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SĄJUNGININKAI ARTINASI PRIE ROMOS!
RUSAI PUOLA KERCO BAZE KRYME
Pradėjo naują ofensyvą Suomijos fronte

LONDONAS, aauaLo 24.— šiuo laiku grąso vokiečiams 
Maskvos pranešimu, rusai Tosno mieste, ir rusų komu-
užėmė Puškino miestą, Le
ningrado sektory.

Vokiečių radio sakė “nau
jai išlipdinti rusų daliniai 
atakuoja Kerčo miestą” ry
tiniam Kryme.

MASKVA, sauso 24. — 
Skubiai žygiuodami abiejais 
Volkovo upės krantais, po to, 
kaip sunaikino nacių pozici
ją rytiniam krante, rusai ka
reiviai randasL tik 10 mylių
nuo Cudovo ir gręsia dar 
kitai- svarbiai priešo s-usisie-/ do, Krasnoye Selo apylinkė-
kimų linijai žemiau Lenin
grado.

Vokiečiai dar tebelaiko 
siaurą dalelę didžiosios Mas- 
kvos-Leningardo geležinke
lio linijos tarpe Čudovo ir 
Tosno. Vienas rusų dalinys

Slavai suduoda naciam 
labai didelius smūgius

LONDONAS, sausio 24.— 
Jugoslavų partizanų štabo 
pranešimų, voKiečiai be ato
dairos siundą kareivius ir 
ginklus kovosna už Šen j, 
Kroatijos pakraščio mieste
lį 35 mylias į pietus nuo 
Fiume. Pasak slavų, jie su
duoda didelius smūgius na
cių jėgom 18 mylių pločio 
frontu tarpe Senj ir Otocac.

Vengrijos žinių agentūrai, 
transliuodama pranešimą iš 
Zagrebo, kuris sakė vokie 
čiai jau okupavę Šen ji, ir bai
gia operacijas Hvar saloj.
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Roma virs karo laukui
Priklauso nuo naciu
WASHINGTON, sausio 24 

—Ar Ąmžinas's Miestas virs 
kruvinu kovui Lauku? Atsa
kymas priklauso nuo vokie
čių. K

Šios dienos pranešimams 
sakant sąjungininkų artile
rija jau galėtų apšaudyti 
Romą, sąjungininkų nusis
tatymas sakoma esąs to>ks*. 
kas atsitiks Romoje pri
klausys nuo nacų. Jeigu iš
sinešdins, tai sąjungininkai 
apeis jii. Jeigu vokiečiai nu
tars jame priešintis, tai są
jungininkai bus priversti 
veržtis į Romą juos iškrapš
tyti. Oficialiuose sluoksniuo
se jaučiamai, jog ir Vatika
nas tą supranta ir įvertina.

KALENDORIUS
Sausio 25 d.: Šv. Povilas 

atsiveri.; senovės: Rimgai
la ir Mylė.

Sausio 26 d.: Šv. Polikar
pas; senovės; Rymantas.
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n'katas sako vokiečiai jau 
betvarkiai bėga iš Tosno li
nijos galo.

Švedų žinios iš Berlyno 
sakė rusų armija pradėjusi 
netikėtą ofensyvą tolimam 
Suolui jos fronte šiaurėje, 
apie 150 mylių į pietryčius 
nuo Petsamo. Suomių prane- 
š'mas, tačiau, teminėjo pat- 
rolių veiklą.

Anot rusų biuletenių, jų 
kariuomenė, žygiuodama į 
(pietvakarius nuo Leningra-

je, paviairė vokiečius iš kelių 
kaimų ir miestelių, jų tarpe 
Akalovo, 10 mylių į vakarus 
nuo Krasnogvarde’sko, ir 
tik 5 mylias nuo nacių gele
žinkelio einančio į Narva, 
Estijoje.

Sąjungininkų lėktuvai 
skraidė virš Europos
LONDONAS, sausio 24.— 

Britų Mosqu:to bomberiams 
atakavus taikinius vakari
nėj Vokietijoj vakar naktį, 
dideli skaičiai sąjungininkų 
lėktuvų šiandien skrido" per 
Anglijos kanalą pulti įvai
rus Europos taikinius die
nos metu. Visi Mosųuito bom 
bėriai saugiai grįžo iš nak
tinės atakos.

