. 17.- 
Patys naciai per radiją pra
neša, kad britų 8-oji armija 
atnaujina kovas prieš ašį 
Tripolibanijoje, Viduržemio 
jūros pakraščiais.

vėn paimta.

jas.
Stalingrado fronte apie 

80,000 vokiečių kariuome
nės apsupta ir jos išsiverži
mas iš spąstų neįmanomas 
ir apie tai negali būti nė 
kalbos. Rusai šią kariuome
nę apjuosė spygliuotų vie
lų tvoromis ir pasiuntė ulti
matumą besąlyginiai pasi
duoti, kitaip gi ji bus su
naikinti.

Voronežo ofensyvoje, sa
koma sovietų pranešime, 
apie 15,000 vokiečių ir veng
rų nukauta ir daugiau kaip 
17,000 nelaisvėn paimta.

me praneša, kad Varšuvoj 
ir Silezijoj nacių gestapo 
(politinė policija) tomip 
dienomis susimetė prieš len
kus juos išnaikinti. Vykdo
mi areštavimai, galabinimai 
ir ištrėmimai. Sako, nuo ka
ro pradžios tokių žiaurybių 
nebūta.

Vokietijoje veikia 
junta; Hitleris 
bus nustumtas

STOKHOLMAS, saus. 
17. — Vokietijoje gyvuoja 
karinė junta (karininkų or
ganizacija ). Žiniomis iš 
Berlyno, ta junta pasiren
gusi paimti savo kontrolėn 
Vokietiją, jei nacių tvarko
mas ekonominis stovis Rei
che nuolat aršės.

Junta pasirengusi paskel
bti programą ir paduoti są
lygas kooperuoti su sąjun
gininkais Hitlerį nustumus 
į šalį.

Praeitą lapkritį Londone 
gauta žinia, kad vokiečių 
karinė junta planuoja Hit
lerį izoliuoti ir Vokietijos 
vdldžią paimti į savo ran
kas.

Amerikiečiai karo 
nelaisvėje ir 
internuoti

Britu prekinis 
laivas nuskandino 
naciu submarine

LONDONAS, saus. 17.- 
Admiralitetas iškelia aikš
tėn, kad įginkluotas britų f pranešimo, paskutinėmis 
prekinis laivas Duchess of dienomis sunaikinta apie

Sako, Libijos armijos šar- 
SĄJUNGININKŲ ŠTA- ! vuotieji daliniai įsismagina 

BAS Š. Afrikoj, saus. 17.— ( prieš atsimetančias Tunisi- 
Iš oficialinių šaltinių patir- j jOs link ašie® jėgas, 
ta, kad komisionieriaus gen.

WASHINGTON, saus. 17. 
— Buvusių karų karo vete-

ša Es Said, kad kova su Giraud įsakymu iš kalėjimų 
Vokietija, Italija ir Japoni-( paleidžiami politiniai kali- 
ja bus sunki, bet laimėjimas niai, kuriuos įkalino Vichy 
yra tikras. vyriausybės pareigūnai dėl

, tų žmonių nusistatymo prieš 
LONDONAS. — žiniomis ašį.

iš Stokholmo, britų lakūnai Kalinių išlaisvinimas vi- 
atakavo Berlyną, Vokietijos sur džiaugsmingai sutinka-

Bedford vieną nacių sub- 
mariną nuskandino ir nuo 
kito apsigynė ir nuvijo.

Admiralitetas nepasako, 
kur ir kada tas įvyko.

Prieškarinės riaušės 
Vengrijoje

LONDONAS, saus. 17.— 
Sovietų laikraštis Monitor 
paduoda iš Maskvos per ra
diją praneštą žinią, kad 
Vengrijoje apie 2,000 ašme
nių areštuota už kėlimą de
monstracijų prieš karą ir 
už kurstymus kareivių, kad

WASHINGTON, saus. 17.
— Karo departamentas pas- 

Stalingrado fronte, anot1 kelbė 141 amerikiečių var
dus, kurie yra priešo karo 
nelaisvėje ir internuoti ne- 
utralinėse šalyse.

Minėtam skaičiuje yra 117 I tus darbus, visi buvo išžu- 
armijos karininkų ir eilinių domi, kad jie kam nors ne-

tikslu iš ten pašalinti visus 
lenkus, šis darbas skubiai 
vykdomas, kad sudaryti 
“rytinę sieną” apsidrausti 
nuo Rusijos, pareiškia len
kų premjero pavaduotojas 
S. Mikolaičik.

Mikolaičik sako, kad iš to 
nacių žygio reikia suprasti 
ir daryti išvadą, kad vokie
čiai bijo rusų įsiveržimo į 
Vokietiją, sulaužius vokie
čių aringų linijas.

Gestapo savo žygius pra
dėjo praeitą penktadienį iš 
ryto.

Tūkstančiai areštuota 
Varšuvoj. “Daugeliui tūks
tančių kitų įsakyta pasiren
gti išvykti, sako Mikolai
čik.”
Kai kur kilo sąmyšis, žmo

nės pasipriešino naciams. 
Vienoj sodyboj 1,700 asme
nų išžudyta.

Gestapo gyventojus pas
kirstė į tris grupes: vaikus, 
iki 6 metų amžiaus; mote
ris, invalidus ir senuosius, 
ir sveikus vyrus.

Vaikai sukrušti į trauki
nius ir išvežti Vokietijon 
juos “germanizuoti,” mote
rys ir senesnieji, kurių ne
suspėta užmušti, išsiųsta į 
koncentracijos stovyklas. ,

Silezijoje koridorius ne
paliktas plikas. Tenai įgy
vendinti vokiečiai, olandai, 
belgai ir norvegai, sako Mi
kolaičik. Ten jie turi toliau 
tęsti tame koridoriuje įsit
virtinimus.

Bet prieš tai, pareiškia 
Mikolaičik, Silezijos korido
riuje sunkiausius darbus tu
rėjo atlikti žydų batalijonai. 
Kai jie baigdavo jiems skir-

aoatinę. mas ir sveikinamas.

raraams bilijonai dolerių iš
mokama pensijomis. x x

Iki 1909 metų veteranams Jie k«r'““‘'

išmokėta 4 bilijonai dolerių
pensijomis, o nuo 1910 iki 
1942 m. imtinai — 11 bili
jonų.

Szegede prieškarinės de
monstracijos virto riaušė
mis. Prieš riaušininkus bu
vo iššaukta kariuomenė.

600 vokiečių lėktuvų, ku
riais bandyta apsiaustiems 
vokiečiams pristatyti parą- 
mą — ginklų, karo medžia
gos ir maisto.

Pranešta, kai apsuptos 
vokiečių divizijas neatsako 
į rusų ultimatumą. Vadina
si, nemano gražiuoju pasi
duoti. Matyt, laukia išlais
vinimo. Bet kas juos išlais
vins.

Vokiečiams Rusijos fron
te kaskart yra blogiau. Ru
sai tikrai gali didžiuotis sa
vo “žiemos generolu.’’

LONDONAS. — Rusų at
kirsti ir apsupti apie 80,000 
vokiečių Stalingrado šone 
atsisako rusams gražiuoju 
pasiduoti. Sako, jie kovosią

kareivių, iš kurių 25 kari
ninkai ir 18 kareivių yra 
Vokietijoje, 1 karininkas ir 
1 kareivis Italijoje ir 15 ka
rininkų ir 57 kareiviai is
panų Moroke.

Be to, U. S. prekinių lai
vų 8 jūreiviai internuoti Vo
kietijoj ir 16 kitų Kinijoj.

Apie juos visus karo de- kovinių lėktuvų skridikai 
partamentas* yra pranešęs | portugalų autoritetų intep-

pasakotų, ką jie ten dirbę.

U. S. lakūnai 
Portugalijoje

LISABONA, sau®. 17. — 
Nusileidusių jų šio miesto 
civiliniam airporte 11 U. S.

jų namiškiams.

NEW YORK. — Žiniomis 
iš Tokijo, sąjungininkų la
kūnai atakavo Rangoon,

nuoti, kadangi Portugalija 
yra neutralinė šalis.

Amerikiečiai skridikai tuo 
įvykiu susirūpinę.

Jie buvo priversti nusi-
Burmoje. Apie 1,000 bu r-, leisti, kadangi sklindant 
miečių žuvę. daug sunkiai kovojo prieš

----------------------  I smarkų vėją ir neteko ga-
PLATINKITE “DRAUGĄ” žolino.

i-
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GRENLANDIJA - MILŽINIŠKŲ ŽEMĖS TURTŲ 
ATEITIES ŠALTINIS

Istorijos būvyje žemės e-, ir visą eilę kitų valstybių, 
nergijos šaltinių žinovai ir ypačiai tų, kurioms yra rei-
tyrinėtojai jau ne vieną kar
tą baimingai yra kėlę klau
simą: kas bus toliau, jei da 
baltiniai žemės turtų šalti
niai išseks? Iš tikrųjų, koks 
didelis perversmas'mūsų lai
kų gyvenime turėtų įvykti, 
jei, sakysime, išsektų ak
mens anglies, įvairių meta
lų ar naftos šaltiniai. Tai 
būtų tikras kataklizmas, dėl 
kurio, aukštyn kojomis tu
rėtų apvirsti visas mūsų lai
kų techninis ir kultūrinis 
gyvenimas. Bet gyvenimas 
rodo, kad tokie baimijimai-

kalinga žaliava.
Kokie nauji žemės turtų

šaltiniai čia atsidarytų, ga
lima jau spręsti iš Grenlan
dijos teritorijos dydžio. Ji 
užima 2 milijonus kvadra
tinių kilometrų. Galima įsi
vaizduoti, kokios reikšmės 
tada GrenLandija įgytų tik i 
44,000 kvadratinių kilomet
rų Danijai, kurios kolonija 
Grenlandija yra. Bet ne vien 
Grenlandijos dydis čia yra 
svarbus. Tos didžiausios pa
saulio salos geografinė pa
dėtis taip pat yra labai svar

TUNISIJOS MIESTAS PO BOMBARDAVIMO dijos valdyba šiuo atžvilgiu 
yra visai kitokios nuomo
nės. Bet tai greičiausia yra 
dėl to, kad palyginti nedi
delė Danija negali sukaupti 
tiek daug kapitalų, kurių 
reikėtų tiem sturtams išnau
doti. Pereitais metais Dani
jos seime tuo reikalu buvo 
kilę dideli ginčai. Pagaliau 
buvo sudaryta speciali ko-

(Tęsinys 3 pusi.)

pų
“Darbai parodo meilės jė- 

iGoethe).

ai dažniausiai yra tik žmo-'bi: GrenLandija yra tiltas 
nių jautrumo vaisius, žmo- j tarp Europos ir Amerikos, 
gaus protas, nuolatos dirb- j Ji yra svarbi ir ateities tarp- 
damas ir stumdomas pašau- ! žemyniniam skridimui. O jei
lio pažangą, suranda visada 
ir tai pažangai reikalingų 
priemonių.

čia dar iš tikrųjų atsirastų 
naftos šaltinių, tai tarpžs- 

4myninis skridimas būtų žy-
,. ,. , . . „ miai palengvintas ir pagrei-
Siandien spaudoje mes daz 1 . , .

