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BAIGIA PARUOŠTI INVAZIJOS PLANUS
U. S. MARINAI UZEME (M KAINA
Lėktuvai ir vėl atakavo Rabaul bazę

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS iš kurios japonai evakuavo
N. Gvinėjoj, sausio 17. — 
Amerikos marinai, baigdami 
didelius septynių dienų mū
šius, užėmė 660 kalną, stra
teginį punktą Borgen įlan
kos fronte, vakarinėj Nau
joj Britanijoj. Užėmę tą kal
ną penktadieny, marinai šeš
tadieny leidosi jo pašonėmis, 
pralaužia japonų linijas, ir 
pradeda atakuoti paskutines 
priešo Borgen įlankos pozi
cijas.

Austrai iečiai, pasivarę 50 
mylių Huon pusiauaaliu, už
ėmė japonų išlipdinimo laivų 
centrą, Šio, ir jau pasistū
mėjo 3 mylias pro tą bazę,

kareivius sugautus tarpe au- 
straVečių ir amerikiečių Sai- 
dor sektory.

Sąjungininkų kariuomenės 
dar 40 mylių viena nuo kitos, 
bet australiačiiai, neradę or
ganizuotos opozicijos Šio, 
pradeda skubiau varytis.

Suvirš šimtas laivyno ir 
marinų lėktuvų prasimušė 
į Simpson uostą, Rabaul ba
zėj, dienos metu ir numetė 
bombas tiesiog ant 7 trans
porto laivų, lengvo kreiserio 
ir vieno naikintuvo. Ameri
kiečiai lakūnai numušė 31 
japonų lėktuvą.

Paskirstė Vokietiją į 
tris okupacines zonas
LONDONAS, sausio 17.— 

Manoma, jog Vokietija yra 
paskirta į tris zonas, kurias 
okupuos Rusijos, Anglijos, 
;r Amerikos kariuomenės, 
pagal planą svarstytą Tehe
rano konferencijoje. Zonos, 
spėjama, tokios: Rusija — 
rytinę Vokietiją iki linijos 
einančios iš Kielo į Bavari
jos rubežių; Anglija—šiaur
vakarinę Vokietiją, Ruhrą, 
ir Rhinelandą; Amerika — 
Austriją ir Bavariją.

KARO LAIVAS CAROLE LOMBARD Nustatytas dvišakas Europos puolimas
Gen. Bradley vadovaus U. S. kariams

LONDONAS, sausio 17. —
Gen. Dwight D. Eisenhower 
šiandien pranešė, jog pirm 
invazijos reikalingi darba; 
beveik baigti. Laikydamas 
pirmą spaudos konferenciją 
kaipo vakarinės invazijos 
viršininkas, Eisenhower pa
gyrė laivyno, aviacijos, reik
menų pristatymo ir kitas 
jėgas už darbą, kuris buvo 
atliktas pirm negu jis at
vyko.

Tuo pat metu, Gen. Sir 
Henry Maitland Wilson, nau

jas Viduržemio jėgų virši
ninkas, laikė pirmą spaudos 
konferenciją Alžyre, kur jis 
pareiškė, jog jo frontas ei
na nuo Maritsa upės, Balka
nuose, iki Pyreno kalnų. Jis 
sakė turime pulti, kur tik 
randasi proga. Jeigu maty
tųsi proga įžengti įj pietinę 
Prancūziją, mes tai padary
tumėme.

Šiandien taipgi pranešta, 
jog Gen. Omar N. Bradley, 
Tunisijos veteranas, paskir
tas vyriausiu Amerikos ge
nerolu po Eisenhower.

Wilmingtone, Calif., laivų dirbtuvėje nuleistas į vandenį šis karo laivas, kuriam duo
ta vardas kino artistės Carole Lombard. Karo bonų pardavinėjimo vajuje kelionėje ji 
triagingai žuvo. Kapitonas Clark Gable, žuvusios artistės vyras, atlieka laivo nuleidimo 
į vandenį ceremonijas. (Acme-Draugas telephoto)

AMERIKA PASISIŪLĖ 
TARPININKAUTI TARPE 
LENKŲ IR RUSŲ

WASHINGTON, saus o 17.
— Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien pranešė, 
jog Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybė (pranešė 
Rusijos vyriausybei, kad ji 
apsiima pasidarbuoti atstei- 
gimui draugiškų santykių 
tarpe Lenkijos ir Rusijos, ir 
viliasi, jog tokie santykiai 
bus greit užmezgiami.

Tas Hull pranešimas sekė 
tuoj po autoritetingo rapor
to iš Maskvos, kad rusai Bulgarijos vyriausybė
protestuoja prieš Lenkijos | .j 
vyriausybės nusistatymą dėl dplCldO SOSlIlię 
išrišimo rusų-lenkų ginčo BERNAS, sausio 17 — 
dėl Lenkijos teritorijos, ku- Pranešimas iš Budapešto sar 
rioje rusų kariuomenė da- jęg Bulgarijos vyriausybė y- 
bar kovoja. . ra išsikėlusi iš sostinės So

Maskvos radio interpreta-i fįja į Teham-Koria, žieminį 
kurortą RPa kalnuose, 43 
mylias į pietryčius nuo sos
tinės. Sąjungininkų atakos 
neva padariusios suirutę So 
fijoje.

vo lenkų sausio 14 d. pareiš
kimą, kaipo atmetimą pa
siūlymo deryboms dėl nau
jos Rusijos-Lenkijos sienos, 
bazuotos ant Curzono linv 
jos. Maskvos pranešimas pri
dėjo dar, kad Rusija nega
linti užvesti oficialias dery
bas su vyriausybe, su kuria 
neturima diplomatinių san
tykių.

Sovietų atsakymas, kuriuo 
atmetamas lenkų pa siūti j v 
mas, jog pirm negu bus ri
šama sienų problema būtų 
atsteigti diplomatiniai san
tykiai, sakė ir tai, jog “da
bartinio  ji Lenkijos vyriau
sybė nenori draugingu kai
myninių santykių su Sovie
tų Sąjuiga.”

IŠ ALŽYRO — Gen. Mait
land Wilson sakė jis manąs, 
jog Roma tuoj teks sąjungi
ninkams. Jis pranešė, kad 
greitu briku matysis su praff 
cOzų Gen. de GauUe.

IŠ ARGENTINOS — Že
mės drebėjimai San Juan 
mieste padarė $75,000,000 
vertės nuostolių. Spėjama, 
kad apie 5,000 asmenų žu
vo.

IŠ MASKVOS — Rasų ko
munikatas sako i vokiečiai 
šiauriniam fronte nuolat 
traukiasi atgal Latvijos link, 
ir bėgdami viską naikina.

IŠ LONDONO — Kai ku
rie ankštieji britai pavadi
no Pravdos pranešimą, būk 
britai bandą sudaryti atski
rą taiką su Vokietija, mela
gyste.

Naciai pasitraukė per Rapido upę
Kovos už Cassino būsiančios aštrios

RUSAI PERSIKĖLE PER BUGO UPE
Pradėjo naują ofensyvą šiaurės fronte
STOKHOLMAS, sausio 17 voskolniki gelež’nkelį žemiau 

—Dagens Nyheter koreapon limeno ežero, 
dentas Berlyne citavo nacių Rusų kariuomenės žygiuo-

SU PENKTĄJA ARMIJA 
Italijoj, jsausicŠVL^-Ro nedi
delių mūšių, amerikiečiai ka
reiviai užėmė Trocchio kal
ną, paskutinę kalno barjerą 
į rytus nuo Cassino. Vokie
čiai buvo priversti pasitrauk 
ti iki Rapido upės, netoli nuo 
paties miesto, saugančio ke
lią Romon.

Po sunkių kovų prie San 
Pietro, San Vittore ir Cer- 
varo, amerikiečiams buvo 
lengva laimėti Trocchto kal
ną. Kalnas buvo per kelias 
dienas apšaudomas ir arti
lerijos ir lėktuvų bombuoja- 
mas. Vokiečiai, pristumti 
prie Rapido upės, nutarė 
persikelti per vandenį ir iš 
naujos linijos g:<ntis, vietoj 
pasitikėti lengvai išardomo
mis susisiekimo linijomis šia 
pus upės.

Cassino miestas, kalnai už 
pakaly jo, irlaukai į pietus

KALENDORIUS
Sausio 18 d.: šv. Priska;i 

senovės: Darė jis ir Ragnytė. 
Sausio 19 d.: šv. Marijus,

pranešimą, kuris pripažino, 
jog rusų dalinys jau praėjęs 
pro Vinnitsa, Ukrainoj, ir 
rusai persikėlę per Bugo 
upę.

Bugo upė bendrai skaito
ma nacių apsigynimo linija 
pietuose. Rusų kariuomenė 
randasi mažiau negu 20 my
lių nuo svarbaus nacių gele
žinkelio į Odesą.

LONDONAS, sausio 17.- 
Didelė nauja rusų ofensyva 

Šv. Kanutas ir Šv. Enrikas;'stumia vokiečius atgal de- 
senovės: Raivedys ir Gedvi- vynių mylių pločio frontu, į 
jg. Latvijos sienos pusę, 70 my
-------------------- ‘ ~ lių į vakarus. Maskvos pra-

ORAR nešimas sakė naujoji ofen
Dal-nai ūkanota. Nebus 

didelės atmainos tempera
tūroje.

šyva į šiaurę nuo Nevelio 
jau užėmė 40 apgyventų vie
tų, ir perkirto svarbųjį No-

RUSAI SAKO BRITAI IEŠKO ATSKIROS 

TAIKOS SU VOKIETIJA 
Britai netiki komunistų pranešimui

MASKVA, sausio 17. — 
Komunistų organas Pravda 
šiandien atspaude raportą iš 
Cairo, būk du anglų' of’cia- 
lai slaptai konferavę su na
cių užsienių ministru Joa- 
chim von Ribbentroęu, ieš
kodami būdų sudaryti atski
rą taiką su Vokietija.

Dešimties eilučių praneši-

Toks Pravdos pranešimas, 
šiuo laiku, kuomet atrodė 
jog Maskvos ir Teherano 
konferencijos nepersk i r i a- 
mai sujungė Jungtines Tau
tas, skaitomas keistu daly
ku.

LONDONAS, sausio 17.— 
Tass agentūra transliavo

nuo jo yra tvirtai įrengtT mas tilpo Pravdos užsienių Pravdos pranešimą per rusų
kanuolėm ir .kulkosvaidžiais, 
kuriuos valdo geri kariai. 
Toliau į pietus vokiečiai turi 
stiprią liniją prie Garigliano 
upės, o į š iaurę nuo Cassino, 
jie turi taip vadinamą Gus
tav liniją, kuri eina per kel- 
nus į šiaurryčius.