Britų lėktuvai taipgi nu
metė minų priešo vandeny
se. Komunikatas neminėjo 
atakos per visą naktį, nors 
faktas, kad Europos radio 
stotys buvo sustojusios tran 
šluoti anksčiau nurodė, jog 
gal puolami taikiniai pietry
tinėj Europoj.

šios dienos atakose Ame
rikos ir Anglijos lėktuvai 
atakavo militarinius taiki
nius šautinėj Prancūzijoj. 
Jie išskrido į Pas de Calais 
pusę, ir už 45 minučių grįžo 
iš Boulogne, Dieppe ir Ca
lais pusės.

Vakar dienos atakos, buvo 
koncentruotos ant nacių 
įrengimų Pas de Calais apy
linkėje. Nacių aerodromai 
Prancūzijoje “Ar Olandijoje 
taipgi buvo atakuoti. Priešo 
lėktuvai terodė mažą opozi
ciją. Penki jų numušti, o są
jungininkai prarado du savo

Sprogime žuvo keturi darbininkai
CHICAGO, sausio 24. — Mirusiųjų vardai buvo: 

Plieniniam motorui sprogus E. E. Str’ckland, John Mln- 
elektros jėgos stoty Carne-ford ir Harry Branch. Ket- 
gie-Hlinois korp oracijos virtoji auka kol kas neatpa

žinta.
B. Nawrocky, H. Green, 

John Auguait, C. Gsrdner, 
William Isnovrsky, ir C. J. 
Carradine buvo sužeisti ir 
nugabenti į ligoninę.

Sprogimas įvyko tuoj po 
pietų. Priežastis nežinoma.

South Chioago dirbtuvėje, 
keturi darbininkai buvo už
mušti ir šeši kiti sunkiai su
žeisti. Sprogimas sukrėtė 
pastatą ir sukėlė paniką 
darbininkuose, kurie buvo 
susirinkę karo bonų pardavi
mo programui.

PIRMYN — Į ROMĄ
T"

Amerik'iečiai kariai sulipa išlipdinimo laivan, kuris juos pristatė prie kranto tik kelias mylias 
nuo Romos, už vokiečių Kiniją. Tai buvo žymiausias sąjungininkų kareivių išlipdinimas nuo Sa- 
lemo. (Acme-Draugas Telephoto).

Kiniečiai užėmė dar 
viena miestą Burmoje
NEW DELHI, sausio 24. 

—Varydanfesi į Taiphii Ga, 
Hukawng klony šiaurinėje 
Burmoje, amerikiečių išla
vinti kiniečiai kariai užėmė 
Mingru Ga. Anot biuletenio, 
taipgi užimtai iir kita stipri 
japonų pozicija Taro apy
linkėj, tam pačiam fronte, 
nežiūrint didelės japonų 
opozicijos.

Žygiuodami rytuosna per 
šiaurinę Burmą, kiniečiai 
sus'remia su japonų patro- 
lėmis ginančiom naują Lido 
vieškelį į, Kiniją.

Buthedaung sektory, va
kariniam Burmos krante, 
sąjungininkai atmetė stip
rias japonų kontratakas. 
Sąjungininkai šioje apylinkė 
je varosi į priešo laikomą 
Akyiab uostą.

Chindwin sektory, britų 
lėktuvai atakavo priešo sto
vyklą, ir geležinkelių tiltus 
bei bėgius netoli Mogaung. 
Atakose ant Laivų Irrra.wad- 
dy upėj ir Mayu pusiausalio 
vandenyse, lėktuvai sužalo
jo du garlaiviussr suvirš 40 
kitų upės laivų, o didieji 
bomberiai sukėlė didelius 
gaisrus prie Meiktila gele
žinkelio stoties. Viri sąjun
gininkų lėktuvai saugiai grį
žo.

Užstato spąstus japonams N. Gvinėjoj
Lėktuvai nuskandino ir padegė jų laivus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS bėriams iš SoLcmonų.
N. Gvinėjoj, sąusio 24. — 
Australiečiai kareiviai grą- 
so japonams Finisterre apy
linkėje, Naujoj Gvinėjoj. Pa 
dedami sąjungininkų lėktu
vų, australiečiai įsteigė po
ziciją KankiryA punkte, tik 
20 mylių nuo priešo Bogad- 
jim laivų bazės, kuri yna. 52 
mylias į šiaurę nuo ameri
kiečių Saidor sektory.