,. , . „ tintas, nes degamosios me
nai girdime, kaip žmogaus, ...

.... , .. . i džiagos iki valiai butų ga-
tynnetojo dvasia veržiasi .. A .

..... „ Įima lėktuvams vietoje pa
vis į naujas sritis ir jas uz- . . .
, , , . . » . sirupinti.kariauja bendrajai pažangai. |
Antai neseniai skaitėme laik 
raščiuose, kad milžiniškuo
se pietų ašigalio plotuose e 
są Labai dideli žemės tur
tai. Technikai neiŠ3ivysčius 
apie tokių turtų eksploata
vimą anksčiau negalėjo bū
ti nė kalbos, o dabar j’au 
nužymimos pirmosios gairės 
ir ten imtis jų išnaudojimo

Iliuzija ar tikrovė?

Toe pirmosios Grenlandi
jos žemės turtų žinios ta
čiau labai skaudžia? atsi
muša į tikrovės nesugriau
namą mūrą. čia reikia tu
reli galvoje,' kad fo3~ milži

niškos salos tik septintoji 
dalis tėra Laisva nuo ledų.

ir nuodugnaus tyrinėjimo. O j Išskyrus kelis šimtus danų 
kiek tokių spėjamųjų pašau- Į valdininkų joje tegyvena tik 

lio žemės turtų šaltinių yra : apie 18,000 žmonių. Jie gy- 
dar visai nežinomų? Pama- Į vena siauroje pakraščių juoe 

žu vienas po kito ilgainiui toje. kitą gi visą Grenlandi- 
ir jie, be abejo, iškils aikš- ! jos teritoriją dengia iki 3,- 
tėn. 000 m aukščio ledų kalnai.

1 Gyvenimo sąlygos čia tain 
Antrasis Terasa* ' . - , m i-pat nėra lengvos. Toliau j 

Prieš kelius metus,šiaurę 12 savaičių trunka 
danų geologas dr. Rosenkran visiška tamsa — ašigalinė 
zas paskelbė sensacingą į naktis, o vidutinė tempera- 
straipsnį apie naujus žemės ,tūra tesudaro tik — 10 laips- 
turtų šaltinius Grenlandijo- nių. Tokiose sąlygose neiš-
je. Paskutinioji Grenlandi
jos ekspedicija čia esanti at
radusi naftos šaltinius. Nors 
minėtasis danų mokslinin
kas savo sprendimuose yra 
labai šykštus ir susilaikąs, 
tačiau iš jo išvedžiojimų e- 
są aišku, kad Grenlandija 
ilgai nelaukus gali virsti 
antruoju Texasu. Sensacin
gas atradimas yra sudomi
nęs ne vien tik Daniją, bet

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

tvertų nė eskimų medžioto 
jai, jei ruoniai neteiktų 
jiems maisto, kuro, šviesos 
ir drabužių. O ką jau bekal
bėti apie šiltesniųjų kraštų 
žmones. Bet nepaisant to
kių sunkių sąlygų, vis dėlto

ATYDA!
i-7 Adv. Chas. P. Kai skelbi

me, žemiau, adresas iš prie
žasties klaidos pataisomas. 
Tikras adresas yra —

6322 SO. zWESTERN AVE.

Suardyti Tunisijos pajūrinio miesto namai po to, kai vokiečių lėktuvai išmetė bom
bas į miestą. Vietos gyventojai apžiūri griū vėsius.

atsirastų europiečių, kurie 
ryžtųąį ten vykti ieškoti lai
mės žvejyboje, medžioklėje 
ar prekyboje, jei tik tai 
jiems būtų leista.

• z

Uždarytoji žemė

Visa nelaimė yra ta, kad 
iki pat šio laiko Grenlandi
ja tebėra uždarytoji žemė. 
Net patys danai čia tegali 
atvykti tik gavę leidimą iš 
Grenlandijos ypatingo sios 
valdybos įstaigos. Danijos 
vyriausybė yra uždraudusi 
čia įvažiuoti europiečiams 
dėl to, kad ji nori apsaugoti 
pirminius salos gyventojus 
eskimus nuo visų pavojų, 
kurie visada nesulaikomai 
slenka su bendrąja pasaulio 
civilizacija, ypąčiai nuo įvai
rių ligų, kaip džiova ir ki
tų. Tokios ligos bematant 
eskimus galėtų išnaikinti. 
Kita pus vertus grenlandie- 
čiai su europiečiais tegalėtų 
apsiprasti gyventi tik po ke
lių dešimčių metų. Net pre
kyba čia nėra laisva. Preky
bos monopolis Grenlandijoje 
prikLauso Danijos vyriausy
bei. Tokioms sąlygoms esant 
dar labiau iškyla Grenlan
dijos reikšmė ir jos paslap
tingumas. Daugelis į ją pra

deda žiūrėti kaip į kažkokią 
saugojamą ir slepiamą bran
genybę.

Atidarykite Grenlandiją!

• Paskutiniais metais dėl to 
vis dažniau pasigirsta reika
lavimų atidaryti Grenlandi
ją. Ypačiai to reikalauja pi- 

i tys danų ūkininkų vaikai, 
nes Danijoje yra seniai jau 
jaučiamas žemės badas. Jų 
užtarėjas ir kovotojas už jų 
reikalavimus yra žinomas 
eskimų gyvenimo žinovas 
P. Freichenas, kuris prieš 
kelias savaites paskelbė ra
šinį, kad Grenlandijoje esą 
galima užsiimti net žemės 
ūkio darbais. Tačiau kiti 
Grenlandijos tyrinėtojai y- 
ra kitokios nuomonės. Pa
tyrimas parodė, kad stam
besnių gyvulių auginti čia 
susidaro didelių sunkumų, 
tačiau avių ūkis esąs gali
mas visai neblogai išvystyti, 

i Daug geresnis Grenlandi

jos atidarymo reikalavimų 
balsas eina dėl kitų sumeti- 

! mų ir iŠ kitų šaltinių. Spė- 
! jama, kad po Grenlandijos 
! ledo masėmis čia yra milži

niški mineralų sluoksniai. Ir 
l ne tik kokie nors svajotojai, 
bet ir mokslininkai tyrinė
tojai yra įsitikinę, kad atei
tyje Grenlandija tikrai gali 
pasidaryti visos Europos tur 
tų lobynu. Danijos Grenlan-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
alsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591i : '
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3089-

Būkit Malonūav 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akly visam gy- 
reninui. Saugokit* ja*. leladaml 
Itegsamtnuott jtm modernISklausla 
metodą. kuria regėjimo mokslas

gaji sutelkti 
Sk METAI PATYRIMO

pririnkime akinių, kurie pakaltu* 
vis* akly Įtempimų. ..

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

OFTOMKTRIHTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lito*
relttfooaa: C'AM AL M3g. CMoagt 

OFISO VALAMDOS t
Kaadlen »:!• a. m. Iki 8:>« p. m 

Trečiad. lr AeMad. »;»0 a. m.Iki 181 p m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAIS

25 Metų Patyrimo y

Tel.: YARdn 1839 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
-'MI* Ištaiso.

D t įsas ir Akinių Dirbtinė
Kampas S4th Street

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

VVOIK STIJDf
1945 VVest 35* Street

‘TA r M'etfatAy

ADVANCED PHO f »GK .PM\ 
I (»WRSI D I K I ES

I’HONE , tEO F m; .*1 t

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

į I . Antru laida. 1942
Optometrically Aki* Specialistas Parašyta Adv. CIIABLKH P. KAL

Palengvina akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, ncrvuo- 
tumo, skaudamą akių karStj, atitai
so trumparegystę ir tollregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

‘THE BASIC PRINCIPLES 
OF DEMOCRACV 

AND CITIZEN6HIP”
Al knygutė llnkania.1 pritaikinta leng
vam Muprutlmul suaugusiems žmo
nėms. Ir .v r a ne
vien iHpllU-CIuins 

1 ri-lkullnga prtnlr.-n- 
1 gilinti prie pllb-ty. 

bė* k votimi,. Im l*r
vak. Seredomis nuo pietų o Nc- HMeėlaiii* dėl pin- 

dėlioj pagal sutari]. |
Daagely atsitikimų akys aUUbo- *'•*»*">"» v'”-
mos be akinių. Kainos pigiau kaip val<J*|1 Jo-io

pirma. I yrn *•'- kluuslmui

4712 South Ashland Av.
rimtie YARDS 1373

į yni 9 2 
' su atKakyiiinls lie

tuvių Ir anglį, knl-
liOMe. k u r I m yra CK*l4®* P. Kai 
pritaikinti prie dubartHilu UiuIom r,I 
kalingumii Knygutės kuinu yru JKm-.

Adv. Charles P. Kai
tie* spalvų ocregėjimu — (color, G322 WESTERN AVE.

I’hone: YARDS 1373
Jaunuoliui, kurie nepriimami 

karo aviacijon akyriua iš priežau-

hlindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu iigydyti. Chicago, Illinois

Kam Reikalingi 
PINIGAI.- .

DUODAM ANT MORGIČIU UŽ

RE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRŠ $6,600,090.00 

AtNsrgOH Fondas virš $700,000
Chartered and superviscd by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS 1ŠT1K1NĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cieero, UI. 

Tel. Cieero 7681

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 
828 W. 35th PLACE 
Phone YARds 2223 

24 vai. patarnavimas
Būnant namie ar darbe gulite 
gauti gydymo patarnavimų lank
ant mūsų ligoninės kliniką. Kll- 
niko valandos nuo 2 vai. popiet 
Iki 8 vai. vak. jšis patarna v ima* 
teikiamas nužemintomis kainomis.

Pilnai Įrengta* Mediko* Depart- 
manta* gydymui vlaokių Ilgų — 
smarkių lr Uglalkinių.
Pilnai Įrengta* Chirurgijos De
part u ten tas, kur svarbias lr ma
žesne* operacija* atlieka atsako
mingi Chirurgal-Daktaral.

Pilnai įrengta Phytdotliertųiy Dc- 
partmentas prlskaltant Diather- 
ray, Ultra Vlolet Ray, 81nuaoldal 
tr kitu* moderniAku* m*todu* 
gydymo.

Pilnai {rengtus X-Itay Jiepart- 
mrutas daktarams lr paulentaina

Nė vienam vertam Ligonini ne
bus atHtumta, dėl stokos pinigų, 
geriausias gydymas lr prlt-ilfira. 
Kas link ii.okesėių, Mi-Uarsime, 
kad būtų Jum* ko patoelaosla. 

KALBAM LIETUVIŠKAI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN AJNIOUIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEVVICH.
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnia 1141

Ofiso tel. VIRginią 0936 
Rezidencijoi teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vul.: 1—3 ir 6—8JO P. M

Trečiadieniais pagal autartį

Tai. YARda 5981.
Ros.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Ofiao vul.: uuo 1-3; uuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: I—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3211 VVest 66th Plaee

Tel. REPublic 7868

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou).

V ienas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visų 
kilų. (Heilo).