Britų kariuomenė randasi 
prie pat Garigliano upės; 
amerikiečiai dabar patroliuo 
ja. prie Rapido, o prancūzai 
kareiviai, kurie narsiai ko
voja, yra priėję prie Gūstav 
linijos. Jie iš kalnų prie St. 
Elia gręsia svarbiąjam vieš
keliui į šiaurę.

Vokieč’ai yra gerai įsistip 
rinę Cassino mieste, ir rei
kės sunkiai kovoti, kad išva 
ryti juos iš ten.

žinių puslapy, po antrašte 
“Gandai iš Cairo.” Anot ra
porto, tas suėjimas įvykęs 
Ispanijoj ar Portugalijoj. 
Pažymėtina tas, kad tą žinią 
Pravdai pasiuntė jo specia
lus korespondentas, kure 
sakė konferencija nebuvusi 
be rezultatų.

Anglijos-Rusijos 20 metų 
sutartis numato bendrą ka
rą prieš Vokietiją ir nusako, 
kad nei viena nei kita val
stybė nedarys atskiros tai-

rad'o be jokių komentarų. 
Britų reagavimas į tą kei

stą pranešimą buvo pakarto
jimas jų (pareiškimo, jog jo
kios atskiros sutartys su Vo 
kieti j a nebus daromos be vi
sų sąjungininkų sutikimo.

Vienas aukštas britas ofi- 
c^las, kurio vardas nepami
nėtas, klausė kodėl, jeigu tas 
raportas paėjo iš Cairo, bri
tų ir amerikiečių žinių agen
tūros taipgi negavo ir nepar 
skleidė? Jis taipgi pareiškė

kos. Tuo būdu Pravdos pra- abejonių, ar Cairo cenzūra
nešimas kaltina britus norė
jimu sudaryti atskirą taiką.

būtų praleidusi tokį praneši
mą.

Sąjungininkai nuteisė Valdžia laiko kasyklas, 
jauną italą fašistą kad išvengti streikų

U.S. lėktuvai atakavo nacių lėktuvų dirbtuvę
SĄJUNGININKŲ STABAS fronto centrinėj Italijoj, ir

ja pirmyn ir Baltgudijoje, 
kur joa persikėlė per Ippa 
upę ir užėmė Novoselki, 17 
mylių į šiaurę nuo Kalinko- 
viči, Pripet pelkėse, ir. be
žygiuodami į Pinską pasiekė 
punktą 47 mylias nuo Len
kijos sienos. Rusų praneši
mas sakė Baltgudijoj prasi
dėję dideli šalčiai, kurie ga
lį užšaldyti pelkes taip, kad 
rusai galės pervažiuoti tan
kais.

Anot rusų, Gen. Vatutin 
pirmoji Ukrainos armija už
mušė 100,000 vokiečių Ir su
ėmė 7,000 belaisvių per tris 
savaites. Rusai taipgi pra
nešė, kad jie atmušę nacių ’ 
kontratakas Vinnitsa ir U 
man sektoriuos, pietuose.

Alžyre, sausio 17.—Baigda
mi dienos atakas prieš prie- 
šo poz:cijas visoj Vidurže
mio zonoj, naikintuvų lydi
mos “skrendančios tvirto
vės” skrido per Karintijos 
Alpius vakar, ir atakavo 
Klagenf-irto fabrikų miestą, 
kur randasi didelis nacių 
fabrikas pagaminimuii dalių 
jų Messerschmidtt lėktu
vams. Kitos bombos pataikė 
tieeiog ant fabriko pastatų 
ir geležinkelių prie fabriko.

Kiti dideli bomberiai ata
kavo vokiečių laikomas pozi
cijas šiaurinėj Italijoj, ypa
tingai Villorba aerodromą, 
115 mylių į pietvakarius nuo 
Klagenfurto, ir Osoppo mies 
tą, 50 my’itt toliau į šiaurę.

Vidutinieji ir lengva ji 
bomberiai skraidė virš karo

puolė nacių kanuolių (pozici
jas, ir Atina ir Formia susi- 
s'ekimų centrus, penktos ar
mijos fronte, ir Arielli, bri
tų aštuntos armijos fronte.

Sąjungininkų lėktuvai taip 
gi išnešė atakas prieš nacių 
laivus prie Dalmatijos kran
tų. Bombos pataikė į du tran 
sporto laivus.

Visose dienos operacijose 
numušta 18 vokiečių lėktuvų 
Sąjungininkai prarado pen
kis savo lėktuvus.

Fašistai Savonoje 
sušaudė 7 savo priešus

BERNAS, sausio 17.—Mi
lano katalikų laikraštis Ita- 
lia šiandien rašė, jog Savo
noje buvo sušaudyti septyni 
anti-fašistai.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 17.—Šiandien 
praneša, jog sąjungininkų 
m’litarinis tribunolas nutei
sė Salvatore Bramante, 24 
metų, mirti. Jis buvo rastas 
kaltu nelegaliu ginklų laiky
mu, susisiekimo linijų gadi
nimu, ir lankymu uždraus
tos fašistų partijos susirin
kimų.

Gruipės vadas, Cataldo 
Grammatico, 20 metų; buvo 
nutektas 10 metų kalėti. 
Maria D’Ali, 22 metų panelė, 
buvo nuteista už tai, kad pri 
ėmė fašistų partijos priesai
ką, ir laikė fašistų finansus.

WASHINGTON, sausio 17 
— Vidaus reikalų sekreto
rius Ickes š:andien pranešė, 
jog teisingumo departamen
tas pareiškė, kad darbo nu
traukimo pavojus suteikia 
vyriausybei teisę toliau lai
kyti užimtas anglies kasyk
las, nors jų iškasamos an
glys jau pasiekė beveik nor
malų svorį. ‘

KOIOMBIJA PASIRAŠĖ 
JUNGTINIU TAUTŲ 
PAKTĄ

WASHINGTON, sausio 17 
— Kolomb'jos valstybės pre
zidentas Alfonso Lopez šian
dien pasirašė jungtinių tau-

'Valanda' jau artinasi
WASHINGTON, sausio 17 

—Rrasųi ambasados informa- tų deklaraciją. Koiombija 
cijų biuletenis rašė, jog Šuo- tuo tapo 34-ta valstybė par 
mijos “atsiskaitymo valanda girašyti tą sutartį, nukreip- 
ariėja.” Straipsnis kaltina tą prieš ašies valstybes.
suomius kankinimu rusų -------------------------------------
Petrozavodske. PIRKITF KARO BONUS!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Vieno meto mirties 
sukaktis

gerai žinomas, mažas amui- 
koriukas Tadas KJigovakis.

Reporterius

Philadelphia, Pa. — šįmet 
7 d. vasario stieis vienas me
tas, kaip, kupinas neišsemia
mos energijos mūsų žymus 
visuomenės veikėjas ir karš
čiausios rūšies Lietuvos pat- 
rijotae-tėvynainis, kartu ir 
pažiba Katalikų Bažnyčios, 
Kazys Dryža netikėtai pasi
mirė.

Daugiau ką dabar apie jį

Mirė P. Kronienė
Sausio 4 d. sulaukus 86 

metų amž. pasimirė Paulina 
Kronienė. Laidotuvės iš Šv. 
Jurgio bažnyčios buvo labai 
gražios ir iškilmingos. Ge
dulo pamaldose dalyvavo net 
trys kunigai. Velionė paliko 
keturis sūnus: Mykolą, Vin
cą, Leoną ir Petrą ir ketu-

rašyti nemanau, nes buvo r*as dukras Mortą, Kris- 
daug jau kas anksč'au rašy-‘.^n^’ *r Agotą; trys iš 
ta. Gi tie, kurie jį gerai pa
žinojo, žino geriausiai, kad 
tai buvo žmogU3, taip sa
kant, aukso širdies.
Bankietinė nuotrupa

Sausio 9 d. čia, “Lietuvių 
Muzikalėje svetainėje” įvy
ko taip vadinamas Bomba- 
rio Krikštynų Bankietas, a- 
pie kurįi tik tiek tegaliu pa
sakyti, kad programoj daly
vavo ir vietinis, čia. visiems

jų yra jau ištekėjusios, o 
viena dar ne. Kiek žinau, du 
jos sūnūs Mykolas ir Petras, 
yra biznieriai. K. V.

KAIP SAKS, TAIP IR PADARE

VVOLK STLDIO
1945 Wesl 35* Street
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Klaidų pataisymas
Sąraše aukų, kurios buvo 

įteiktos arba atsiųstos Ame
rikos Lietuvių Konferencijai, 
Pttsburghe, yra padaryta 
viena-kita klaida, kurias čia 
atitaisome.

Vienoje vietoje pažymėta, 
kad $25.00 aukojo Kazimiero 
Lietuvių Pilis čių Pašalpinė 
draugija, Boston, Mass. Tu
ri būt Brockton, Mass.

Kitoje vietoje pam’nėta 
$5.00 auka nuo Lietuvos Kui 
tūros Draugijos. (Sąraše pa
sakyta: Chicago, III), šitą 
$5.00 auką atsiuntė V. Cer-

“Papa jus parveš namo”, pasakė Lt. William P. Cely iš Houston, Texas, įgulai bom
berio B-17, kuris buvo vokiečių pašautas laike bombardavimo Vokietijos miestų. Ir 
tikrai. Nuotrauka padaryta bomberiui sugrįžus į savo bazę. Lt. Cely (su kepure) su ki
tu įgulos narių žiūri pro vieną skylių, kurias bomberiui padarė vokiečių lėktuvai. (Acme- 
Draugas telephoto)

nauskas nuo Lietuvių Kul
tūros Draugijos (Chicago 
Lietuvių Dr-gijos skyriaus),
Springfield, III. ,

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Sekretoriatas

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLMORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT St MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

Nenugalima yra ta tauta 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už savo lais
vę. Napoleonas

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—♦ ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

Nuskandino japonų 
laivus prie Kinijos

CHUNGKING, sausio 16 
— Amerikos lakūnai nus
kandino. mažą japonų karo 
laivą ir 2,700 tonų trans

portą prie pietinės Kinijos 
kranto. Jie taipgi sužalojo 
japonų instaliacijos Wei- 
chow saloj, Tonkin įlankoj.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVVINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet
J

V-------------------------------------- —----------------------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

0F

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

i
i

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

MAssncv

ii

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
IS metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuv* 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampu 84th Btreet 

Valandos ano 10 ttd 4{ nuo SUI 

pagal sutarti

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomu Plunks
nų ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PR.1ENA- 
UIAU SI AS 
KAINAS.
Turime didelj 
a s i r inkimą
uakaliftkų Instrumntų, Muzi

kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

T&ifiom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rąžomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
<EWELBY — WATCHMAKEB 

— MUŠIU

ttJL® ARCHER AVENUE
Pusne: LAFAYETTE 8617

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ * MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIE BARČUS

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTAMO 8:45 iki 9:15, Išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

J?