Pasitraukią japonai paliko 
100 žuvusių savo karių la
vonų. Australiečiąi vietom 
turėjo koptis beveik stačiais 
kalnais, kad prieiti prie ja
ponų pozicijų.

Didieji bomberiai iš Solo- 
monų numetė 95 tonus bom
bų ant Borpop aerodromo, 
pietinėj) N. Ireiandijoj, ir 
puolė priešo bazes žemiau 
Rabaulo, N. Britanijoj, iš 
kur japonų lėktuvai gali pa
kilti priešintis mūsų bom-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift NAUJOS GVINĖJOS— 

Australiečiai kareiviai ran
dasi tik 40 mylių nuo japo
nų Madang bazės.

Ift WASHINGTONO. — 
Amerikos vyriausybė atsisa
ko pripažinti naująją Boli
vijos vyriausybę.

Ift ALŽYRO — Manoma, 
kad amerikiečiai ir britai 
kareiviai, išlpdinti žemiau 
Romos, jau bas pasiekę Api
jos kelią. Naciai dar nėra 
sakę, kad jie būtų sąjungi 
ninkas sulaikę ar atmušę.

Ift LONDONO — Ameri
kos didieji bomberiai šian
dien atakavo vakarinę Vokie 
«ją.

Pirkite Karo Bonus

Lorengau uoste, Admiral- 
ty salose, bombos padegė 
2,500 tonų transporto laivą, 
ir sunaikino patrolės laivą 
ir išlipdinimo laivelius. Prie 
Naujos Britan’jos krantų 
sąjungininkų lėktuvai ir lai
vai sunaikino 5 išlipdinimo 
laivelius ir nuskandino ne
didelį laivą, o na'kintuvai 
išsprogdino 1,000 tonų trans 
portą prie Hansa įlankos. 
Prie N. Gvinėjos buvo nus
kandinta du kareiviniai lai
vai, vienas jų vežąs karei
vius, o į šiaurę nuo Madang 
bomberiai sunaikino 5 tiltus.

Komunikatas nieko nesa
kė apie kovas Cape Glouces- 
tery, N. Britanijoj, kur ame
rikiečiai konsoliduoja savo 
pozicijas aplink užimtus ae
rodromus. Dvi mažos priešo 
atakos ant Arawe buvo ne
vykusios.

SAKO RUSIJA ATMETE
HULL PASIOLIJIMA
NEW YORKAS, sausio 24 

—Berlyno radio šiandien 
perdavė Stokholmo la'kraš- 
čio pranešimą, kuriuo sako
ma Rusijos vyriausybė at
metusi užsienių reikalų sek
retoriaus Hull pasiūlijimą 
patarpininkauti atsteig i m e 
diplomatinių santykių tarpe 
Lenkijos ir Rusijos.

Nėra sąjungininkų patvir
tinimo tam priešo praneši
mui.

$2,000,000 gaisras
DETROIT, sausio 24. — 

Didelis gaisras šiandien su
naikino tris sandėlius, ku
riuose buvo sukrauta 100 
tonų v’sokių dalių armijos 
sunkvežimiams, kurių kaina 
siekia $2,000,000.

KANUOLĖS APŠAUDO KELIA I ROMA
Naciai atakuoja kituose frontuose

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 24. — štabo 
pranešimas sako amerikie- 
č'ai ir britai kareiviai pasi
stūmėjo keturias mylias gi
lyn Italijon ir jau iš kanuo
lių apšaudo Apijos kelią, 
svarbiausią vieškelį vedantį 
Romon.

Vokiečių pranešimas sakė 
sąjungininkai žygiuoja iš 
Nettuno į Littoria, 12 mylių 
į rytus, ir tik 4 mylias nuo 
Apijos kelio. Sąjungininkų 
žygiavimas į tą pusę vestų 
juos nuo, o ne į, Romą.

Desperatiškai kovodami 
lyg būtų kok:e spąstuose su
gauti žvėrys, vokiečiai pra
dėjo ofensyvą visam Cassino 
fronte, 60 mylių į pietus. 
Eilėje atakų dieną ir naktį 
vokiečiai privertė amerikie
čius atsitraukti per Rapido 
upę.