Tel. CANaI 0257
Rea. tel.: PROapect GG59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reudeudja: 6600 So. Arteaiau Avė.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

v

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTV
BATA 4%
1751 W. 47th Street

ADVOKATAS •4
WHITNEY E. TARUTIS

ADVOKATAS .

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos 

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

Room 2014 Tel. STAte 7»u?

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir' Ketvirtadienia/K

Iki 8 vai. vakare. _ _ j
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel. Alberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICLAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

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. 
Šventadieniais — 11-12.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradicuiuis, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais t
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Treeįadieuiaia 

ir Šeštadieniais -
Valandos: 3 — 8 popiet,

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
•LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitari us.

TaL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

vai.: uuo 9 vai. r)to iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartj.

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

6757 So. VVestern Avc.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAPayettc 3210 

* Rez. Tel. LAFajvttc 0094
Jeigu Ncutsiliepama —
ūaųkito KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., KetvirM 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šettad. 8:30 iki 9:30 vak.

Suluuadieuiaįti pagal susiL&runą

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, Ilk
. OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki r 
vai. popiet ir nuo 7 iki 6:50 vai. Vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diknij

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso tele fonas: PROapeet 
Namų telefonaa: V IKglnla

Ne pajamos, l>et žmoga 
būdas padeda Išvesti balu 
so liniją tarp išlaidų ir į 
jamų. — Frost.

Kas laisve brangina, t 
perka War Bonds.

Didžiauaiaose gyventa 
krizluose pirmutinis dalyki 
— nenusimink. (Hilt^Į*
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LAISVOJI TRIBŪNA
NEIŠNAUDOKIME PER

DAUG GERŲ ŽMONIŲ,

: ARBA NORS BUKIME

*7 DĖKINGAIS

Philadelphia, Pa. — Tarp

: taip vadinamų sautiečių gy-«
; vena vienas mūsų viengen-
• tis, kuris, darydamas kitiems
; perdaug gero. nebeturėjo lai
; ko nei sau gyvenimo draugę

sužvejoti... Liko viengungiu.
T Bet tąjį perdaug gerašir-

; dį viengungį begėdžiai žmo-
; nės, ištikrųjų, perdaug jau
• išnaudoja ir yra dar ir ne

dėkingi. Pavyzdžiui, vienas 
mūsų rasėj as andai gavęs 
nuo jo 2 dolerius už dvi kny
gutes, kurių vertė yra ne

V daugiau, kaip tik po kokius

. 10 centų, vien tik tokio tu
rinio “padėką’’ j,am malonė
jo parašyti:

“D. gerb.: Prieš išleidžiant 
antrą angį. knyg. (noriu vis 
daugiau ir lietuvių vardą A- 
merikai paminėti), kreipiuos 
į visrus, kurie paėmė mano 
knygeles ir prašau iš anks
to .užsisakyti nors tiek pat 
egz. kiek pirmosios angį. 
knyg. (arba šiaip prisidėti 
prie leidimo), nes turiu tu
rėti tam tikrą skaičių ėmė
jų iš anksto. Antras leidi
nys: proza ir trumpos min-

^tys angliškai.”

Kaip matoma, nei sulau
žyto žodelio kokio nors dė
kingumo toje “padėkoje’’ ne 
bėra; vien tik stačiai griež
tas reikalavimas dar ir dau
giau skambučių. Neveltui tat 
tas geraširdis žmogus vie
nam savo draugui taip yra 
pasakęs:

“Matau, prisieis su šiuo 
rašėju skirtis... šiandien ga
vau dar tris laiškus, kur rei
kalaujama paramos... Turiu 
darbo naudai kitų ligi ausų... 
Nežinau nei ką daryti. Sa-

^vo reikalams neturiu laiko 

nei sagučio įsisiūti į marš
kinius. Visoki rūpesčiai ne
duoda ramybės ir nebleidžia 
pasilsėti — gerai išsimiego
ti. Stovi akyse visi kitų rei-

~ kalai. Taip, kad apie savo 
reikalus nebėr laiko nei pa
galvoti, o ne tik kad padir
bėti. Na, o kur tik nenueisi,

-4 Ui vis išlaidos. Nei jokiu 
būdu nebegaliu tiek uždirb

ai,..ti, kiek turiu išlaidų su ki

tų reikalais. Vargas man! — 
turiu užsisakęs šešis laik
raščius, tačiau nebegaliu at

glies pareikalavimą. Netoli 
Umanako fiordo yra labai 
gražaus marmuro, kuris taip 
pat jau pradėtas eksploatuo
ti. Tai trys žemės turtai, ku-

sikratyti - siūlo būtinai dar riuos iki šio1 ^naudoja, 

man ir septintą ... Matau, pa- j Tačiau tuo Grenlandijos 
sigailėjimo nėra... Mano pi- ;žemės turtų eilė dar nėra 
nigų visi geidžia. O aš jau j išsemta. Senesniaisiais tyri-
tiek nebeuždirbu, bei net ir 
uždirbtus jau sumažinau, ne 
savo, bet svetimųjų reika
lams”.

surasti tokius didelius že
mės turtus, kad ilgainiui 
Grenlandija pasidarys visai 
Europai lobynu.

Iš Ugnikalnio nafta

Ir pagaliau tos viltys pa
mažu pildosi. Jau tikras daik 
tas, kad čia esama naftos. 
Jau minėtasis danų geolo-

t Kur dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai- J 
nuo ja. (Než. poetas).

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS” REI,P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RAN’ilolph UIHH-B4K9

Vienerių Metų Mirties 

Sukaktuvės

EDMUND REMEIKO

Jau sukako vieneri metai kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsą tarpo mylimą vyrą Ir 
tėvelį Edmundą Remeika

Netekome savo mylimo Sau
sio 18 d. 1942 m

Nors laikas tęsias,, bet mes 
Jo niekados negalėsime už
mirkti. IaI gailestingas Dievas 
sutelkia jam amžiną atilsi

Mes. atmindami tą jo liūd
ną praatšallnlmą Iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas Sv 
Mišias Sausio 22 d. Nekalto 
Prasid. Svenč. Panelės Mari
jos parap. bažnyčioje, 7:00 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamal
dose Ir kartu ru mumis pasi- 
mlestt už a. a. Edmundo sie
lą. Po pamaldų kviečiame į 
nam ue po num 24 44 W I’er- 

'khing Rd

Nuliūdę
Moteris Veronika, d.iktė Ag

nės Ir Glralniėa.

VAIKINU VYRAI reikalingi
dirbti Delivery ir Shipping depnrt- 
mentuose. Atsišaukite Į Room 703

65 E. SOI'TH W \TER ST.

H FT P M'AKTED — MOTERYS

Gal kas pasakys, kad tai 
išgalvotas dalykėlis. Visiš- 
kai ne! Tai tikra reaiybė. I bu™ gana gyvas Gren 
Kad tą patvirtinus, tai nors

nėjimais buvo atrasta vario, 
grafito, asbesto, švino sluok
snių, kurie iki pat šio laiko Sas dr- Rosenkranzas, išty- 

dar nėra išnaudojami, grei
čiausia dėl reikalingo kapi
talo stokos. Jau 17 šimtme-

HET.P WANTED — VYRAI

ir užtyliu to nedėkingo ra- 
; šėjaus vardą, pavardę, bet 
to geraširdžio viengungio 
pasakau:: Tai garsusis mū
sų Kazys Dryža.

Gale dar priduriu ir tą:
Neišnaudokime perdaug ge
rų žmonių, nes tai yra kaip 
ir jų apvogimas. Arba nors 
būkime, po šimts kelmų!.... 
dėkingi! Plunksnos Vytis

Apie Grendlandijų
(Atkelta iš 2 pusi.)

misija Grenlandijos turtams 
ir eksploatavimo galimu- 
mams išaiškinti.
Aukso drugio liga

Iki šio laiko Grenlandijo
je dar nėra atrasta daug že
mės turtų. Pietuose prie 
Ivigbuto yra surasti kreoli- 
to sluoksniai. Kreolitas, kaip 
žinia, yra reikalingas ema- 
lės, stiklo ir aliuminijaus ga
mybai. Jo terandama tik U- 
ralų kalnuose ir Colorado. 
Bet daugiausia kredito yra 
Grenlandijoje, iš kur ir da
bar jau išvežama per metus 
iki 30,000 tonų. Kai kur ras
ta ir akmens anglių. Valsty
bė yra įsteigusi kelias an
glies kasyklas, kurios visai 
gerai aprūpina Danijos an-

landijos aukso drugys. Da
nijos jūrininkai Grenlandi-

ręs Nugsuako pusiausalio 
vieno ugniakalnio išmatas, 
nustatė, kad jose esama naf
tos. Eskimai jau seniau šį 
ugnikalnį vadinę putojančiu. 
Kai tik ugnikalnis pradėda-

jos pakraščiuose buvę atra- vo užvirti, iš jo išsiliedavo

dę aukso smilčių. Bet tyri
nėjant tas smiltis Kopenha
goje jose nerasta aukso nė 
dulkės. Šie nepasisekimai ta
čiau nėra sugriovę naujų vil
čių. Vis dar tikimasi, kad

naftos, ji sutekėdavo į u 
peš ir jų vandenį padaryda
vo putojantį. Toks pat vaiz
das kaip ir Texase. Iš to da
roma išvada, kad Grenlan
dijoje yra labai daug naf-

kartą Grenlandijoje pasiseks tos.

PRANCIŠKUS BALNIS

Gyveno 11111 Forestvillp Avė. 
Tel. Ui f. 6 927.

Mirė SaUHin 1 1. 1943. 7:20 vai. 
ryte. sulaukės pusės anižluua.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr.. Valtį uotų parap.. 
Skersžeiulo kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m
Paliko dideliame nuliūdime 

broli Joną. jo moteli Marijoną 
ir jų šeimą, seseri Oną Bartu-" 
šiene, jos vyrą Kazimiera ir 
iu šeimą, 4 pusseseris Jieva 
Gečiene. Ona Sikiene. Juzefą 
Sta nsik iene ir Petronėle Drn- 
ktenienę ir ju šeimas, 3 pus
brolius Kazimiera Kasmauską. 
Pranciškų ir Juozapą Jankau
skus. Mykolą ir Pranciškų liil- 
dminus ir jų šeimas ir daug 
kitu giminių, draugų ir pažįs
tamu.

Kūnas pašarvotas John F. 
Fufleikio koplyčioje, 4332 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks antradieni. 
Sausio 19, iš koplyčios S: 30 
vai ryto bus atlydėtas i Ne
kalto Prasid. Švč. Pan Mari
jos paran. bažnyčia, kurioje į- 
vyks gedulingos namados nž 
velionio sielą. Po namaldų 
bus nu’vdėtas į. Šv. Kazimie
ro kaoines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Krolis. Sesių, Bro
lienė1. šiTigrrl'd. I’ussrscrės, 
Pusbroliai ir Giminės.

I.aidotiiviu drektorius Jnbn 
F Eudeikis. Tel Vards 1741.

VYRAI
P A C K I N G H O IT S E 

DARBAMS

7214c į valandą 

minimum.