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

| 1657 West 45th St. Kampu S. Paulina St.
&
ra A. F. CZE4NA, Savininkas

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia ^nd

Perkėlė savo Raštinę Į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtų 
... - antrašu.

— ■ -I I
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER ‘
Everything la the line oi 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
F actory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

IHARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -10 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik viena pora aklų vteern ryrent- 
mul. Baucoklte ja. leladaml lle<- 
■amlnuott Ja. modernUklauila 
metodą, karią rorOjimo mokalae 
galt sutelkti.

M KUTAI PATTIUMO
Adatą, karto prelatt* 

na vtoą aklą

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

OFTOttETRIOTAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampa. U-tos 
GAMAI, SSM, Ohloase 
*0 VALANDOSi

•«»• a. m. Od Iii* p. m. 
L Ir Srttad. ItU a m. 

tjH ». a.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
N»e 2 UI 4 Ir noo 6 iki 8 vaL vak. 

NedRIomla pagal sutartį
Offiu TaL TARds 4787 
Namą TeL PROspect 1980

TARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TėL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL TARds 8921
KENwood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

EXTRAI EXTRA! —-
Permainyta, 

vardas Ir
adreeas

Lietuviška.
žyduką.

RBMKTTH 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTER, sav.'
MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St 

Phone TARDS MM
jm į.,■i izirmzmmliMf

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

NUOMMCIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Valandos:

TeL GANal 6122

DR. BIEŽIS . A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet Ir 7—8 ▼. v. 
Trečiad. ir Šeštadienio!

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

reL CANaI 0257 i y
Rez. TeL: PROspect 6655E

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p>.

6 iki 9 vai. vakare.

TaL TARds 8146

dr. v. a simkus >
IA8 B CHIRURGASB AKINTUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30
šventadieniais—11-12. '

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

t ’PH £APWiN<?

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir Ugi 89,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

LIETUVIAI DAKTARAI
i Telefonai:

Ofiso—HEMlock 5849 
Rezld.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Foplet nuo 1 Od 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel............VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIMA:

Kasdien nno 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, KetvirtacOeniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta. 2-6, 7-0 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicngo 
Pirmadieniais. Trečiadieniais 

tr Šeštadieniais 
Valandos: 8—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avo.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia Šaukite—
Rea. TeL: MIDvray 2880 ' L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avcnuo
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tet LAFayctte 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KFDrie 2868

VALANDOS: >
Pirmų Antr., Ketvir. 6 iki 0 vak.; 

Penktad. 8:30 IU 9:30 vak. 
Seštad. 6 vaL IU 9:80 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUGĄ’^
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HELP VVANTED

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrilCAGO, TEI

VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HET/P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbora Street
Tel. RANdolpb

Svarbūs Darbai 

Plieno Warehouse

VVAREHOUSE VYRŲ•
Vyrų ir vaikinų prie pakavimo ir 
orderių išpildymo; ' pastovūs dar
bai, gera mokestis. Kreipkitės 
prie Mr. Crosby.

PITTSBURGH PLATE OLASS 
COMPANY 

451 St. Clair St.

HELP WANTED — MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpnwer Oommlssion nn* 
atynuil reikalanja kad daucu- 
įas darbininku turi Įsigyti P»- 

Uuoaavlmo Raštą (statement of 
avalULblllt;) nuo dabartinės dar
bo (stabros — nr nuo War Man- 
power Oommlssion — pirm pra* 
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltlkrlnklt ar .lūs galit gauti 
tr ar Joms reikalinga paltuosa- 
vtmo raštas. Jils sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

Pastovūs Darbai

Patyrimo Nereikia 
Patogioj Vietoje 

Atsišaukit
Employment Ofisan

A. M. CASTLE & CO. 
1132 W. BLACKHAWK ST. 

(2 blocks north of Division Rt.)

MERGINŲ
GENERAL UTILITY 

FLOOR DARBININKIŲ
DEL

Drabužių Gamybos Dirbtuvėje 
IŠDIRBANT

Navy ir Civiliams Drabužius 
Patyrimo Nereikia

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims Iki 50 medų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. Ud 12 naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ

Buvo šalta
Buvo šaltas pasivaikščio

jimas Jesse Smith’ui, 127 S. 
Oakley blvd., po to, kai jis 
sutiko tris vyrus Adams 
gatvėje, 2300 bloke. Trys vy
rai iš Smith’o paėmė $17, 
jo paltą, skrybėlę ir piršti
nes.

HELP VVANTEI) — VYRAI

BUS BOYS
Atsišauklt J Colonnade Kambarį. 

EDGEVATER BEACH HOTEL
BS43 Sheridan Rd.

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš 
pradžios 70c i valanda; 48 vai. 
savaitėj; laikas ir pusė už viską 
virš 40 valandų. Darbas dienomis 
Ir valandos nuo 8 ryto iki 4 pp. 
Si yra maža auganti įstaiga ir mes 
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFC. CO. 

223 W. Illinois St.

VVAREHOUSE
.DARBININKŲ

Lioduoti ir iškrauti 
karus ir trokus 

Atsišaukit {
WISHN1CK - TUMPEER, INC. 

457 E. South Water St.

Kreipkitės Prie 
B. W. Palotais

M. BORN & CO. 
10«0 W. Adams St.

Uniformos duodama;
Valgis dykai. 

Amžins 20 iki 50 metų.

CHICAGOJE
Town of Lake žinutės .

Sausio 9 d. įvyko “Pantry 
Party” vietos seselių nau
dai. ARD 1 skyr. pirm. J. 
Čepulienė ir seselės visas 
viešnias pavaišino. Seselėms 
suaukota daug dovanų. Dė
kojama visoms už gausias 
dovanas.

REIKIA — PIENO IŠVEŽIOTOJO. 
Turi suprasti lenkiškos kalbos. At
sišaukite i
UNION GROVE CREAMERY CO. 

1523 N. Ridge.

TOOL
DIE

JIG
IR FIXTURE MAKERS
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ DAIKTŲ 

DARBAS

DARBAS TIKTAI DIENOMIS 

SQUARE TOOL & DIE CO.
1322 N. ELSTON HUM 7400

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO VVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS
ATSIŠAUKIT I

2924 W. 51st St. ,
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

x Central 

Steel & Wire Co.

MERGINOMS
MOTERIMS

štai tikra proga išmokti naudingą 
ir įdomų amatą.

Puiki po karo atsarga.

Mes išmokinsim ir mokėsim jums 
laike mokinimo. Ątsišaukite į

ADMIRAL RADIO
8815 ARMITAGE AVĖ. 

4150 N. KNOX AVĖ.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto Ud 5 pp.

DARBININKAI
Skaitykit mūsų didelį skelbimą 
6-tam puslapyje dėl geriausių 
darbų.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.

5219 S. Western Blvd.

IŠMOKIT OFFSET 
SPAUSTUVES AMATĄ

I v
Mes išmokinsim jumis šį amatą 
mūsų moderniškoj dirbtuvėj. Ge
ra pradinė mokestis su 2 savaičių 
apmokamomis atostogomis. Dar
bai diena ar naktį.

MATYKIT MR. FIEDLER

POOLE BROTHERS
85 W. Harrison St.

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėga

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

. ★ ★ ★
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininku

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 
Machinistams Pagelbininkų 

Material Handlers 
Welderiams Pagelbininkų 

Hand Truckers

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

MERIT DIRBTUVE
Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.
★ /

Dirbtuvė. tvarkoma OanCeea pristato valgios kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie savo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

VYRŲ
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTUfELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.

VESTMENT DIRBTUVE 
PASTOVUS DARBAI ,

23 NORTH FRANKLIN ST.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ .
Patyrusių. $87.50 J mėnesĮ. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkttes prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

STENOGRAPHERS 
TYPISTS 

COMPTOMETER 
OPERATORS

Also Severai girls for clerical 
work. Poadtions open for experi- 
enced girls — also some begi- 
nners. See Miss Lynch.

ALBERT PICK CO., INC. 
2159 W. Pershing Rd.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko 

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

Warehouse Foreman 
38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

★★*★*★***
★ For Sale 1
★ For Help I
★ For Rentl -
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
C ASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERSį 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Ateišau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
5 pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. -- • 9

2742 W. 36th PLACE

VYRAI IR MOTERYS

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

MERGINŲ 

MOTERŲ
AMŽ. 16 IKI 50

Lengvi Dirbtuvės Darbai.
Malonios Sąlygos.

Vai.; 8 ryto iki 4:30 pp.

JENSEN RADIO MFG. CO. 
6601 S. Laramie

MOTERIS REIKALINGA

VYRŲ-MOTERŲ 
KARO DARBININKŲ

v e
★

VYRŲ:
PAPR. DARBININKŲ

TROKERIŲ
COUNTERS

★
MOTERŲ: 

INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS

South gidės moderniškam name 1 MACHINE OPERATORIŲ
prie abelno- namų darbo ir virtu
vėje; privatinis kambarys su mau
dykle. Gera mokestis. Skalbti ne
reikia.

Tel. Atlantic 3022

Po sunkaus dienos darbo 
imkim į rankas “Draugą” 
Jis suteiks mums poilsio į- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PARTS CHECKERS 
CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atnlneškitn pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS '

Pirmad. perdėm šeštad.
8 ryto iki 4:30 pp. 

Matykit Mr. Danicek paaltarlmui. 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Avė. Cicero

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyr. rengia 
bunco party sausio 23 d., 3 
vai popiet, Vaznių namuose, 
4544 So. Paulina St. Kviečia
me .visus atsilankyti. Bus 
gražių ir vertingų dovanų. 
Vazniai žada dar visus pa
vaišinti. Kviečiamos rėmėjos 
iš 1, 2 ir 4 skyrių.

ARD 1 skyr. rengia bun
co party vasario 13 d., Šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje, 
6 vai. vak. Vakaro pavyki- 
mui darbuojasi veikli pirm. 
J. Čepulienė ir komisija. Vi
sas pelnas eis aukai su pa
sveikinimu jubiliejinio rėmė
jų centro bankieto.