Vienas sąjungininkų kari
ninkas sakė matosi, jog na
cių komandai nori visiškai 
išardyti Penktos armijos 
frontą, kad gauti .pakanka
mai laiko apš aukti ir kovoti

U.S. lakūnai atakavo
18 Romos taikiniu
15-tojo U.S. AVIACIJOS 

DALINIO BAZE, Italijoj, 
sausio 24.—šimtai šio dali
nio lėktuvų, tęsdami savo 
ofensyvą padėjimui sąjungi
ninkų išlipdinimui į pietus 
nuo Romos, vakar atakavo 
18 taikinių. Svarbiausieji jų 
taikiniai buvo geležinkelių 
ir vieškelių tinklai tuoj už 
vokiečių linijos ir į šiaurę 
nuo Romos. Manoma dvi 
bombos pataikė į Pontecorvo 
tiltą. Didieji bomberiai nu
metė bombų ant kito tilto, 
skers Liri upės arti San 
Giorgio, 5 mylias nuo Cas
sino.

Sutiko dėl mokesčiu 
atleidžiamiems kariams

WASHINGTON, sausio 241 
—Senatas ir Atstovų butas 
sutiko dėl mokesčių atlei
džiamiems kariams. Kaip 
bylius dabar stovi, jis numa
to $300 mokestį tiems ka
riams, kurie ištarnavo su
virš 60 dienų užsieny arba 
Alaskoje. Ištarnavusiems su
virš 60 d'enų Amerikos ri
bose bus mokama $200, o iš
tarnavusiems mažiau negu 
60 dienų Amerikos ribose 
bus mokama $100.

TRAUKINYS SUMUftfi
AUTOBUSĄ; 8 ŽUVO

ST. LOUIS, sausio 24 — 
Traukinys užvažiavo ant au
tobuso ir jį perlaužė pusiau. 
Aštuoni asmenys buvo už
mušti, o 10 sužeisti.

Vol. XXVIII

naują išlipdinimą jų užpa
kalyje. '

Pirmą kartą oficialiai pra
nešta, kad sąjungininkai oku 
pavo Nettuno. Jie taipgi už
ėmė pakraštį kelias mylias 
į abL puses nuo to uosto.

Vokiečių lėktuvų opozici
ja iki šiol labai maža, bet 
Amerikos lakūnai užtiko tar 
pe 50 ir 60 vokiečių lėktuvų, 
kurie bandė bombuoti sąjun
gininkų laivus prie krantų, 
ir netoli Elhai šešis jų numu
šė.

Be Nettuno buvo užimtas 
ir kitas kranto miestelis, 
bet jo vardas nepraneštas.

Daug dabar priklausys nuo 
to ar sąjungininkai pajėgs 
naujose pozicijose pristatyti 
užtektinai karių ir ginklų, 
kad atmušti vokiečius, kurie 
atsisuks prieš juos iš Cassi
no fronto.

Sąjungininkų lėktuvai vi
są dieną vakar atakavo vo
kiečių susisiekimo linijas ar 
patroliavo virš kovos fron
to. Sunaikinta 11 priešo lėk
tuvų* Trys sąjungininkų lėk
tuvai dingo.

Sako vokiečiai ragina 
Popiežių apleisti Romą

LONDONAS, sausio 24.— 
Daily Express šiandien na- 
šė, kad Vokietijos ambasa
dorius Vatikanui neva pra
šęs Šventąjį Tėvą bėgti iš 
Romos ir vykti įi Liechtens- 
teiną. Anot žinios, nacis 
įspėjęs Jo Šventenybę, jog 
“sost’nė esanti pavojuje ir 
by kas galįs atsitikti.”

Stokholmo laikraštis Af- 
tontidningen atspaude pra
nešimą iš Zuričo, kuriuo sa
koma Popiežius Pijus XII 
atmetė pakartotinus vokie
čių pasiūlijimus vykti į kurį 
norint Vokietijos miestą. 
Vokiečių kontrol ii u o j a m o 
Skandinavų telegrafų biuro 
pranešimu, šventojo Tėvo 
sargyba buvusi padidinta 
ir Vatikano apsigynimas e- 
sąs paruoštas by kokiam 
įvykiui.