GERI
DRESSING RMS., CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJ A.
ATSIŠAUKITE j 

EMPLOYMENT OFFICE:

4648 S. Western Avė.

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

MOTERYS
Tr MERGINOS reika li ilgos dirbti 
mažoj, bet g.ral įrengto, skalbyk
loje Skalbiant tiktai uniformai) ir 
rankšluosčius. Tinkamos valaiulos ir 
dailiu sųlvgos. Aukščiausia pradinė 
mokestis. I’asi ta ri ma ms ateikite ant
radieni ar ket vii tadienį. tapr 9 iki 
11 vii ryto.

M \RQEIS CO.
2*1.32 W. Montrose Avė.

DZIANITORRS reikalingos — keletą 
moterų reikia dirbti naktimis tuo
jau Atsišaukite pirm 2 vai. popiet 
į Room 634.

t HRIS MARKESSF.N 
127 N. Deorborn Street

MERGINOS — prie abelnu dirbtu
vės darbu. Inspektavimui, pakavimui 
Ir lt. Tai yra 100'% karo darbai. 
Atsišaukite į:

3256 MIIAV.M KEE AVĖ.

FACTORY HELP — darbas prie 
eativus ir4 skurinių daiktu: Patyru
sios ar ne; Taipgi reikia Operatorių. 
Nuolatini, gera mokestis.

S. DREJšNF.R A SONS 
5)2 S. Peoria St.—4tli Floor.

ANTANAS NORKUS
•(Gyveno: 1173 Van Buren St, Gary, Indiana)

Mirė Sausio 15-tą d., 1913 m.. 4:30 valandą popiet, su
laukės 55 metu amžiaus. Miilš Billings ligoninėje, Chicagoje, 
po dvfejų sunkių operacijų.

Velionis yra gimęs Lietuvoje, tet jaunas atvyko Ameri
kon ir ilgus metus gyveno Gary mieste, kur išaugino gra
žią ir pavyzdingą šeimynėlę.

Velionis paliko dideliame nuliūdime: moterj Oną: 2 duk
raites ir du žentus — Antaną Benziną ( Kalamazoo, Mich.), 
ir Chester Dickson, taipgi ir anūkę 2'2 metų amžiaus.

Velionis priklausė prie VVest Side Politikos klūbo ir huvo 
senas švento Kazimiero parapijos narys ir taipgi nuolatinis 
dienraščio "Draugo” skaitytojas.

Kūnas randasi pašarvotas namuose — 1173 Van Buren 
Street, Gary, Indiana. Laidotuvės jvyks antradienį. Sausio 
19 d., 1943 m. Iš namų bus atlydėtas j švento Kazimiero pa
rapijos bažnyčia, kurioj 9:00 valandą ryte bus atlaikytos ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o po pamaldų bus nu
lydėtas j Kalvarijos kapines, Garyton, Indiana.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugūs, kaimynus 
ir pažjstamus dalyvauti šiose laidotuvėse ir suteikti velio
niui paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Žentai ir kiti Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Pruzin — iš Pruzin 

Funeral Home, 1117 Roocevelt Street, Gary, Indiana.

VALGYKITE
PIETŲ LAIKO 

10:30 iki 3

UŽKANDIS 
35c Ir aak&ėiaa

ftį Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GERYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

%
VĖLIAVOS

IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO. 
inr> w. MADISON ST.

RAN. 2.385
EI.AGS - BANNER-S . RADGF.S

JONAS ŽOSTAUTAS
Gyveno 2 3 12 S. I.e.-ivitt St.

Mirė Sausio 1 7. 1 94 3. 10:30
vai. ryte. sulaukęs 2S m.amž.

Gimė Cbicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Klemensą, du lirolius Ka
zimierą I'. S. navy. Alfonsą, 
brolienę Kruna ir šeimą, dėties 
Joną Žostautą, Juozapa. Liiš- 
konį Cusįęr. Mieli., ir Joną 
ląiiškonį Indianoj ir daug kilų 
giminių.

Kūnas bus pašarvotas Lar- 
hawicz koplyčioje, 2314 \Vest 
23 Place.

Apie laidotuves Ims praneš
ta rytoj. Iš koplyčios bus at
lydėtas j Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks getlu- 
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.-

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

Nuliūdę Tėvas. Broliai. Kro
lienė, Dtfslės ir Giminės.

Liidotlivių 1 drektorius [,ar- 
howiez ir Sūnui. Tel, Canal 
2 315.

VYHAI — 43 iki GO metų senumo 
prie lengvų dirbtuvės darbu. Giros 
darbo sąlvgos. Rata mokesti®* ati
tinka ta kilu dirbtuvių.

AMERICAN KRI'SH CORP. 
1113 N. Franklln St.

MACHINE OPERATORIAI
LATHE ENGINE, ir TURRET: 
BORING MILL. Vertical ir Hori
zontai. GEAR HOBBING GRIND
ERS, Internal ir Extemal.

I). O. JAMES MFG. COMPANY 
1140 W. Monroe Street

REIKIA VYRŲ
Abelniems Warehouse darbams. 
NAKTINIS SHIFTAS. Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaukite asmen
iškai j Employment ofisą sekan
čiai —

NATIONAL TEA COMPANY 
1000 N. Crosby Street

YRA GERA PROGA Lietuviškai 
kalbančiam LAUNDRY ROUTE 
VYRUI. South Side teritorija. Pa
tyrimas nereikalinga. Turi užsi- 
statyt bonsą ir prisirašyti prie 
Unijos. Matykite Mr. Rolewicz po 
3 valandos popiet.
ARCHER LAUNDRY, 3867 Archer

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plautie binding amata. Patyrimas 
nereikalinga Labai įdomus darbas. 
Dieną lr naktį shiftai. greitas įsidir- 
bitnas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Slieriuan St.

J\l VOS MERGINOS
Reikalingos išmokti popierinių bok
sų išdirbinio amatą. Gera mokestis.
MeC.RACKEN BON A- I. AREI. CO. 

27tli ami Sliielils Avė.

1’

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patogios durto sąlygos. 
Gera užmokestis laike mokinimo. 
Pieee nork rata abelnai siekia tarp 
30 ir 60 rentų į valanilą po išsilavi
nimo.

AMERICAN KRISI! CORP.
1113 N. Franklln St.

DEŠRIJ KIMšfiJOS ir RIŠĖJOS rei
kalingos. Tiktai patyrusios. Kreip
kitės prie Mr. Sehultz, Sr.. VAROS 
6.3(10.
SCHIT.TZ SAI SAGE .«■ PROVISION 

COMPANY 
416(1 So. Ixnve Avė.

I.OST AND EOI N l>

šl'O PRARASTAS — Juoda Seotty 
kalinti',. 4 metu senumo. Be kalnie
riaus. Keletas žilų niaukų ant kojų. 
Prarasta Beverly Hills krašte Gruo
džio 23 d-, ir tikima kad buvo mato
ma Sausio 2 d aide 2300 W 3Sth 
St. DOVANĖ $30.00. TELEFONAS: 
CEDARCREST 7272.

REIKIA DVEJI- TUOKI,’ DRAIVE- 
RIIJ dirbti nuolatiniai. ir taipgi 
DOCK M EN. I nijos alga.—CA Lu met 
6440.

MICHIGAN INTERSTATE 
2601 S. Eleanor Street

REIKALINGAS NAKTINIS SAR
GAS dirbti rakandų dirbtuvėje, 
Atsišaukite į:

o. C. S. OI.SEN CO.
2527 Moffat Street

Linksmumas, saikingumas 
ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

Patyrimas labai dažnai 
i mums parodo, kati žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

Kaip gamta kultūros ne

tvarkoma virsta neproduk

tinga jėga, taip kultūra, nu 

stojusi religijos, tampa lyti

mi be turinio. (“Kuomu- 

va”).

—Spagetti ir Ravioli Mflsų Specialybė—

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj į puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nas čia atdara visose valandose.

Chile + ti's Restaurant
2435 S. WESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEV ELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCE

Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonaa Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiftkam stoviui prieinamas.

IJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
iš stoties WGES (1390), su Povilu ftaltimieru.

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS i

4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFAV ETTE 3572

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. IRth STREET

Telephone VARDS 1418

I. J. ZOLP
1640 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phoneą VARDS 1138-Sfl

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PULLMAN 1270
2314 VVEST 2Srd PLACE Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICniGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9001
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Žemės ūkio reikalai
Yri daroma stiprių žygių suorganizuoti farmų — že

mės ūkio darbininkus. Kadangi gyvename karo metu ir 
kadangi žemės ūkis patį svarbiausią vaidmenį vaidina, 
nes, kaip paprastai sakoma — kas turi daugiau mais
to, tas karą* laimi, dėl to nauju farmų darbininkų są
jūdžiu giliai yra susirūpinusi vyriausybė ir, be abejo
jimo, šis reikalas visu rimtumu bus svarstomas kon
grese.

Rengiasi besiartinančiai kovai ir ūkininkai — far- 
meriai.

Praėjusią savaitę visa eilė žemės ūkio organizacijų 
atstovų atlaikė svarbų susirinkimą, kuriame nustatė 
savo veikimo programą ir reikalavimus.

Ūkininkai reikalauja, kad jų darbininkai dirbtų 54 
valandas savaitėje be atlyginimo už viršlaikį.

Jie reikalauja, kad tuoj būt sustabdytas sąjūdis orga
nizuoti į unijas farmų darbininkus. Prašo sustabdyti 
unijų bosų raketeriavimą. Ūkių subsidijos turi būti su
stabdytos ir pakeltos žemės ūkio produktų kainos, ki
taip nebūsią galima pakelti produktingumas.

Be šių, ūkininkai ir daugiau reikalavimų stato.
Kiek į tuos reikalaviniius bus atsižvelgta, sunku tuo 

tarpu pasakyti.
Vyriausybė, žinoma, rūpinsis, kad žemės ūkio reika

lus taip tvarkyti, kad pakaktų maisto ir krašto gyven
tojams, ir kariuomenei, ir kad būtų galima santarvi
ninkams pagelbėti.

Neabejojame, kad to tikslo bus pasiekta.

Airija rami, bet...
Kai Anglija ir Amerika,' euz kuriomis airiai daugiau

sia visokiausių reikalų turi, visas jėgas deda karui su 
Berlyno-Romos-Tokio ašim, Airija gyvena ramiu gy
venimu, tebesilaiko neutrali.

Dubline, Airijos sostinėj, kaip pastebi turistai, gy
venimas eina normaliu keliu. Miestas stipriai iliumi
nuotas, jame didis judėjimas, viešbučiai, restoranai pri 
grūsti. Čia tebėra ir santarvininkų ir ašies valstybių 
diplomatai ir tebesinaudoja visomis privilegijomis.

Kai gyventojai tebegyvena tuo tarpu normaliu gyve
nimu, Airijos vyriausybė, mokslininkai Jr ūkininkai tū
li daug rūpesčių. Yra daroma viskas, kad išvengti gy
venimo reikmenų trūkumų, kad kiek galint daugiau pa
sigaminti namie, nes įvežimui iš kitur keliai yra užda
ryti. Nelengva yra ir airių vyriausybės laviravimo po
litika. kad neutralumą išlaikyti.