Labdarių Sąjungos 1 kuo
pa rengia kugelio vakarienę 
su gražia programa vasario
20 d., parap. svetainėj. Kal
bės kun. A. Linkus, centro 
pirm. A. Valančius; progra
mą išpildys Moterų Są-gos
21 kp. choras, vadovaujant 
O. Metrikienei. Amžiniems 
nariams bus įteikti diplomai.

Labdarių Są-gos 1 kuopa 
turėjo knygų peržiūrėjimą 
pas veikėją ir kuopos ižd. 
Oną Vaznienę. Pasirodė, kuo 
pa gerai gyvuoja ir daug 
pasidarbavo 1943 metais, nes 
centrui yra pridavus $2,192.- 
90.

Po atlikto darbo 0. Vaz- 
nienė visus atsilankusiius pa
vaišino. Rap.

S

Iš Sv. Pranciškaus 
Seserų Rėmėju 
veikimo

Brighton Park. — Šios 
draugijos 2 skyr. metiniam 
susirinkime nutarta suruoš
ti “bunco party” kovo 26 d., 
Gramonto svetainėj. Komisi- 
jon išrinkta; pirm. H. Šir- 
vinskienė, S. Juocienė, E. Ma 
linauskienė, A. Balsienė, Gri
bienė.

Pirm. pranešė, kad sese
lėms Kalėdų dovanų 2 skyr. 
pasiuntęs $100. Dar paaukos 
jo $2.00 Pr. Vaicekauskas.

Sus-mas džiaugėsi, kad iž
dininkė S. Jocienė pasveiko 
ir vėl gi'jžo į veikimą.

1944 m. valdyboj yra: 
pirm. Helen širvinskienė, 
vice pirm. Gribienė, raštinin
kė H. Sadauskaitė, ižd. S. 
Juc’enė.

Buvusi pirm. per daugelį 
metų V. Gečienė atsisakė. Ji 
daug yra pasidarbavus 2 sk. 
tikimės, kad ir toliau padės 
darbuotis.

Gi naujai pirm. linkime 
sveikatos ir sėkmingai va
dovauti skyriui. '

Emily Malinauskienė, vei
kli narė 3 skyr., persikėlė į 
skyr. Džiaugiamės sulauku
sios veiklią narę. Rėmėja

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE 

18th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

Nelaimingi atsiti
kimai važinėjant
VVilliam H. Wito, 46 metų, 

2049 W. Division, peretitą 
penktadienį mirė nuo susi- 
žeidimo, kurį gavo, kai au
tomobilis, kurį vairavo, susi
daužė į trafiko saugumo sa
lelę, Ashland ir Cullerton.

Alvin Tempest, 55 metų,

1039 Clinton, Oak Park, bu
vo užmuštas, kai automobi
lis sutrenkė 18-toje ir Har- 
lem, Bervvyn. Automobilio 
vairuotojas buvo Lester Mi- 
lard, 634 Clarence, Oak 
Park.

Everett Brovvnlee, 51 me
tų Brownlee Realty Co. sa
vininkas, 100 N. La Šalie, 
buvo sunkiai sužeistas, kai 
važiavo automobiliu prieš 
trafiko signalą.

'Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTU8. ką tik galima. Ir Jus savo ap- 
divStą parlor setą nemeskite

Jau nauji metai. Jei kie
no baigės prenumeratą — 
atnau ji Tikim.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ
IR MOTERŲ 

REIKIA
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA

SVARBUS KARO DARBAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PROGA JSIDIRBIMUI

INTERNATIONAL 
SPRING COMPANY

222 N. Washtenaw
(4 -blokai į vakarus nuo Westem 

Avė. Lake St. gatvškariu iki 
2700 į vakarus).

lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS Ir pa
darys Ji kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvų apdan, 
galų.

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

2-i, «
ŠMOTŲ 
Kainos '

Telefonas SEELEY 8760

IR
AUKŠ
ČIAU

!
ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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Mūsų svarbioji pareiga
Ketvirtosios U. S. Karo Paskolos vajus prasideda 

šiandien. Jis baigsis vasario 15 d. Šios paskolos bonų 
siekiama išparduoti už keturiolika bilijonų dolerių. Pus
šešto bilijono dolerių manoma gauti iš paskirų asme
nų. Kad to {pasiekti, specialūs įgaliotiniai lankys na
mus, ofisus, farmas etc.

Šiam bonų vajui yra iškeltas šūkis — “Visi parem
kime ataką” (Leta Ali Back the Attack). Ir kadangi 
netrukus gali prasidėti invazija į nacių užgrobtas te
ritorijas ir per jas pačion Vokietijon, todėl prie viršui 
paminėto šūkio dar pridedama ir šis — “Invest in In- 
vasion” (Įvestuok invazijon).
PRAĖJUSIŲ IR ŠIŲ METŲ ŽYGIAI

Jungtinės Amerikos Valstybės ir sąjungininkai per
nai šaunių žygių atliko karo frontuose. Taip buvo dėl 
to, kad mūsų kariai ir sąjungininkų ginkluotosios jė
gos frontuose buvo aprūpinti gerais karo pabūklais. 
Prie to labai daug prisidėjo trys pirmosios karo pasko
los, kurių vajai buvo labai sėkmingi* nes buvo sukelta 
Užsibrėžtos pinigų sumos su dideliu kaupu.

Visiems yra. aišku, kad šių metų karo žygiai bus ir 
didesni ir gal net lemiamos reikšmės turės. Kai pasi
judins jungtinių tautų karo jėgos Berlyno link, prasi
dės tokie mūšiai, kokių {pasaulio istorijoje dar nėra 
buvę. ‘
KARO ŽYGIAI IR MES

Jų pasisekimas, aišku, daugiausia pareis nuo karo 
vadovybės sumanumo, nuo karių narsumo. Bet, žino
kime, kad ir geriausi kariai būtų, tuščiomis rankomis 
arba su menkesniais pabūklais negalėtų atlaikyti prie
šų karo mašinos. Todėl, mūsų visų yra šventa pareiga 
ž urėti, kad Amerikos kariai visu kuo būtų gerai ir pil
niausiai aprūpinti. Ne be reikalo Ketvirtosios Pasko
los vajui duotas šūkis — “visi paremkime ataką”. Va
dinas, jei kiekvienas iš mūsų sulyg savo išgalės pirks 
šios paskolos bonų, vyriausybė turės kuo finansuoti 
karo pramonę, kun dirba tankus, lėktuvus, kanuote.3, 
stato laivus, submarinus ir kitokius karui reikalingus 
pabūklus.
KETVIRTOJI PASKOLA IR LIETUVIAI

Lietuviai visuose pirmųjų paskolų vajuose puikiai 
pasirodė. Ir tose vietose, kur lietuviai dirbo organizuo
tai ir planingai, pasekmės buvo tiesiog stebėtinos. Ir 
kreditas lietuviams buvo pripažintas, ko nepelnyta dir
bant neorganizuotai.

Reikia manyti, kad vedant Ketvirtosios Paskolos va
jų, lietuviai dar šauniau pasirodys. Kad pasiekti geres
nių rezultatų ir gauti už savo pastangas kreditą, dar 
geriau susiorganizuokime ir dar daugiau ir sistematin- 
giau padirbėkime. Reikalas yra labai svarbus ir dide
lis. Skolindami Dėdei Samuli savo uždarbį ir dirbdami 
daugau ir didesniu nuoširdumu, greičiau susilauksime 
pergalės laimėjimo ir seniai laukiamos taikos.

Kaip matome, lietuviai okupantams aiškiai duoda su
prasti savo reikalavimus, bet naciai varo savo politiką.Lenką-rusu santykiai / *

Sovietų Rusija atmeta visus Lenkijos vyriausybės Mūsų karo vyrai akylai seks mū3ų žygius namų fron-
Liūdna kad tokie dalykai darosi po Maskvos ir Te- te. Jie iš mūsų lauks, kad Ketvirtoji Karo Paskola būtų 

valstybių , išpirkta su kaupu, nes ji pagreitins pergalę ir tuo pačiu
Maskva, kaip žinoma* reikalavo, kad jai būtij pripa- kariai greičiau galės sugrįžti į namus.

LONDONAS, sausio 16— 
Vokiečių radio pranešimu, 
Japonijos spaudoje pasirodė 
reikalavimai moterų mobili
zavimui kariniems darbams.
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žinios tos visos teritorijos, kurias rusai bolševikai pa
sigrobė iš Lenkijos 1939 m., einant lenkų-vokiečių ka
nu. Bet kai prieš keletą savaičių rusų armijos ir vėl 
įžengė Lenkijos prieš karinėn teritorijon, Lenkijos vy
riausybė, kad tuo tarpu ir neturėdama diplomatinių 
santykių su Maskva, reikalavo, kad rusai pasisakytų 
įeiną į Lenkijos teritoriją. Rusai jautėsi kitaip. Bet, 
pagalinu, Maskva sutiko lenkams “malonę*’ padaryti — 
{pasiūlė Kurzono liniją su magaryčiomis.

Nors lenkai su trio pilnai nesutiko, tačiau buvo jau 
palinkę eiti į kompromisą ir ta prasme Maskvai pa- 
a:untė notą, tikėdamies, kad vis tik bus galima užvesti 
derybas ir atnaujinti diplomatinius santykius, nes to 
norėjo Vašingtonas ir Londonas. Lenkai kreipėsi į an
glų ir amerikiečių vyriausybes prašydami tarpininka
vimo, nuo kurio neatsisakyta.
KUO TAI KVEPIA

Tačiau vakar Maskvoj per radijo paskelbta blogos 
žinios, kad rusai bolševikai atmeta Lenkijos vyriausy
bės kontr-pasiūlymus, nesutinka atnaujinti diplomati
nių ryšių. Tuo pačiu kartu tai lenkų vyriausybei daro
mi nebūti kaltinimai ir įtarinėjimai.

Galima numanyti kuo kvepia Maskvos nenoras kal
bėtis su lenkų vyriausybe, veikiančia Londone. Sovietų 
Rusija turi Maskvoje “savo vyriausybę” Lenkijai Wan- 
dos Wasilewskos komitete. Ji turi ir “lenkų armijos” 
pora pulkų. Jų pagalba bolševikai siekia ne tik pusę 
Lenkijos {pasiglemžti, bet visą kraštą ausovietinti ir 
prie Rusijos prijungti.

ši yra didžiausia kliūtis, kuri stovi ant kelio atnau
jinimui santykių tarp Maskvos ir Lenkijos vyriausy
bės Londone.
SMŪGIS VISIEMS

Toks griežtas Maskvos užsispyrimas ir atsisakymas 
kalbėtis su londoniške lenkų vyriausybe, yra antausis ne 
tik lenkams, bet taip jau Londonui ir Vašingtonui. Juk 
lenkų vyriausybė Londone yra pripažinta. Ji gauna iš 
Amerikos lend-lease gana dideles pinigų sumas jos ži
nioj esančai lenkų kariuomenei užlaikyti.
kontr-pasiūlymus dėl nustatymo sienų tarp šių dviejų 
herano konferencijų, kurios turėjo nustatyti gaires 
glaudžiam Amerikos, Anglijos ir Rusijos bendradarbia
vimui rišant Europos tarptautinius klausimus.

Protesto balsai pavergtoj Lietuvoj
(LKFSB) Lietuvoje slaptai leidžiama “Nepr. Lietu

va”, aprašydama eigą, vadinamosios, Lietuvių Konfe
rencijos, įvykusios 1943. IV. 5, pažymi kaip vokiečiai 
nedavė lietuviams laisvai išnešti savas rezoliucijas. 
Konferencijos pradžioje 8 vai. ryto buvo sušauktas ne
oficialus posėdis Karo Muziejaus salėje. Čia suvažia
vusieji nepabūgo pareikšti drąsių žodžių. Visų pirma 
jie prisiminė į frontą siunčiamus vyrus: “Eidami ko
von kariai turi žinoti už ką jie eina guldyti savo gal
vas. Jie mato, kad mokama, nors ir grašiai, už grūdus, 
bet nieko neduodama už jų kraują, mato, kad jie yra 
savoj žemėj antraeiliai žmonės, o svetimieji — vokie
čiai išskirti, jiems įvairios privilegijos ir dar mūsų dar
bo vaisiais. Fronte mūsų bahalijonai nevienodai su vo
kiečiais traktuojami. Pastarieji gauna viską, jie lėbau
ja, jie pertekę, lietuviai gi mieste badauja, o kaime ne
gali gauti reikalingiausių dalykų. Ūkininkai, gerai ne
ištyrus, kodėl negali atiduoti duoklių, šaudomi; bran
giausią lietuvių šventę — vasario 16 d. — uždrausta 
švęsti. Lietuviai suiminėjami iš įstaigų darbo metu, 
reikalaujama pasirašyti pasižadėjimą, kad stoji į SS da
linius ar kariuomenėn savanoriu — tai klasta, kurios 
lietuviai negali pakęsti; uždarinėjamos mokyklos, gau
domi lietuviai gatvėse, įstaigose, net bažnyčiose; kvie
čiama kovoti prieš bolševizmą, o asmenini bolševizmo 
ūkio padaryti pakeitmai paliekami: privatinė nuosa
vybė grąžinta popieriuje, ne ūkininkams, — ja naudo
jasi propagandinės įstaigos, o ne savininkai... Geresni 
ūkiai ii; įvairios įmonės atiduodamos vokiečiams, stei
giamos vokiškos bendrovės, jos perima mūsų fabrikus, 
prekybą, bankus ir t.t.’’

Po šių nusiskundimų — iškelti reikalavimai: “...kad 
suimtieji! būtų paleisti, kad uždarymas mokyklų būtų 
panaikintas, švietimo Valdybai skirtas įgaliotinis at
šauktas ir grąžinta pusė milijooo markių, kurias vo
kiečiai paėmė panaiknę mokslui šelpti fondą..., kad 
nacionalizacija būtų atšaukta... ir būtų leista grįžti iš 
Vokietijos nuo bolševikų pabėgusiems lietuviams, kad 
ekonominio, kultūrinio ir administracinio gyvenimo tvar
kymas būtų perduotas lietuviams, kad būtų realizuoja
mas Lietuvos valstybės suverenumo (nepriklausomy
bės) atstatymas bei Lietuvos kariuomenės organizavi-
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Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma

Švedą spauda apie
Baltijos botus*

Neutralios švedų spaudos 
paskutiniai pranešimai rodo, 
kad gyvenimo sąlygos Bal
tijos valstybėse yra katas
trofiškos.

Pranešama, kad maisto sto 
kia, pasidarė labai aštri ir 
kad visi gyventojai pasidarė 
visiškai priklausomi nuo juo
dosios rinkos. Mėsos ir bul
vių nebegalima gauti, ir žu
vų ištekliai toli gražu nepa
kankami. Kalėdoms buvo 
duoti papildomi racionavimo 
kiekiai tiktai privilegijuo
tiems Baltijos kraštų gyven
tojams, kas rodo apie rube- 
žiuotą Baltijos kraštų gy
ventojų dietą. “Revealer Zei- 
tung”, kaip paduoda “Sven- 
ska Dagbladet”, pranešė, 
kad Estijos apsaugos polici
jos ir Wiaffen SS nariai, 
mažiau kaip 10 metų am
žiaus, gaus papildomą Ka
lėdų racionavimo kiekį — 
vieną kilogramą sūdytos žu
vies, 200 gramų biskvitų ir 
250 gramų citrinos sulčių 
ekstrakto.

Priverčiama Baltijos žmo
nių evakuacija, į Vokietiją 
padėties nei kiek nepata’sė. 
Nerviški naciai pastaruoju 
metu įsakė iškelti visus gy
ventojus nuo Baltijos pa
kraščio mažiausia 2 kilomet
rų juostoje.

Pagal “Svenska Dtagbla- 
det” kuro ištekliai yra ma
ži, kad civiliai valgo ir mie
ga viršutiniuose drabužiuo
se. Kad sutaupius kurą, na
cių įsakymu uždrausta vė
dinti namus ilgiau nei 3 mi
nutes į dieną.

Gofeeborgo HAndels-Och 
Sjofarts-Tidning, cituodamas 
keleivius, nurodo, kad tyfu- 
so, d’fterijos ir infhienzos 
epidemijos ir nedavalgymo 
ligos siaučia Baltijos kraš
tuose. Daktarų trūkumas pa
darė tinkamą epidemijų gy
dymą neįmanomu ir dėlto 
mirties atsitikimai smarkiai 
kyla.

Naujai atvykę evakūantai 
iš Reicho prieš vietinius gy
ventojus turi pirmenybes gy 
dyme. Daugelis vietinių gy
ventojų, yra išvejami iš savo 
namų, kad suteikti vietos 
“ponų tautos” atstovams. Iš 
to seka vis didėjanti neapy
kanta vokiečiams. “Po saulė
leidžio“, kaip praneša švedų 
laikrašč:ai, “nei vienas vo- 
kietys nėra saugus. Nei. dėl 
tos pačios priežasties, die
nos metai. Vokiečiai kasdien 
yra žudomi ir nusikaltėliai 
nėra surandami.’ ’ OWI

Rašo prof. K. Pakštas 
(Tęsinys)

Galop, pridera čia pacituoti nuomonę ir geriausio lietu
vių kalbos specialisto Amerikoje Pennsylvanijos universi- 
teto profesoriaus prof. Alfred Senn: “The Lithu/anians 
are a nation of proud cultural achievements and of high 
hopes for the future. They are justly proud of their lang- 
uage, which, despite its conservative character, is a mo
derni as our modern world. You can express and discuss 
in the Lithuanian language anything that our civijization 
reąuires you to say, the moet intricate problems of mathe- 
matics, philosophy, military Science, etc. It is the most/. 
vdgorous expression of & strong and modern nation, a 
nation marehing in the front-line of modern culture. Such 
a nation deserves to be saved from destniction. Its preser- 
vation is a gain for mankind and culture”. (A. Senn: The 
Lithuanian Language; Chicago, 1942, p. 6).
4. PATRIOTIZMAS — LIETUVIŲ DORYBE, AUKA 
IR HEROJIZMU PAŠVENTINTA .■Ar

/

Ir tie kurie mato lietuvių tautos didelį originalumą 
padermės ir kalbos didesnį grynumą, gali kartais paklaus-\ 
ti: O patys lietuviai, ar jie nori tą savo savitumą palai
kyti! Ar jų patriotizmas būtinai siekia sudaryti iš savo 
žemės atskirą, nepriklausomą valstybę?

Tūkstantį ar daugiau metų išbuvusiai nepriklausomai 
tautai paprastai tokių klausimų nestatoma, nes jos isto
rija tokiems klausimams nepalieka vietos. Juk nestatom 
klausimo Prancūzijai, Švedijai ar Ispanijai ar jos nori 
būti nepriklausomos, ar gal sutiktų susijungti su Vokie
tija ar Rusija. Jeigu Lietuvai toks klausimas vis dėlto > 
naikesnių žmonių esti kai kada adresuojamas, tai dau
giausia dėlto, kad Lietuvos nepriklausomo gyvenimo siū
las buvo pertrauktas per vieną šimtmetį, nuo 1795 iki 
1918 m. Tad lieka prisiminti: ar per tą vergijos šimtmetį 
lietuviai buvo patenkinti, ar jie nekovojo už savo nepri
klausomybės atstatymą?

Iki 1795 m., kad ir turėjo Lietuva bendrai su Lenkija 
rinktą karalių ir abiejų šalių kartu posėdžiaujantį seimą, 
bet vis dėlto Lietuva buvo lygus Lenkijai partneris ir sa- 
vystovė valstybė su savo atskira valdžia (ministerių kabi- 
netu), skirtingais įstatymais,, savais skirtingais pinigais, 
atskira armija, atskirais muitais, sava vėliava ir ant
spaudu.- Leildjos kancleris ar bet kuris kitas mindsteris 
Lietuvoje neturėjo jokios valdžios: jis skaitėsi svetimos 
draugingos valstybės pilietis. Lenkijos kariuomenė be Lie
tuvos leidimo negalėjo per Lietuvą žygiuoti ar ten apsi
stoti. Bendrai rinklias karalius Lietuvoje turėjo kitą skir
tingą titulą: jis čia vadinosi Didysis Lietuvon Kunigaikš-^ 
tis. Lenkai neturėjo teisės pirkti Lietuvoje žemes ir už
imti valdiškas vietas, nors vėliau jie gaudavo čia šiek 
tiek išimčių-leidimų. Bet vidutiniai profesoriai, rašą isto
rijos storus vadovėlius, vidutiniai redaktoriai, rašą edi- 
torialus laikraščiams ir žurnalams šitų faktų nežino. Štai 
dėlko Amerikos spaudoje dažnai mes matome perdėm 
klaidingus išsitarimus, būk Lietuva nustojo buvusi nepri
klausoma 1569 m. Nuo šios datos ji turėjo tik bendrai 
renkamą su Lenkija karalių ir bendrai posėdžiaujančius^ 
seimus. Bet istorikams privalu žinoti, kad Lietuvon ir 
Lenkijos Bendruomenėje (Commonwealth) karaliaus ir 
net parlamento reikšmė buvo nedidelė: abi valstybės, ypač 
Lietuvą, valdė ir tvarkė ministerių kabinetas. Tad Lietuva 
nepriklausomybės nustojo tik 1795 m., kuomet nebegalėjo 
atsilaikyti labai išaugusios ir autokratiškai valdomos Ru
sijos armijos.