Šie 1943 metai Airijai neša naujų rūpesčių. Turės 
įvykti generaliniai — visuotini krašto rinkimai. Parla
mento kadencija baigiasi birželio mėnesyje. De Valera, 
Airijos prezidentas, vis dar tebėra stipriausia politinė 
figūra. Tačiau jo šalininkai nėra be rūpesčių. Jo opo 
zicija yra gerokai išaugusi. Ypač žymiai sustiprėjo dar
bininkų partija.

Tuo tarpu, tiesa, Airijoj ramu, gera, bet ką jai neša 
rytojus, sunku pasakyti.

priešai
Viena katalikų spaudos organizacija, akylai sekusi 

praėjusių metų Amerikos didžiuosius žurnalus, surado, 
kad keliolika žurnalų įdėjo raštų, propaguojančių pa- 
gonizmą. paneigiančių krikščioniškąją kultūrą, net stip
riai vulgariškų.

Kadangi kai kurie tų žurnalų turi net po du mili
jonus skaitytojų, galima sau vaizduotis, kiek daug blo
go jie tokiais savo raštais padaro visuomenės dorovei.

Žurnalų redaktoriai, kurie deda krikščioniškąją kul 
turą ir dorovę įžeidžiančius rastus, kraštui teikia meš
kos patarnavimą. Jie yra savotiški priešai, nes silpni
na valstybę iš vidaus.

Lietuvos draugai
‘•Amerika” teisingai rašo, kad Lietuvai reikalinga 

draugų įvairiose gyvenimo srityse ir dėl to džiaugiasi, 
kad aiškių ir nuoširdžių Lietuvos draugų tarpe yra to
kių aukštų Bažnyčios dvasininkų, kaip kardinolas 
Dougherty, arkivyskupas Stritch, arkiv. Spellman, arkiv. 
Mooney, vysk. Molloy, vysk. Leech, vysk. Hafey ir kiti. 
Be to, Amerikos katalikų laikraščių redaktoriai Lietu
vos atžvilgiu yra labai teisingi ir nuoširdūs.

Tai mes turime tinkamai įvertinti.

Pirmadienis, sausio 18, 1943

ledoms vietoj kariško šautu 
vo užliuodotos gilzės, sako, 
jam atsiųsią geresnį prezeuiy 
tą — bombą.

Savi reikalai
Federacijos centro valdyba savo susirinkime padarė 

dar vieną nutarimą, į kurį reikia kreipti rimto dėmesio. 
Nutarimas yra toks;

A. L. R. K. Federacija, be aekretorijato ir spaudos 
biuro išlaikymo, turi ir kitokių darbų ir reikalų, kurie 
yra surišti su išlaidomis. Iš paprastųjų įeigų — drau
gijų ir organizacijų mokesčių visų reikalų šiemet nenu
matoma padengti. Todėl centro valdyba prašo, kad lie
tuviai katalikai šiemet kiekvienas nuo savęs bent po 
vieną dolerį skirtų Federacijos centro veiklai. Juo di
desnis bus mūsų veikimo centro iždas, juo platesnė ir 
gyvesnė bus jo akcija.

.Sumanymas geras - vykdykime
Praėjusių melų gruodžio 15 d. Chicagos lietuvių ka

talikų konferencijoj dr. P. Daužvardis, Lietuvos kon
sulas, taip atpasakojo Lietuvos medžiaginę būklę:

“Lietuva nukentėjo ir kenčia nuo okupantų eko
nominiai ir kultūriniai, bet tas nukentėjimas ir nu- 
alinimas bus ilgainiui atstatytas, jeigu tik tauta bus 
išlaikyta gyva. šitą priešai gerai supranta ir todėl! 
viską daro, kad lietuvių tautą nugyvendinti ir suin- 
validinti. Dešimtys tūkstančių jos yra išvežta ir mirš
ta Rusijoje, o kitos dešimtys tūkstančių Vokietijoje. 
Pasilikusieji bei palikti Lietuvoje žmonės taip pat 

* didžiausią vargą vargsta ir nelaiku miršta — badas 
į jų akis žiūri — jie savo jau beveik nieko nebeturi. 
Kiekvienas daiktas, kiekvienas gyvulys, ir beveik 
kiekviena bulvė yra okupuoto suskaityta ir tik pagal
jo receptą gali būti vartojama...’’

Į tą skaudžią Lietuvos padėtį atsižvelgiant dr. P. 
Daužvardis patiekė tokį sumanymą:

“Tegul pasidaro visų aukščiausiu tikslu ir pagrin
diniu reikalu karo laimėjimas ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas bei liętuvių tautos išlaisvinimas. 
Tegul kiekvienas lietuvis skiria karo bonams bent 10 
nuoš. savo uždarbio ir tegul aukoja tų bonų bei štam
pų bent 10 nuoš. Lietuvos ir lietuvių tautos reikalams. 
Tas atitinka ir Amerikos ir Lietuvos principams ir 
troškimams. Tautos ir valstybės reikalai visiems yra 
bendri, visus gali ir turi j-ungti, inspiruoti ir žūtbū
tiniam darbui bei pasiaukojimui akstinti.”

Mat, sumanymas labai gražus. Tik, gaila, kad mes 
ligšiol dar negirdėjome, kad kas nors imtųsi iniciaty
vos jį vykdyti į gyvenimą. Vis tik jau laikas kreipti 
rimto dėmesio ir į šį ir į kitus sumanymus, kurie yra 
daromi mūsų tautos gyvybei gelbėti.

■ -------- ------- - .1

Po sviet? pasidairius
Amerikos kapitalistas B. 

Baruch, sakoma, Sov. Rusi
jos pagelbai paaukojęs 
$100,000.00. Duodamas au
ką jis pareiškęs, kad balša- 
vikiniam parėdkui neprita
riąs, ale aukojas dėl to, kad 
rusai narsiai pliekia kailį rū 
dam neprieteliui.

Ir tie devyni milionai do
lerių, kuriuos Amerikos ka
pitalistai ir paprasti žmo
nės iki 1943 m., sudėjo Sov. 
Rusijos pagelbai, buvo taip 
gi ne iš meilės balšavikams, 
ale kad padėti rusams . ap
ginti savo kraštą.

Bet įdomu ve kas. Lietu
viški balšavikėliai dabar de 
ga džiaugsmu dėl tokio 
Amerikos kapitalistų dosnu
mo. Jie jiems kloniojas, šiu
šų padus bučiuoja. Ale pa
laukit, tavorščiai; po karo 
jie vėl siūlys, kad kareivių 
praktikoms su durtuvais, 
vietoj iškimštų maišų, ge
riau būtų kabinti storpil
vius kapitalistus. Taip jie 
šnekėjo prieš karą ir net 
pikčeriais rodė, kaip tai da
ryti.

Saulės rėdystė duoda mo
terims tokių patarimų:

“Gera motere privalo būti 
kaip malūnas kuris visados 
dirba bet neprivalo būti kaip 
malūnas, kuris per dienaą^ 
mala ir girgžda liežuviu ir 
sunku ji sulaikyti.

“Motere privalo būti kaip 
egle, visados szviežia, bet 
neprivalo būti kaip egle ku
ri duria.

“Motere privalo būti kaip 
deimantas szysta, be joklo^. 
apdumimo, kuris niekad nė-* 
inpjauna, bet neprivalo būti 
kaip deimantas kuris viską 
pjauna ir gadina”.

Amerikos lietuviškų cici- 
listų tėvas Maikis So. Bos
tone skundžiasi savo prezen- 
tu gautu Kalėdoms. Gavęs 
pypkę. Bet jis, nors ir sakosi 
esąs cicilistų vaisko genero
las, neapsiiiūrėjo, kad vie
toj cibuko buvo įkišta už- 
liuodota kariško šautuvo 
gilzė. Kaip tik užsirūkė, tai 
kad davė ekspliozija, tai ir 
pypkę sudraskė ir feisą aps
vilino. Sako, jei žinotų, kas 
tokį prezentą jam užfundi- 
jo, tai tuojau šoble nudėtų.

Pasirodo, cicilistai savo 
tėvą labai myli. Kitoms Ka-

Mano kamyno namuose 
nuolatos groja radio. Vakar 
suėjęs kaimyną sakau:
— Mėgstate muziką. RadiSy 

groja be pertraukos...
‘— Aš visai nemėgstu ra

dio, — nepatenkintai atsakė 
kaimynas. ,

— Tai kodėl jo neužsuki. 
— Jei užsukčiau radio, 

tuomet turėčiau klausytis
saųp žmopoa “muzikos”, (^ 

ši... tegul ją kvaraba...

Spicpirvirvio Dumkos
Kas žino, kas nutiko su ta 

balšavikų anuomet katali
kams atkišta ranka? Ar, 
kaip to nusidėjėlio, nudžiū
vo, ar nuėjo kitų kišenei 

kraustyti ?

Į Tripolį anglai tripsi,
Ties Bizerte Jankiai “bizi”; 
O Tunise naciai tūno 
Ir dreba visu savo rudu kū

nu.

SPAUDOS APŽVALGAL

Aukštas vertinimas
‘‘Darbininkas-’ rašo:

“Kiti laikraščiai pabrėžia šv. Tėvo rūpestingumą 
individo (paskiro žmogaus) tęisėms patikrinti, kad 
su žmonėmis nebūtų apseinama lyg su kokiomis be- 
dvasinėmis masėmis; kad kiekvienam žmogui būtų 
suteikta teisė išlaikyti ‘‘dvasinį, intelektualinį (pro
tinį) ir dorovinį gyvenimą”; kad būtų išlaikytos ju
ridinės teisės ne tik kiekvienoj valstybėj, bet ir tarp
tautiniame santykiavime, žodžiu, visi Popiežiaus rei
kalavimai papunkčiui priešinasi rūpiam materializ
mui ir moderniškajam pagonizmui bei stabmeldystei. 
Pagaliau pabrėžiama pastovi ir nepalaužiama šv. Tė
vo ištikimybė krikščioniškiems principams, kurie, kad 
ir gerai pasauliui žinomi, bet dažnai pamirštami ir 
laužomi.

‘‘Tad matome, kad karo ir socialinės netvarkos nu
kamuotas pasaulis, įbridęs į ištvirkimo balą ir iki 
kaklo kraujuose išsimaudęs, noroms-nenoroms grįžta 
prie nuolatos pamirštamų ir lengvamaniškai laužo
mų principų. Jie sudaro būtiną tvarkos, ramybės ir 
gerbūvio pagrindą. Jie aiškūs ir visiems priimtini, 
nes šimtmečiais išbandyti. Už jų paneigimą tenka 
skaudžiai atkentėti, šv. Tėvai tai primena ir perspė
ja, kad juos vėl paneigus, tikra, pastovi taika nebe
galės įvykti.’’

Anglijos katalikų laikraš
tis “The Tabiet” rašo, kad 
Prancūzijos katalikai labai 
stipriai priešinasi nacių oku
pacijai.

Katalikų veikla esant: pla 
ninga. Veikiama slaptai Bet 
jei yra reikalas vieūai pasi
priešinti okupantams, kata
likai drąsiai priešinasi, nors 
ir mirtimi būtų dėl to bau
džiami.

Prancūzijos katalikus ne
ragino dar labiau veikti A- 
merikos militariniai žygiai 
šiaurės Afrikoj ir gen. Ei- 
senhovverio atsišaukimai per 
radijo ir slaptai platinamos 
proklamacijos.

Prancūzai katalikai tiki j 
savo tautos ir valstybės pri
sikėlimą.

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas išsikėlė į Nevz Yciką 
ir ten pradėjo sėkmingai 
veikti.

Išsikėlė ten ir jo direkto
rius prof. K Pakštas.

L. K. I. dabartinis adre
sas yra — 73 Wesk 104 3t, 
Nevz York, N. Y

Vėliausiai ir tik ką išleis
toji Liet. Kult. lr.stitutp kny 
ga “The Lithuanian Lang- 
uage” daro labai gerą įspū
dį.

Ją parašė filologas prof. 
A. Senn, Pennsylvanijos u- 
niversiteto profesorius

Šią knygą reikia plačiai 
paskleisti ir žymesnių ame
rikiečių ir lietuvių jaunimo 
tarpe.

«
Kongrese kilo audra dėl 

rominavimo Edvvarl Flynn, 
buvusio demokratų vado, 
specialiu Prezidento pasiun
tiniu Australijon

Triukšmaujama ne be rei
kalo.

Flynn tai vielai netinka. 
Viena, kad jis neturi diplo
matijoj praktikos, antra — 
perdaug poli tik-> n įsivėlęs. 
Išrodo, kad jei kongrcsą3 
jo kandidatūrą ir'atmes, dėl 
to nenusimins nė pats Pre
zidentas.

•
Lietuviai komunistai bu

vo ir tebėra priešingi Lie
tuvos nepriklausomybei.

Jie buvo priešingi ir Klai
pėdos atvadavimui.

Kai 1923 m. sausio mėn. 
sukilo Klaipėdos gyventojai, 
Gorėdami prisijungti prie 
Lietuvos valstybės, komunis
tai, pačių vyriausiųjų savo 
vadų Kapsuko ir Angarie- 
čio vadovaujami, rašė pro
klamacijas ir jas skleidė, 
protestuodami prieš Klaipė
dos prijungimą prie Lietu
vos.

Taigi, kam tada komunis
tai bernavo — ar ne Ber-

MINŲ SPROGDINTOJAS

Skritulio pavydalo instrumentas yra paslaptingas gink
las britų Wellington bombonešyje sprogdinti magnetines 
minas Naciai yra išmetę magnetines minas laivų linijose. 
Paslaptingas ginklas paliečia magnetines minas ir jos 
sprogsta, kada lėktuvas skrenda virš jūros
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PRADŽIA IR AUGIMAS TAUPYMO IR SKOLINIMO 
BENDROVIŲ

(Kadio kalba, pasakytu, JUOZO MOZEKIO, vardu 
lietuvių taupymo ir skolinimo bendrovių).

Yra žingeidu žinoti, kad 
taupymo ir skolinimo idėja 
turėjo pradžią apie du šimt
mečius prieš Kristaus gimi
mą. Apie tą laiką Kinų Drau 
gyetę įsteigė turtuolis 
Koong. Draugijos tikslas bu 
vo:

1. Apribotas narių akai 
čius.

2. Lygus duoklių mokėji
mas.

Philadelphia miesto ir pa
vadinta Oxford Provident 
Building and Loan Associa
tion. Si draugija suorgani
zuota Benjamin Franklino 
mieste, nes B. Franklin yra 
žinomas kaipo tos rūšies ben 
drovių tėvas. Si draugija 
gyvavo per 10 metų. Likvi- 
davos 1841 m. išmokėdama 
kiekvienam savo nariui 100 
nuoš. už padėtus pinigus.

Turėsime rinkliavą
Town of Lake. — Šv. Pra 

nciškaus Seserų Rėmėjų dr- 
jos 3 sk. metinis, skaitlin
gas susirinkimas įvyko eau
sio 10 d. Naujų narių įsi
rašė: Sudeikienė, Al. Rokie
nė, Ona Rymavičienė.

Pirm. M. Sudeikienė pra
nešė, kad kleb. kun. A. Lin 
kus leido rinkliavą bažny
čioj. Sausio 17 d. bus išda
linta vokeliai, o sausio 24 d. 
sugrąžinti.

Nutarta surengti pramo
gą. Komisijon išrinkta: M.

Sia išlaidų braižinys parodo Jungtinių Amerikos Vai- Sudeikienė, O. Vaznienė, E. 
stybių karo produkciją, šiame išlaidų braižinyje mėnesis Gedvilienė, M. Doršienė, J. 
po mėnesio, nuo liepos mėnerio, 1940 m. iki 1942 m, gruo- Ragaug^enė, Maslauskienė, 
džio, parodo karo produkcijos augimą. Tai praneša The '
Office of War Information.

Mium tf t« 
MO
240

KARO PRODUKCIJOS TEMPAS 
US. WAR EXPENWTURES - L

JULY. 1940-DEClMBtR DU

JASOI J F I A M J J A 
1940 11941

SOROJ FRAU J AS 
I 9942

dalyvauti Tėvų Marijonų 
Bendradarbių seime, kuris 
įvyks vasario 7 d., Aušros 
Vartų parapijos svetainėj. 
Taipgi nutarta trumpoj a- 
teity surengti paskaitas.

Šiame susirinkime atstovų 
dalyvavo iš septynių drau
gijų, kurios sudarė apie 43 
atstovus-es.

Džiugu, kad šv. Jurgio 
parapijoj suprantama Kata
likų Federacijos idėja.

korespondentas

SKELBKITCS “DRAUGE"

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

3. Bausmės už nedamokė- Nuo to laiko panašios drau- 
tas duokles. gijos steigėsi visose A. J.

4. Davimas paskolos lenk- 
tyniuojamais pasiūlymais.

5. Lygus pelno padalini
mas.

Randama, kad tokios drau 
gystės gyvavo ir Graikijoj. 
1795 m. tokios draugystės 
buvo suorganizuotos Angli
joj. Draugystės pastatyda
vo 50 namų ir įtraukdavo 
tiek narių, kurie savaiti
niais mokesčiais su nuošim
čiais mokėdavo kol pilnai

Valstybėse.
Pamatiniai principai tau

pymo ir skolinimo bendro
vių mažai pasikeitė. Jos y- 
ra skaitomos privatiško3 o- 
peracijos pelnui,

kaipo renzomis sumomis 
dą.

Augimas šių draugijų bu- 
čarteriuo- vo labai greitas po 1890,

jamos valstybės ir federa- kuomet daug ateivių prade- 
lės valdžios ir esti jų tiesio- jo apsigyventi Am. J. Val- 
ginėj priežiūroj. Nariai šių stybėse. Jie greitai suprato 

kooperatyvės
priežiūroj. Nariai šių stybėse 

organizacijų sutinka mokė- naudingumą
ti nustatytas sumas taupy
mui ir sutaupytos sumos y- 
ra išduodamos kitiems na-

atmokėdavo tiek, kiek na-1 riams reikalaujant paskolos, 
mas vertas. Tada draugystė j Imantis paskolą narys mo- 
jiems atiduodavo nuosavy
bės raštus.

Pirmutinė taupymo ir sko
linimo bendrovė Am. Jung.
Valstybėse buvo suorgani-

arba bendradarbiavimo reik 
šmes. 1929 m. A. J

Yra daugumos pripažinta, 
kad depresijos laikas prasi
dėjo su Stock Market puo
limu 1929 m. Bet taupymo 
ir skolinimo bendrovėse de- 
flaci/a buvo pradėta jausti 
tik nuo 1931 m., kadangi 
bankai pradėjo užsidarinėti 

j ir iš to kilo žmonių sumiši-
V. buvo mas, kuris netiesioginiai pa

lietė ir taupymo ir skolini
mo bendroves. Bet virš 90

J. Šaudvitienė. Pranešta, 
kad serga skyr. fin. rašti
ninkė ir daug skyriui pasi
darbavusi A. Snarskienė. Nu 
tarta veikėją aplankyti.

1943 metams valdyba už
girta ta pati: dvasios vadas 
kleb. kun. A. Linkus, pirm. 
M. Sudeikienė, vice pirm. O. 
Vaznienė, nut. rašt. B. Ci- 
cienienė, fin. rašt A. Snars
kienė, ižd. S. Šimkienė, ko
resp. Snarskienė ir Cicienie- 
nė. Rėmėja

Jokis žmogus negali pasi
kelti aukščiau kritikos, ku
ris bijo cenzūros.

WHOLESALE

'■<W' ;

’Lz ’ I- '' f

LIQUOB
ĮSTAIGA

Mvežlojaine 
po vl-ą 
Oldiago.

11,777 tos rūšies draugijų, 
kurios turėjo virš 11 milio- 
nų narių, ir apie 9 bilionus 

ka tam tikrą nuošimtį. dolerių turto. Yra reikšmin-
Šios draugijos greitai pa- ga čionai priminti, kad per 

traukė paprastus darbinin- tą laiką bendrovių bankru- 
kus, nes jie gali srutaupyti tavimas buvo mažas. Kurios 
užtektinai pinigų įsigijimui užsidarė duris, jos nesilaikė 

zuota sausio 3, 1831, Frank- namo arba *paskolos pirki-, teisybės principų, bet iš biz-
forde, kuris dabar yra dalis mui namo ir atmokėti ma- niško atžvilgio.

nuoš. bendrovių turto buvo
pilnai užtikrinta. Kadangi Qgj- į$tojO ketllNOS 
bankai užsidarinėjo, tad ben 
drovės negalėjo gauti kredi
to gavimui “cash”. Tad 
per kelis metus bendrovių 
turtas nukrito nuo 9 bilionų 
iki mažiau 6 bilionų dolerių.

REMKnE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEK, s*,

MUTUAL LiųUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOII JE V ARD 0014

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

draugijos

DRAUGOII METINIAME 

KONCERTE

- Bus perstatoma -

P E R E T Ė --

Bridgeport. — Sausio 6 d. 
įvyko Katalikų Federacijos 
2 skyriaus susirinkimas.

I kuriame prie Federacijos 
Prezidento Roosevelto pro j prisirašė keturios draugijos: 1

grama, kongresas 1933 m. i Moterų Są-gos 49 kuopa, Gy-1 
įsteigė Home Owners Loan vojo Rožančiaus, Šv. Petro- j 
Corporation Act, kuris daug neles ir šv. Onos draugijos, 
palengvino taupymo ir sko- į Labai gražu ir naudinga, 
linimo bendrovėms. Federal kad katalikai jungia savo 
Home Loan Bank System, jėgas į Katalikų Federaci- 
skolino bendrovėms pinigus, į ją. Tikimasi, kad ir kitos 
o Federal Insurance Corpo-; draugijos paseks jų pavyz- 
ration kiekvieno nario pini-1 džiu.
gus apdraudžia iki $5,000. Nutarta dalyvauti Tėvų 
Šios atmainos daug ir page- Marijonų Bendradarbių 10

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlnlng Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sete — Ragą 
— Radios — Refrlgerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovea.

NaUooally advertised (tema.

p

«1

(.■ - &

^Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d., 1943 metais "DRAUGO” 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE”!