(Bus daugiau)

X’

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą"*^
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susirinkimas
Iš rėmėju susirinkimo

Town oi Lake. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis sus- 
mas įvyko sausio 9 d., parap. 
svetainėj. Įsirašė nauja na
rė Kazimiera Jon'enė. Rašt. 
B. Cicienienė perskaitė laiš
kų nuo motinos Dovydos, 
kuri sveikino rėmėjas su 
1944 metais ir dėkojo už (pa
sidarbavimą ir prisiųstą Ka
lėdų dovanėlę.

Pirm. E. Gedvilienė pra
nešė ir kvietė visas nares 
atsilankyti į rengiamą bun
co party, Vaznių namuose, 
4544 S. Paulina St., sausio 
22 d.

Rėmėjos džiaugiasi, kad 
pasveiko pirm. E. Gedvilie
nė; tik gaila, kad serga ižd. 
S. Šimkienė. Rėmėja

Mes kol kitoj Chicago da
lyj gyvenome, tai turėjome 
paprotį apie tos kolonijos 
lietuvišką veikimą šį bei tą 
į dienraštį “Draugą” para
šyti, o ir patys tame veiki
me mėgdavome dalyvauti.

Bet kai persikėlėme gy
venti į šią didžiulę ir mo
dernišką Marąuette Park 
koloniją, tai mūsų, kaip že
maičiai sako, “nei Snoko ne
liko”; ča viskas taip didin
ga, taip skaitlinga ir sutar
tinai veikiama, kad naujam 
žmpgeliui sunku viską ir su
vokti, arba susigaudyti.

Bet mažu pamažu jau pra
dedam šiek-tiek prisitaikin
ti. Jau ir keletui organiza
cijų priklausome, kaip Šv. 
Vardo draugija, kuri labai 
skaitlinga nariais ir labai 
gražiai gyvuoja, taipgi par. 
choras, kuris, man atrodo, 
bene bus geriausias iš visų 
parapijLnių chorų. Na ir vi
sos kitos draugijos gražiai 
darbuojasi lenktyniuodamos.

Man atrodo, kad tam gra
žiam darbavimosi daugiau
sia gyvumo priduoda vieti
nis klebonas kun. Baltutis, 
kuris sa vo malonumu ir drau 
giškumu jungte jungia visas 
draugijas ir jų veikimą. Jau
nieji kunigai-asiatentai irgi 
yra labai malonūs. Turėti su 
jais šiokį) ar tokį reikalą yra 
tikras malonumas.

Kiek pavyks vietinių ži
nelių surinkti, vėliau para
šysiu. I' Pranas

JONAS

KAMINSKAS
Gyveno 840 W. 84th Fl.

Mirė gausio 16 d.. 1044 m.,
1:30 vai. ryte, sulaukęs 66 
metų amžiaus.

KUO Iš Utenos apskr., La- 
banoro parapijos, Prudlšklų 
kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
draugų Walter Werlckų, Ir ki
tus draugus Ir pažjstamus.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica 
Ave.

Laidotuvės jvyks ketvirta
dieni. sausio 20 d. ift koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėtus 
J Šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Ijaidotuvėmis rūpinasi VVai
ter tVvrtvkas

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: ,
Draugai iri l*Sij.>Uml.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefonai 
YARds 1138—1139

West Side. — Pereitą sek
madienį įvyko Aušros Vartų 
parapijos metinis susirinki
mas. Buvo labai skaitlingai 
susirinkę, kurie atydžiai iš
klausė kun, klebono metinę 
apyskaitą. Per susirinkimą 
buvo perstatytas naujai pa
skirtas vikaras kun. Juozas 
Augūnas, MIC., kuris gra
žioje savo kalboje pasiryžo 
nuoširdžiai dirbti parapijos 
labui. •

Susirinkimas vienbalsiai 
perrinko pereitų metų‘ko
mitetą ir diarinko vieną nau
ją — Pranciškų Simaną.

Ta!p pat vienbalsiai nu
tarta šįmet atmokėti visą 
parapijos skolą.
Parapijos dienos šventu

Visa parapija rengiasi da
lyvauti “Parapijos Dienos” 
šventėje. Visiems parapijo
nams išsiųsti laiškai su pa
kvietimais ir tikietais. Daug 
jau parapijonų grąžino savo 
tikietus, kad būtų užantspau 
duoti ir jau nekantriai lau
kia tos dienos.

Iš ryto bus laikomos iš
kilmingos šv. Mišios už ka
reivius ir pasaulinę ta:ką. 
Jauni vaikučiai neš gėlių bu
kietus prie kareivių vėliavos. 
O visa parapija melsis už 
juos, kad kuo greičia usia ii 
sugrįžtų prie savųjų į šią 
parapiją.

Popiet bus Šventoji Va
landa. Prie išstatyto Šven
čiausio Sakramento žmonės 
parpuolę ant kelių prašys 
greito karo užbaigimo.

Vakare — iškilmingas ban 
kietas ir po bankieto patrio
tinė programa, kokios dar 
ne vien šioj kolonijoj, bet ir 
visoj Chicagoj nėra buvę.

Tad, lai sausio 23 diena 
būna paskirta šioms iškil
mėms. Kviečia visus —

C. A

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

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

Wisconsin valstybinio ka
lėjimo (Waiupun, Wis.) už
vaizdą Luke S. Murphy per 
garsiakalbį kalba į kalinius, 
kurie jau antra savaitė tęsia 
riaušes. Užvaizdą įspėja ka
linius, kad tokiai padėčiai 
tęsiantis jų laukia bausmė. 
(Acme-Dna ugas teiephoto)

Pirkite Karo Bonus
Dvasinės puotos 
atgarsiai

Cicero. — Šv. Vardo drau
gijos metinė Šventoji Valan
da sausio 9 d. buvo labai iš
kilminga. Žmonių buvo pil
na bažnyč’a. Pamokslininkai 
kun. A. Sandys pamokslą te
ma “Kristus yra mūsų kas
dieninis gyvenimas” ir kun. 
J. Grinius “Kristus mūsų i- 
dealas” labai pamokinančiai 
pasakė. •»

Šv. Vardo vyrų choras 
gražiai giedojo. Ypatingai 
“Silent Night” ir “Jubilate 
Deo”.

Garbė kun. E. Abromavi
čiui, kuris surengė tokią gra 
žią dvasinę puotą. Rap.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Menttki, Vertingi ’
-----------------------■QMK3No«K2afioa»oaeGflK tPAMINKLAI

Skelbkitės Dien

MAUZOLEJAI
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PliiaTŲ

Pasitikėjimo
Mumis

VARTOJAMAS MA OJAS PLAUTU) 
TCR1ULAS MATU4LAIJBH UI'M 
•PALTUS OAMT« PLMI lutamALEKSANDRAS

CIBANAUSKAS VpluatAnA
BUŠUS » VI T ClIUIlUl-ljt, n>

$12.50
IKI $39.50 UZ KIEK\i..A0

Gyveno -5348 N. Luna. Tel. 
Avenue 7394. Mirė Sausio 16d. 
1944m., 8 vai. ryte, sulaukęs
59 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo ifi Vil
niaus miesto. Amerikoje išgy
veno 87 metus.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTIOVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PKODUOTIONS 

DISTRIBUTORB OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most ' Endarlng—Strongeat—Best In The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KRE1PKTTE8 PRIE —

Msatsidasda. B. Anai. Nataralfe apai 

vw. Nsbtaaka. Vtasj taly «aoma» .antį 
pleltoa. PsrmatomM orystsl olaar plattua 

Plnnkrass annkiima, aanltarta, Palm 

UalnuM (atantnatak. MatenMaa labai tm 

■■•a. | (antini. Vieno, dienoj, tala,ta«

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Sofijų (po tėvais Cie- 
siūnaitė); dukterj Frances ir 
žentų Juozapų Kiscellus; anū
kes Franclne ir Jean; brolį 
Jurgj, Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stanley 
Sacharski koplyčioje, 1735. Wa- 
bansia Avenuė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, Sausio 20 d. 194 4 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J Sv. Mykolo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingas pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
Žentas, Anūkės, Brolis,

Ir Giminės.

Bus skani vakarienė
Bridgeport. — Metinę va

karienę bengta TT. Marijonų 
Bendradarbių 10 skyrius, sek 
madienį, sausio 23 d., šv. 
Jurgio parap. svetainėje ly
giai O vai. vak. Bilietas $1.00. 

| Rengėjos laukia Visų. 
į Rengėjas

Sugriuvo 8 aukštų 
namas Madrede;

JOHN W. PACHANKISDarome piešta* įspaustas Ir I 
gautas tik U lalsnlnotų dantistų — THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of CommerceHEJNA BROSMADRIDAS, sausio 16 — 
Griuvus aštuonių aukštų 
statomam namui, 12 asme
nų žuvo ir bent 75 sužeista. 
Darbininkai vakar tebedir
bo, kad iškasus 16 darbinin
kų, užgriautų vienam skie
po kambary.

MODERNI Uvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3845 Tel. REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Sežtad. ir Sekm. 9-6 vaL

DENTAL PLATE CO.
1TM 8. Aahlaad tad Fl Mon. ••»

W 2šth Mt. tad Fl. Inw 2»o» 
SO N. Dearborn Rm. SOS, Nia. VSlt 

▼MarmlMde vkl. •-». Aatrauraa) Ir 
kstrtrtadloat dm » Iki 1“Draugas“ daug rašo ar 

pie mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity
klai “Draugą”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIPIRKITE KARO BONUS!

OARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GerlamlM pdlnrnavtmaft — Moteris patarnauja. 
PBONE 9008 Uit ROOSEVELT STRE

PIRKITE KARO BONUS!
Laidot. direktorius: Stanley 

Sacharski. Telef. Brunsvvlck 
2535.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj
NARIAI
Chicagos
Lietuvių -
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

JOHN F. EUDEIKIS MAŽEIKA
8810 LITUANICA AVE.