“LI E T U V A IT ĖS" MUZIKĄ PARAŠE   ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠE STEPONAITIS
VEIKALO VEDĖJAS PROF. A POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS . . ........................... IGNAS SAKALAS
ŠOKIŲ VEDftJA . L. PILIPONYTfc-ZAIKIENE
‘ELENUTES" KOLŲ IX)ŠIA IR DAINUOJA . ONA PIE2IENE
‘IGNO" ROLŲ LOŠIA IR DAINUOJA ANT. KAMINSKAS

Chorine** dalis atliks....................Chic. Y argoaisinkų Sąj. Choras
Bua paiki muzika šokiams. . Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiaja "LIETUVAITE”.

rino taupymo ir skolinimo 
bendroves, nes įsigijo žmo
nių pasitikėjimą.

Dabar ekonominė krašto 
padėtis liečia taupymo ir 
skolinimo bendroves, kadan
gi naujų namų statymas ir 
senų remontavimas yra už
draustas. ši padėtis prives 
ir taupymo-skolinimo bendro 
ves už padėtus pinigus skir
ti mažesnį nuošimti, negu 
kad buvo praeityje. Bet sau
gumas yra pilnai užtikrin
tas. Po šio karo bendrovės 
bus pilnai prieiruoėusios tar 
Gauti publikai įsigijimui nuo 
savybių.

Taupykite lietuvių “spul- 
kose’’. Pirkite ka^o bonus 
lietuviškose taupymo ir sko
linimo įstaigose ir remkite 
lietuvius biznierius ir pro
fesionalus.

SKELBKITCS “DRAUGE’

fi

skyriaus rengiamoj vakarie 
nėj, sausio 31 d., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, taip pat

DIDELIS 1ACAKI)AVIMAS MfS< 
MILtIMftKO Sr\KO Mt'ZlKA-

LUflŲ IKSTRVMEMTŲ

PASINACDOKIT PROGA DABAR i
KOL DAK NElAPAltDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TUOM 
BONAI. HAXAPHONE8, FU'TĘS j 
su “cnec" — *85.00. *37.60.
*45.00 ir *75.00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OITTARAT. KPA- 
NJ.ŠKI MANDOLINAI. BANJOS,
S M LIKOS. TENOR BANJOS — 
*8 50. *8.50. ,12.50 Iki ,35.00.
STKIL'NINIAI BASAI — *60.00, 
,115.00 ir ,150. tO. BASO UZ 
DENGALAS — ,12.00. SM IŽ E
LIAI SMI IROMS. HTRICNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — ,1.60. *8 00, ,5.00. ,10.00 
Ir ,15.00. Str,Onos dėl visų virS- 
nilnėtų Instrumentų, UASS ir 
ŠNARE DRUMS — ,18.50. ,23.50. 
,36.00 Ir ,50 00. PĖDAIS. III- 
BOYS. CYMBOLS, Ir DRUM 
HEADS Įrita isoiiil J,mm palau- 
kinnt. MOUTH I’IECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVA® VICTOR TR 
kitų I’HONOGRAPH pataisymas.

Atatalymas visi, dalių Clarine- 
tams, Trlūboms. Saxuphoncs ir 
taipgi Smuikoms lr Gultarams.

GOLDRTKIN’K MI SIC SHOP 
*14 Mazwcll St., Cliicagii

ALEX ALESAUSKAS ,and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

•MII

v
\

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
K A TN n MIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

laibai geros rfiAIra moterų kailiniai, kailiukais iiapooštalA arbi 
įloti, kotai paruldutda nuiimintomls kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ftlANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Sokol 
Saloje
2345 So. Kedzie Ave.

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 198
BILIETAI:

$1.25 ......................... (Įžanga $1.12, taksų 13)
—ir—
75c ............................ (Įžuuga 68c, taksų 7c)

Chicago, Illinois

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neifiparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog ii geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, |p Z r
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas...........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $iri rn 
kepimui pečiuose ir namų Šildytuvams.. IV.Ov

Atnn j verk ant 4 Ūmiu, ar mi, Iri
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

*9.20

I NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINfcJAN LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 tai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. tak. 
PENKTADIENIAIS 7 t. v.

ITmne: GROvehilI ZZ\l

WHFC-l450kil.
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LĖKTUVAS LEIDŽIASI I JURA
Paklydo lėktuvas. Nutarta leistis į 
jūrą. Vyrai laikės šaltai ir meldės.

Pereitais metais, spalių Lėktuvas nusileido j jūrą,

mėnesi iš Hickam areodro- , -i * , . ._* , s , , Lėktuvas nusileido i jurą
mo, Honolulu, pakilo Ameri- KT . , .................., , r Nors vyrai buvo prisirišę mi
kos lėktuvas. Lėktuve buvo , _. inkstus daiktus prie kūno,
astuoni vyrai, kurių tarpe , . , , . ,. . i bet sutrenkimas buvo dide-
buvo ir cap. Eddie Ricken-,. T. , \ lis. Lėktuvas dar 30 pėdų
backer Lėktuvą vairavo , . . ...___ ciauze vandeniu ir vėliau su
cap. William T. Cherry, Jr.,1 , . .. , ., .F w J įstojo. Vyrai apleido lėktuvą
p lt. James C. Whittaker bu . ., .... i ir sėdo j gumines gelbejimo-vo jo pagelbininkas. . ... . , _* , si valteles, maisto pasiėmė

t-. Lėktuvas paklydo kur tai ... ...__ J I tik keturius orandzius.Pacifike ir netekus gazolino
lėktuvas turėjo nusileisti į Reikia Paatebžti' kad pir
itai. Lėktuvo vyrai turėjo’mą kart“ aviacijos istorijo-
21 dieną plūduriuoti gumi- 3e ats‘tiko’ kad žemės lėktų- 

vas nesudužęs nusileido į jū

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIETUVAITE DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE
Elena Saulis Įsirašė į Wo-

A. R. Kryžius 
duoda pieną Alge- 
rijos vaikams

nėse valtėse jūrose, kol bu
vo išgelbėti.

Apie tos kelionės pergyve
nimus pasakoja lt. James C. 
Whittaker.

Lekia padangėmis

Lėktuvas lekia padangė
mis. Lėktuvo kapitonas žino 
kur keliaujama. Bet dėl ke
lio rodyklės netikslumo bu
vo pamestas tikras kelias. 
Lėktuvo kapitonas praneša, 
kad paklydo ir gazolino 
esama tik keturiom valan
dom^ Cap. Rickenbacker lai-

rą ir lakūnai išliko gyvj^.
Vyrų šaltumas drąsa ir! metais,

malda išgelbėjo iš 
nasrų.

Elena Saulis 

Elena Saulis, gimusi 1914
Pittsburgh’e, Pa., 

mirties! baigė pradžios mokyklą ir 
Langley high school. Dirbo 
Pittsburgh’e krautuvėje.

Pirklys iš Cleveland 
į St. Louis, IIL, skri
do 24 valandas

men’s Army Auxiliary 
Corps ir gruodžio mėnesį, 
pereitų metų, baigė Fort 
Dės Moines, Iowa, kariškus 
mokslus.

Elenos Saulis tėvai, Teofi
lė ir Jonas Sauliai, gyvena 
Pittsburgh’e 3225 Stafford 
str.

Mr. ir Mrs. šauliai turi! 
šią vieną dukrą, kuri dabar' 
yra Dėdės Šamo armijoje, o 
sūnus namie, vedęs ir turi 
dviejų metų sūnų.

Elena Saulis rašo, kad yra 
patenkinta kariška tarnyba.

i

Devyni paskirstymo punk
tai aptarnaujantieji 11,000 
vaikų, buvo atidaryti šiomis 
dienomis Algerijoje, Š. Afri
koje. Kiekvienas vaikas gau 
a po 3-4 pantės pieno. Pienu 
aprūpinami vaikai prade
dant nuo 14 metų žemyn.

Vyrus palydi į 
karo lauka su 
šv. mišiomis

Kun. Austin J. Henry, ar
mijos kapelionas, iš Milvvau- 
kee arkidiocezijos, kuris da
bar yra Australijoje, laiške 
rašo, kad daugiausia šv. mi
šios yra laikomos vakarais, 
kad paruošus karius, kurie 
anksti rytą išvyksta į mūšio 
lauką.

mu

Nauji Lietuviški
REKORDAI

Lietuvos kraujas Amerikos pergalei 
ir Lietuvos išlaisvinimui

Bob Harvey. pirklys iš
East St. Louis, III., skrido

x .v z,, , , • c,. ! no saleje, pereitą penktadielėktuvu is Cleveland į St.| . , “ f , .
Louis, bet dėl blogo oro tu
rėjo lėktuvas nusileisti Chi
cagoje. Kada oras pagerėjo, 

kės Saitai ir paklausė lėktų- ui iš Chicagos išskrido į St. 
vo vairuotojo, ką mano da- Louis bet pa3irodė, kad v6i 

»kyti. Jis atsakė, kad mano, bjOgas oras tai lėktuvas nu
skristi keturkampiai, kad ką sileido Tu)usa. Kada atvyko .............................. ......
nors pamačius. Buvo pra- į. Tuluaa, vS1 pažmė ijktuvąl 'c .sklausyta įvairu, komi- 
neėta per radiją, kad jie pa-|jr skrido į st Louia bet dgl sijų raportai kaip ruošiama
klydo, ir prašė kas penkias bk>go oro lėktuvas turėjo 
minutes šaudyti į viršų, kad vfl, nusileisti chicagoje.
jie galėtų pastebėti sprogi-! K chicagos vėl pirklys pa 
mus. Buvo gautas iš radijo gm5 lgktuvą j st Louh,_ 
stoties atsakymas, kad jau dg, blogo oro ,ėktuvas nusi. 
pradėta šaudyti. Į ,eido Tulsa K čia pirklya

Chicagoje, Darijaus-C kė

nį (sausio 15 d.), įvyko dvi
dešimt penkerių metų Lietu
vos Nepriklausomybėm pas

tai aukoti savo kraują Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo proga — prašome 
kreiptis pas poną Edvardą 
Kubaitį, Lietuvos Nepriklau

Kaina po 75c kiekvienos. Siunčiant į kitus miestus, 
pridėkite vieną dolerį už prisiuntimą ir supakavimą, 
baksą ir lėšas. Nedaro skirtumo ar užsakote vieną ar 
10 rekordų, prisiuntimas vienas doleris. Perkant 6 
rekordus ar daugiau, — DYKAI, — gražus Rekordų 
Albumas.

Lietuviškų rekordų jau nebedaug belieka, skaitlius 
yra apribuotas. Iki karo pabaigos nebus naujų daro
ma. Budriko sandelis užlaiko visų išdirbysčių rekor
dus: Victor, Okeh, Decca, Continental ir kitų. Ang
liškus, Klasiškus, Populiarius, — visi gaunami Bud
riko Sandelyje.

Nieko nepamatė

kelbimui paminėti komiteto ’somybės Minėjimo komiteto 

posėdis. Posėdyje dalyvavo 
arti šimtas Chicagos lietu
vių visuomenės veikėjų. Bu-

sekretorių, ar pas p. Dažva: 
dienę, Lietuvos konsulo Chi- j 
cagoje žmoną.