Marijona
BALTRUŠAITIENE
(po tėvais Mppetaltė)

Mirė sausio 16 d. 1944, 6:10 
vai. pp., sulaukus 29 metų. 

Gimė Easton, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Walter, dukterį Betty 
Jean (BH metų amž), sūnų 
(16 mėnesių), tėvų Juozapų 
šlepetj, 3 dėdeli Pdvlšų, Jpnų 
ir dėdienę Onų Šlepečius ir 
Jonų Bartaštų, tetų Skiri nę tr 
Jos šeimų,, puėbntį Kazimierų 
Hlepetj, 2 švogerius Juozapų Ir 
Pranciškų »r Švogerkų Bronio, 
lavų Baltrušaičius ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antaflo yi. 
Phillips koplyč oje, «3<»T S Li
tuanica Ave.

I«'flo» u vės Jvyks treč(adien). 
sausio 1# d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į ftv. 
Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa- , 
maldų bus nulydėta J Sv. Ka
zimiero kaptn< r

Nuoširdžiai kviečiame V Pora 1 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dūkto, Sū
nus, Tėvas. Dėdės, Tėtė. I‘ns- 
brolls, ftvogerfld, šrogerkfc ir 
Giminės.

laidotuvių Dfrektorlus An
tanas M. Phillips, Tel. Yarda - 
4903.

EVANAUSKAS
Phone VABDS 11J8—38

LACHAWICZ IR SUNAI
(

8814 VVEST 23rd PLACE 

19706 S. MK9RGAN AVE.

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
PMVATE

ADOLFAS MARTINONIS
Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270Kovodamas už savo Tėvynę, žuvo karo 
laukuose Italijoje, Gruodžio 15, 1943, 
vos sulaukęs 21 metų amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois
Paliko dideliame nuliūdime: motinė

lę Onų (po tėvais Mikalaljunlulė), 
brolj Juozapų, 3 dėdes Stanislovų (ku
ris taipgi Jo krikšto tėvaa), Antanų ir 
Juozapų Mlkalaljunus Ir jų šeimas, te
tų Verėnlkų Htantslovalflenę Ir Jos šei
mų, krikšto motinų Stanislavų Burbie
nę. Ir daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

Hužlnoję Jo liūdnų pruslšulinlmų Iš 
mūsų tarpo užprašėme gedulingas šv. 
Mišias trečiadienį, sausio 19 d.. 1944, 
Mt. Jošeph Ir Ht. Ann parapijos baž
nyčioje, 38th Pi. ir 8. California Ave , 
10 vai. ryto.

Kvtečlanšfc visus gimines, draugus, 
kaititynug Ir pažjstamus dalyvauti šio
se pamaldose ir kartu ku mumis pa
simelsti už a. a. Adolfo Sielų.

Nuliūdę: Motinėlė, Brolis, Dėdės, 
Teta, Krikšto'' Motina ir Giminės.

L BUKAUSKAS
10821 80. MICMGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVE.4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Phone YARDS 4968

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone IzAF. 3572

P. I. RIDIKASKoplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse^

Telephone YARDS 1419

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad 
8 Vfcl. Vak.

L J. ZOLP
Phone YARDB 0781



TO
B MBNRA8TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Daug publikos, švelni muzika, jautrios dainos

"DRAUGO" KONCERTE VIEŠPATAVO GRAŽI IR 
DIDINGA DVASIA

“DRAUGO” KONCERTAS BUVO ĮDOMUS, ĮVAIRUS, MENISKAS IR MUZIKALUS. 
KONCERTE VYRAVO LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA NUOTAIKA .

Sekmadienį, sausio 16 die- j rothy Zimmer. 
ną, Chicagoje, Sokol salėje, į Viola grojo: Lillian Bra- 
įvyko šaunus ir žavintis i delis, Valeria Krukas, Eillen
dienraščio “Draugo” 1944 
metų koncertas, kurį suruo
šė “Draugo” administracija, 
kurios vedėju yra darbštus 
kunigas P. Cinikas, M. I. C.

“Draugo” koncertas buvo 
meniškas, muizkalus, daino
mis margas ir žavintis me
niškomis ir muzikos jėgo
mis. Koncertas pavyko vi
sais atžvilgiais. Buvo graži 
muzika, jautriai ir švelniai 
išpildytos dainos. Publikos 
buvo labai daug: pilna salė. 
Šiais metais koncerte dau
giau buvo publikos, negu pe
reitais metais. “Draugo” 
koncertai darosi vis kas 
kart populiariškesnis ir vis 
daugiau publikos pritraukia. 
Tas rodo, jog lietuviai vis 
labiau ir labiau pamėgsta 
muziką ir dainą.

Didingas Šv. Kazi
miero Akademijos 
orkestras

“Draugo” koncerte šau
niai ir gražiai, pasirodė Šv. 
Kazimiero Akademijos or
kestras, kurį lavina sesuo 
Bernarda, o orkestro vedėju 
yra Mr. Guy G. Calow. Mr. 
Calow sumaniai ir meniškai 
dirigavo orkestrui, akompar 
navo p-lė D. Campbell, dai
nininkėms akomponavo p-lė 
M. Mondeikaitė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
šaunus orekstras gražiai su
grojo Star Spangled Banner, 
ir meniškai išpildė Stout- 
Hearted Men — Romberg; 
overtiurą — Barber of Se- 
ville — Rossini; Blue Da- 
nube Waltz — Strauso, ir U. 
S. ' Field Artillery March. 
Tenka paminėti mergaites, 
kurios dalyvavo orkestro są
state.

Violin grojo: Mary Balan
da, Josephine Jagmin, The- 
resė Juškevičius, Bernice 
Pivarūnas, Donna Radtke, 
Jeanette Sapalas, Loretta 
Zailis, Lillian Žilvitis, Do-

O’Donohue.
Violencello grojo: Mary 

Ginski, Philomelfa Norbutas, 
Andrienne šaulinskas.

Oontra-Bass. — Regina 
Benaitis, Frances Passarre-, 
lio, Emily Talkevičius, Shir- 
ley Wenskus.

Flute: Kay Horan, Ita 
Lawrence, Joanna Lenckus.

Oboe: Ruth šimutis.
Clarinet: Clare 'Beranek, 

Bernice Gasiūnas, Dorothy 
Ginski.

Bassoon: Harriet Parker.
Saxophone: Catherine Mc- 

Garrity,
Freneh Horn: Colletta Ba

lsam, Alvina Benaitis, Joan 
Kazanauskas; Mary Tindle.

Cornet: Marilyn Clarke, 
Dolores Vranak.

Trombone: Ruth Hamill, 
Prudence Mason.

Tympani: Sylvia Račkus, 
Irene Kossuth.

Percusson: Ruth Lind- 
berg, Margaret Pender.

Piano: Dolores Campbell, 
Mary Mondeika.

Jaunos meniškos 

jėgos
Gražiai ir artistiškai su

dainavo daineles: Plaukia 
sau laivelis (Šimkaus) ir 
Pasėjau kanapę (liaudies 
daina) — p-lė Katarina Si
monaitytė ir p-lė Ona Rim- 
kiūtė.

žavinčiai sudainavo p-lė 
Adelė Druktenytė liaudies 
dainą: Paukštutė, Lakštutė, 
ir Strauss’o Voci di prima- 
vera. P-lė Adelė Druktenytė, 
p-lė Katarina Simonaitytė ir 
p-lė Ona Rimkiūtė turi di
delius talentus meno, dainos • •
ir muzikos srityje. Jos daug 
žada ateityje dainos ir mu
zikos srityje.

Šv. Jurgio parapijos 

moterų, choras

Bertulio — Baltija.
Genovaitė Klevickaitė su 

įprastu artistiškumu sudai
navo S. Šimkaus: Kur bakū
žė samanota ir L. Arditi -— 
II Bacio. Abu dainininkai 
yra rimtos ir didelės jėgos 
dainos ir muzikos gyvenime. 
Jiems akomponavo žymus 
muzikas J. Byanskas.

Sodaliečių choras
r

Labai gražiai koncerte pa
sirodė Nekalto Prasidėjimo 
parapijos sodaliečių choras, 
kuris meniškai sudainavo: 
Teka skaisti saulutė (J. Ka
rosas), Plaukia sau laivelis 
(S. Šimkus), Vietory Polka, 
ir Avė Maria (F. Schubert). 
Chorui vadovavo Dale Vai
kutis, akomponavo Ona Met

rika.

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos sodalicijos choro 
koncerte dalyvavo šios na
rės: Esther žvingauskas, 
Clara Zabel, Florence Poš
ka, Emmily Paukštis, Os- 
velda Kolalis, Eleonor Kisie
lius, Gertrude Gaižauskas, 
Helen Chapas, Helen Jucius, 
Valeria Krukas, Irene Pakel- 
tis, Frances Urnežus, Eve- 
lyn Wolbas, Antoinette Žy
lius.

Lietuviškos vestu

vės scenoje

Koncerte buvo atvaidinta 
scena “Lietuviškos Vestu
vės”, iš operetės “Katriutės 
Gintarai”, kuriai muziką 
pritaikė prof. Pocius, žo 
džus parašė M. Grigonis. 
Lietuviškų vestuvių sceną 
perstatė Nekalto Prasidėji
mo parapijos sodaliečių cho
ras. Veikale dalyvavo šios 
mergaitės: Teofilą Vilimas, 
Elena Paulius, Elena Jucius, 
Ona Baranauskas ir Emilija 
Paukštis. Vestuvėse muiz- 
kantu Jjuvo akordijonistas 
Frank Bumbliauskas.

Budriko Modern lik* Kr*utuvt

Pilnu, dideli. pasirinkimas na
mam. rakandų, gerų Parlor Se
tų. Pečių. Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
.togu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

los. F. Budrik, Ik.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Radio Prorramat letdllaml 
Budrlko Krautuvė, per 14 metų:
WOFI> lOOO k Sekmadienio va

kare l:M valanda.
WHFT 14AO k. Ketvirtadienio 

vakare T valanda. •

Antroje koncerto dalyje 
gražiai ir jautriai sudainavo 
šv. Jurgio parapijos moterų 
choras liaudies dainas. Cho
rui vadovauja muzikas prof.
A. Pocius.