Drambliai gali būti 
naudojami aro

*
reikalams

si prie didelių iškilmių.

Iškilmių du na

Lietuvos Nepriklausomy- _ . . ., „ . , x Vakarų Burmoje sąjungi-
bės paskelbimo aktas, 1918 . . . ,x.r , ,i ninkai džiuglese sutinka
m. vasario 16 d. aktas, bus, . . _. u

iriuu vtta pskiksvo . . . daug gamtos sunkumų. FieldH minimas Chicagoje vasario' . ... .,
nuvyko į Aklahoma City ir; 9,Qn * \ n Qr_ Marshal sir Archibald Wa-

14 dieną, 2:30 v. p. p., 
!į chestra salėje.pagavo paskutinį lėktuvą 

Buvo padarytos keturios vykstanti į St. Louis. Ir taip 
skridimo linijos (keturkam- pirklys po 24 valandų kelio- Aukos organizuotai kraują 
Pis), bet nieko nepastebėjo, i nes grįžo į St. Louis. Nieko 

Į Trys valandos prabėgo kaip sau kelionė. Šį įvykį pirklys 
Į minutė. Vyrai stropiai žiū-1 papasakojo pereitą penkta- 

rėjo pro langus, bet nieko ne dienį
matė. Gazolinas baigiasi. ‘ -----------------------

Lietuv >3 Nepriktausomv- 
l.ės pask lbimo niMojimo iš- 
/ imių proga Chici, lie
tuviai o'ganizuoLi.- aukos 
savo kraują Amerikos karo

veli pareiškė, kad greitu lai
ku, gal būt. bus pradėta nau 
doti drambliai pristatyti ka 
ro medžiagą į frontą.

Jei bus pradėta naudoti 
drambliai karo reikalams, sa 
koma kad tai gerai paveiks į 
pietų Indijos gyventojus.

Nutarta leistis į jurą. Betį Kaip vienas briedis. reikalams. Amerikos perga- 
lėktuvu pavojinga leistis i ; ,ei. Lietuviai aukos
jūrą, nes paprastai bangos ištraukė kitą briedį
lėktuvą nuskandina su įgu
la arba pusiau perkerta. 

Leidžiasi skersai vėjo

is purvo
Iš Rotterdam, N. Y. pra

nešama tokia žinia. Vienas 
Lėktuvo vyrai nutarė lei- briedis įkrito į purvą ir ne

štis ne prieš vėją, bet šonu išsikapstyti. Tada atei- 
; j vėją. Lėktuvas leidžiasi 90 na kitas briedis, pakišo sa

lių greičio per valandą. vo ragus briedžiui, įkritu- 
la lėktuvas buvo 200 pė- šiam į purvą, po pulvu ir pa

dų nuo jūros, tada buvo su- deda briedžiui išsikapstyti 
stabdyti du motorai ir su- iš purvo.

Intas propelerių veiki- Matyti briedis turėjo ge
imas. Lėktuvas taikomas nu-,r3 širdį, kad padėjo savo
leisti tarp bangų.

Meldžiasi
Lėktuvo navigatorius Lt. 

John F. De Angelis pasiūlė 
melstis. Tada lėktuvo kapi
tonas Cherry atsakė: “Ką 
sakai, manai, kad mes nėsi- 
meldži&m”. Tuo laiku cap. 
Rickenbacker sušuko: “pen
kiasdešimt pėdų”. Ir tuojau 
vėl pasakė: “trisdešimt pė
dų”.

Lt. James C. Whittaker 
sako, kad jam buvo pikta, j 
kai Lt. De Angelis pasiūlė 
melstis, bet vėliau Whitta- 
ker kitaip žiūrėjo į maldą, 
jis pats vėliau meldės ir su
rado Dievą.

kampanijonui išlysti iš pur
vo.

Pirmojo Penktadie-savo
kraują, per A R. Kryžių,, .
Lietuvos Nepriklausomybės 1ŪO klUDOS

paminėjimo komiteto vardu. 
Jau yra užsirašusių 50 as
menų, kurie organizuotai pa 
aukos savo kraują Ameri
kos karo reikalams. Tikima
si, kad susiras apie 100 as
menų. kurie aukos savo 
kraują Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga. 
Kraujui aukoti jau paskirta 
data, tai yra vasario 5 diena. 

Dar ga'ima užsirašyti
Jei kas norėtų organizuo-

įsisteigė
Netoli Baltimore, Aber- 

deen, įsisteigė “Pirmojo pen
ktadienio klubas” dėl katali
kų kareivių. Tai yra pirmas 
tos rūšies klubas. Klubo na
riai pasižadėjo priimti šv. 
Komuniją kiekvieno mėne
sio penktadienį, kareivių sto 
vykios koplyčiose.

Planuojama suorganizuoti 
“Pirmojo penktadienio klu
bus” visoje šalyje.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS BEMOKS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

______ 11 K s
| Safety

P/ux LIBIERAL EARHIHCS

TAUPYKITE įmūru ištaigoje. 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 IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo®. M. Mozeris, Sec’y. 8238 80. HALSTED ST.

3002 Meilės Karalaitis
4 Ratai — Dainuoja Kaz. Pažerskls 

14066 Nepamirški Manęs Valcas
Ruduo Tango — Dainuoja Sabanauskas 

14065 Vyrai Ūžkim <
Paskutinis Sekmadienis — Dainuoja Sabanauskas 

14064 Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Dainuoja Sabanauskas 

26106 Ar Žinai Kaip Gerai Polka
Mano Tėvelis Valcas 

26105 Tylioji Naktis
Angelai Gieda 

26102 Karės Laiku
Didmiesčio Polka 

26099 Obuolys
Amatninku Daina 

26098 Alutis ir Barborytė 
26097 Jonas Das Rožę

Gasoadinė
26096 Močiute Valcas

Lietuvaitė Polka ,
26095 Levendris ir

Grybai
26092 Ant Marių Krantelio

Prirodo Seni Žmonės — J. Butėnas 
26094 Ganėm Aveles

Oi. Čia-Čia
26087 Bernužėli Nevesk Pačios

Sibiro Nelaisvėje — Olišauskas 
26085 Nauia Polka

Bučkio Valcas- 
26083 Neskubėk Polka

Greitas Žirgelis 
26080 Godelės

Urėdas Maiče — Kriaučiūnas ir Vanagaitis 
26078 Plikas Kaip Tilvikas

Panemunis Valcas 
26074 Ant Kiemelio Polka

Panemunis Valcas
26071 Gaidys Polka ir Klaipėdos Valcas
26068 Eisim Grybauti

Karvelėlis šokiai 
26056 Visiems Tinka

Sesutė Šokiai 
26048 Kad Galėčiau

Varguolės Daina — Sipavičiūtė 
26045 Blusa

Pusiaunaktį — P. Olekas 
26039 Sėdžiu Po Langeli

Nepagelbės Mergužėle Gailios Ašarėlės — Butėnas 
16273 Kaukazo Vaizdelis — 2 dalys — Lietuvos Valstybės Ork. 
16269 Aukso Miglos

Meilės Tu Man Nedainuosi — Stasys Pauras ir Giedraitis 
16258 Skudutis

Šarkis Galijotas — N. Niekus 
16239 Tykiai. Tvkiai Nemunėlis Teka — Vyru Choras 
16214 Marselietė

Sudiev Panaitėle — Pauras ir Antanėlis

Didelė Lietuvio Krautuvė, — Rakandų, Radio, 
Jeweiry, Muzikalių Instrumentų, — dideliame sava
me name. Krautuvė atdara ir Sekmadieniais iki 
4-tos valandos po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie
niais ir šeštadieniais iki 9:30 vai. vakare.

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
Dėl sąžiningo Rado pataisymo, — pašaukite 

CALumet 7237

z

Budrfkio lietuviški žymūs programai leidžiami 14-ka metų 
WCFL 1000 K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450 K Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą

X Iš didelio debesio ma
ža lietaus. Buvo manyta, 
kad praeitą penktadienį įvy
kusiam bendram komiteto 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25 metų sukakčiai minėti 
susirinkime dėl programos 
komisijos vieno punkto kil
sią karštų ginčų ir net įvyk- 
siąs komiteto skilimas, ta
čiau viskas praėjo ramiai. 
Tas punktas didžiumos susi
rinkusių išimtas iš progra
mos ir bendras darbas kaip 
ėjo, taip ir eina.

X J. Poczulp, 6924 South 
Fairfield Avė., savininkas 
žinomos rūkytų kumpių į- 
monės vardu Reai P.acking 
Co., sako šiuo metu biznie
riams nėra laiko nei golfo 
pažaisti. Pats J. Poczulp jau 
28 metai kaip biznyje, bet 
ir pasižymėjęs golfininkas. 
Su žmona Sofija išaugino 
tris sūnus ir dvi dukteris. 
Vienas sūnų — Alex yra 
marynas, o kitas — Edvvard 
karo lakūnas.

X “Drauge” galima gau
ti tikietų į Lietuvos Nepr. 
25 metų sukakties minėjimą, 
kuris bus vasario 14 d., Or
chestra Hali. Visos vietos 
rezervuotos. Norintieji įsi
gyti geresnes vietas, nieko 
nelaukdami įsigykite tikie
tus iš anksto.

X L. Mockus iš Indiana 
Harbor, Ind., laiške prie sa
vo prenumeratos už “Drau
gą”, štai kaip rašo: “Be 
“Draugo“ jokiu būdu nega
lėčiau gyventi. Tai yra ge
riausias draugas tr suramin- 
tojas. Skaitysiu jį tol, kol 
mano akys šį pasaulį ma
tys“. Pavyzdingas katalikas.

X No. Side lietuviai yra 
gerokai pasiskleidę taip, kad 
dienr. “Draugo“ agentams 
sunku visus aplankyti. Kas 
nori užsiprenumeruoti dien
raštį, gali tai padaryti kiek
vieną sekmadienį po Mišių 
šv. bažnyčios prieangyje. 
Pavieniai numerai taip pat 
pardavinėjami.

X Vertelkos ir Bartkų 
valgomųjų daiktų krautuvė
je, 4406 S. Talman Avė., sėk
mingai veikia “Draugo“ sto
tis, kur atsilankę į krautu
vę gali nusipirkti ir “Drau
gą“. Taip pat priimamos 
prenumeratos.

X Adomas Zalatorius, se
nas lietuvis fotografas, sa
vininkas Illington Studio, 
2006 W. Cermak Rd., šiomis 
dienomis buvo susirgęs. Da
bar, kiek pasveikęs, turi 
viršlaikį dirbti, nes liga su
trukdė daugelį darbų.

X Albert Sharkey, gyve
nantis Chicago, užprenume
ravo dienraštf “Draugą“ sa
vo motinai į South Haven, 
Mich. Gražus pavyzdys.

X Juzefą Kraujeiytė, 1943 
W. Cermak Rd., išvykus pas 
savo gimines į Kenosha, 
Wis., ten pasidavė operaci
ją!_______________________________

SKAITYKITE “DRAUGĄr
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