ŠV. Jurgio parapijos mo
terų choras susideda iš šių 
narių: K. Dausinienė, B. 
Petraitienė, O. Milašienė, O. 
Sidabrienė, K. Mankuvienė,
B. Jukštienė, Ap. Kripienė, 
J. Lazeckienė E. Laukienė, 
U. Gudienė, V. Karpinskienė, 
An. Mačiulienė. T. Ručienė,
C. Petraitienė, A. Gilienė, 
M. Lidžienė, M. Bružienė, O 
Rudienė, O. Bakutienė, N. 
Butkūnienė, Ad. Germinienė, 
U. Žemaitienė.

Du žymūs
dainininkai

Antanas Kaminskas jaut
riai ir su giliu pergyvenimu 
sudainavo Tellat-Kelpšos: 
Nemargi Sakalėliai, lr J.

KARIŠKIAI NORI 1ŠGELBETI NUO MIRTIES Įvairenybės
MUZIKOS

INSTRUMENTAS
Švilpynės, kuriomis grojo 

George Washington, Lord 
Byron ir Dr. Johnson Bos- 
well, yra William Kincaid 
kolekcijoje (rinkinyje), Phi
ladelphia' švilpynių (birby
nių) orkestre. Kiti pasižy
mėję vyrai, kurie grojo švil
pyne, yra Robert Louis Ste- 
venson, Rousseau, Schopen- 
hauer Casanova, Cellini irF
Leonardas da Vinci.

♦ » *

EUROPOS TAIKA

• Trijų šimtų metų bėgyje

Antradienis, sausio 18, 1944

/ mus
X Sv. Kazimiero Akade

mijos orkestras praeitą sek
madienį "Draugo” koncerte 
buvo geriausias Liudininkas, 
kaip toji mokykla aukštai 
stovi ir muzikos atžvilgiu. 
Garbė seseriai M. Bernardai!

X Dale Vaikuty tė, Brigh
ton Park Sodalicijos meno 
skyriaus vedėja, savo debiu
tu per “Draugo” koncertą 
parodė nemažą talentą va-

z

Europoje buvo keturios di-< dovauti dainos ir vaidybos
dėlės taikos sutartys — 
Westphalia, Utrecht, Vienna 

, ir Versailles, — ir Europa 
, dar kare.

menui. Ir choras ir atvaidi- 
nimas paskutinės scenos iš 
“Katriutės Gintarai” puikiai 
išėjo. T >

Billy Meers, 4 metų amžiaus, Dalias, Texas, sergantis 
chronišku nephritis, tikima bus išgelbėtas nuo mirties. 
200 kareivių ir WACS iš Chanute Field sutiko duoti savo 
kraujo, kuomet ligoninėj nutrauktas jam kraujo davimas. 
(Acme-Draugas telephoto)

Dienos metu sargas, 
naktį banditas

Pereitą sekmadienį buvo 
Chicagoje sulaikytas vienas 
vyras, 27 metų amžiaus, ku
ris dienos metu buvo sargu. 
Jis prisipažino, kad nakties 
metu kokiam tuzinui taxi- 
cab vairuotojų įvykdė “hold- 
apą”. Suimtasis vyras sau
gojo Chicagos laikraščius.

Keistoka
Pereitą pirmadienį Felo- 

ny teisme turėjo' pasirodyti 
20 metų amžiaus mergaitė, 
baigusi aukštesnę mokyklą, 
kuri prisipažino, jog apvo
gė aštuonis apartamentus 
Country Club viešbutyje, 
6930 So. Shore dr.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

Generolas tiki maldos 
jėgai

St. Louis, Mo. — Genero
lui Dwight D. Eisenho- 
wer’iui, svarbios sąjunginin
kų invazijos Europon vadui, 
buvo pranešta, jog įvyksta 
Eucharistinis suvažiavimas, 
kuris pašvęstas taikai ir 
pergalei.

Generolas Dwight D. Ei- 
senhower į tai atsakydamas 
parašė:
• “Aš rimtai tikiu į maldos 
jėgą ir mano širdį nudžiu
gino, kai išgirdau, kad Eu
charistinio Jaunimo metinis 
suvažiavimas bus pašvęstas 
viso pasaulio taikai.”

Gen. Eisenhower savo laiš
ką parašė kunigui Charles 
P. Maxwell, Katalikų jauni
mo tarybos direktoriui.

Apie tai rašo laikraštis
“The Register”, 1944 m.,

Laivyno veteranas, 13 
metu, grįžo į Chicag?
Trylikos metų amžiaus 

Chicagos pradžios mokyklos 
aštunto skyriaus mokinys 
pereito penktadienio vakare 
grįžo į namus iš Farragut 
(Idaho) laivyno lavinimo 
mokyklos. Jis buvo garbin
gai paleistas iš laivyno ir 
turi antrojo pasaulinio karo 
rekordą.

Jis yra Raymond Brenner, 
sūnus Mrs. Abe Brenner, 
1255 So. Kolin avė., kuris 
paliko Bryant pradžios mo- 
kylą rugsėjo mėnesį, 1943 
metų, ir slapta išvyko iš na
mų ir padavė netikrą savo 
metų amžių, kai įsirašė į lai
vyną.

X Šv. Jurgio parapijos 
moterų choras ‘ ‘Draugo” 
koncerte buvo pirmas iš dau
gelio Chieago lietuvių mo
terų chorų pasirodęs dide
liam koncerte, didelei pub
likai. Ir, reikia pasakyti, ge
rai išlavintas. Balsai plaukia 
lygiai. Lenktynės norinčių 
vieną kitą prarėkti, kaįp yra 
kituose choruose, sutvarky
tos. Ir išviršiniai choras su
kultūrintas. Bravo, vadui 
komp. A. Pociui.

X E. Druktenytė, G. Kle
vickaitė ir A. Kaminskas hu 
vo “Draugo” koncerto paži
bos. Pastarasis savo reper
tuarą paturtino nauja daina 
“Baltija” (J. Bertulio), ku
rios publika klausės su pa
sigerėjimu.

X “Draugo” koncerte ras- 
Jis rašė motinai', kuri pra- ta maža piniginj 8U pinigais.

šė, kad jis grįžtų į namus. 
Bet kai jis negrįžo, Mrs. 
Brenner kreipės į savo sū
naus oficierius. Jie leido jam 
grįžti namo ir gyrė jo būdo 
ypatybes, ir tikima, kad tai 
yra jauniausias laivyno ve
teranas. a

Koncerto gale
f ‘ k

Koncerto gale Genovaitė 
Kleveckaitė ir Antanas Ka
minskas gražiai ir meniškai 
šudainavo duetą iš operos 
“Traviata”, akomponavo J. 
Byanskas.

“Draugo” koncertas buvo 
pradėtas Amerikos himnu, o 
baigtas Lietuvos himnu.

Po koncerto darbščios ir 
sumanios šeimininkės sve
čius vaišino skaniais lietui 
viškais valgiais.

“Draugo” koncerte vieš
patavo lietuviška ir ameri
koniška nuotaika.

. 30 sužeista
CoUlnsvilIe, m. — Trisde

šimt keleivių buvo sužeista 
pereitą šeštadienį, kai auto
busas susidūrė su dviem 
anglių trokais, trys mailės 
vikaruose nuo Collinsville. 
Autobusas važiavo iš Col
linsville į SL Louis.

DARBININKŲ
Rankinių Trokerių ir Šlavėjų
štai jums proga įsigyti gerą darbą gerai veikian
čioje kompanijoje — lr turėti pasitenkinimą ži
nant, kad jūs dirbate svarbų darbą dėl Pergalės. 
Darbas Foote Brothers kompanijoje turi daug 
patogumų:

• Gera Mokestis • Geros Darbo Sąlygos
• Naujos Dirbtuvės • Moderninės Maitino*

• M Vai. Darbo Sav. — 70 Vai. Mokestis

■BPlsvsisv •HKiifSIB f.Mastara Blvd.

FOOTE BROS.
OEAR A MACHINE CORPORATION

30,000 areštu
Sgt. Mortimer Goldstine, 

iš Hyde Park policijos sto
ties, trečiadienį išeina į pen
siją. Jis turi 55 metus am
žiaus, gyvena 7341 Dante 
avė., policijoje ištarnavo 
dvidešimt penkis metus.

Sgt. Goldstine buvo 
squade kuris veikė prieš 
gemblinimą ir kitokį negeru
mą, ir kartais į dieną areš
tuodavo trisdešimt asmenų. 
Taigi per 25 metus buvo 
įvykdyta apie 30,000 areštų.

800 kalinių baigė 
riaušes

Waupun, Wis. — Valstijos 
kalėjime 800 kalinių buvo 
sukėlę pereito šeštadįenio 
vakare riaušes prieš valsti
jos parolės boardą. L. F. 
Murphy, valstijos kalėjimo 
viršininkas, pareiškė, kad 
sekmadienio vakare buvo 
ramu tarp aštuonių šimtų 
kalinių.

Karo laivas
Didysis karo laivas, dred- 

notas, turi nuo 1,200 iki 
1,500 įgulos žmonių; naikin
tuvas turi nuo 122 iki 230.

Pametęs asmuo prašomas at
sišaukti į administracijos o- 
fisą.

X DKK nariai, dėmesio! 

Ketvirtadienį (ne penktadie
nį), sausio 20 d. Darius-Gi- 
rėnas salėj susirinkimas — 
pamoka pailiustruota braiži
niais. Visi kviečiami atsilan
kyti lygiai 8 vai. Susirinki- > 
mas bus žemutinėj salėj.

X Pataisome. Vakar šioje 
kolumnoje buvo parašyta a- 
pie A. Skiriui išleisti vaka
rą. Vietoj “šį vakarą”, tu
rėję būti vakaras buvo su
ruoštas praeitą penktadienį). 
Plačiau apie tą vakarą pa
rašys mūs korespondentė. A'

X A. ir A. Samoškai, 6434 
S. Richmond St., džiaugiasi 
susilaukę dukrelės, kuriai 
išrinktu vardai Darline-Ann.
Dr. Thomas. ir O. Kasmaus- 
kienė — krikšto tėvai.

X Ant. ir Aldona Miliaus
kai, 1837 S. 48 Ct., Cicero, 
sausio 16 d. pakrikštijo tre
čią dukrelę vardais Geno
vaitė-Veronika. Pažymėtina, 
kad krikšto tėvais buvo Ci
cero biznierių Bernadišių sū
nus 13 metų amžiaus su Vai- 
tekūnaite iš Lyons, III., 9 
metų amžiaus.

r

Didelis žmogaus' privalu
mas mokėjimas išklausyti 
priešingą nuomonę, nors ji 
būtų ir klaidinga.
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