Fašistai bėga iš Romos 
kaip tik galėdami
MADRIDAS, sausio 24.— 

Iš Romos garti pranešimai 
sako fašistai Italijos sosti
nėje skuba į šiaurę. Sakoma 
keliai į šiaurę nuo Romos 
užgrūsti automobiliais ve
žančiais fašistų oficialus. 
Spėjama, kad apie 5,000 fa
šistų vadų komandiruoja 
sunkvežimius išvažiavimui ift 
Romos, kadangi sąjunginin
kų lėktuvų atakos beveik 
suuaraližiavo visas geležin
kelio linijas einančias iš to 
miesto.
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Prezidento Antano Smetonos
X » . , J

laidotuvių Įspūdžiai !
leguOneerių manievros prajuokdina nu-
LICDUSIAS ŠIRDIS. KADA MŪVIU APARATAI TRUK

DO KALBĖTOJŲ SPYCIUS’. SU MILIJONIERIAUS
DUKTERIMIS PIETUOSE. SIC TRANSIT GL0R1A
MUNDL

Netikėta mirtis Lietuvos pašarvotas ir kaip greičiau 
prezidento A. Smetonos su- ten patekti. Skambiname 
krėtė kiekvieną patrijotą lie Dirvos redakcijai — neatsa- 
tuvį. Siela veržėsi kad kaip ko. Telefono knygoj neran- 
nors patekti į laidotuves. Pa- dame nei vieno lietuvių kle- 
skatintas kai kurių savo bono pavardės. Juliaus Sme- 
draugų, pasiryžau vykt: į tonos telefonas nebeegzistuo 
Cievelandą ir tą istorini įvy- i ja ir vėl mums bėda. 
kį net nufilmuoti. , Pagaliau nusprendėme šau

Trečiadienio vakaro sku- I kti graborius ir neapsivilta 
bėjome su V. Rukšteliu į Sužinojome, kad prezidentas 
La Šalie gelžkelio stotį ir 12 pašarvotas Vilkelio kopi y-

Iš Toronto padangės
Šv. Jono pašalp nė drau- lajūnas paaukojo visą duo- 

gija Naujų Metų sutikimo ną ir dar nupirko iš drau- 
proga surengė balių. Žmo- gijos bilietų už tris dolerius, 
nių buvo pilna salė. Parapi- Prie stalų patarnavo lie
jos klebonas kun. V. Mac- tuvaitės: Joana Grunskyta, 
giwney vakarienę pradėjo Giūiutė U žeme c kaitė, Rūta 
malda. Butk ūtė ir kitos, kurių ne-

Už skaniai parengtą va- teko pavardžių sužinoti. Na, 
karionę ir dide'Į pasidar-1 o mūsų mylimas tarybos pir- 
bavimą tenkir didžiausia g r- mininkas Petras Kairys dir
bę ir padėka šemininkėms: bo išsijuosęs. Padėka ir di- 
iniciatorei Bronei Giriūnie- džiausiąs jam kreditas iš Šv. 
nei, ir jos vyrui A. Ciriū- Jono palaipinės draugijos, 
nui (B. Ciriūnienės brolis ----------

’ bar yra labai išblaškytas ir 
neturi savo organizacijos. 
Sumanymą apdiskusavus su 
sirinkimas pavedė valdybai 
išdirbti planus ir patiekti se
kančiam draugijos susirin
kimui.

Tai labai puikus sumany
mas ir girtinas dalykas. Gar
bė būtų už tai draugijai ir 
nauda Dievui ir Tėvynei.

Aistis

J. Zuklys yra policmonU N a- 
gara Fal's, N. Y. taipgi ge-

Sausio 2 d. Šv. Jono pašal- 
pnės draugijos įvyko meti-

ras katalikas). Ciriūnai, be nis susirinkimas. Perinkta 
valdyba, kurios dabartinis 
sastatas yra teks: pirm. M. 
Dervinis, naujai išrinktas;

darbo, daug paaukojo val
gomųjų ir kitokių dovanų

I Vieną dovaną išleidus ti-valandą nakties išdundėjome čioje, į kur išdūmėme nieko .... , ™ r i.„„ kietais, pelno davė virs se- vice pirm. P. Leksas, naujaiNew York Central trauki- nelaukdami. Prie koplyčios
radome policiją jau rikiuo-mu.

Traukiny sutikome dau
giau lietuvių.. Važiavo išriša 
grupė legijonierių. Žvalaus 
J. Mickeliūno direktiK jami 
dažnai sukinėjosi po vago
nus. Jų militariška dvasia 
sukėlė, kaip ir visuomet, juo
kingą jausmą. Ypač š ame 
momente, kada vykstama j 
tokias liūdnas Laidotuves, jie 
pataisė mūsų suniurusią :.uo 
taiką.

Po septynių valandų ke
lionės atsidūrėme majesto
tingoj Clevelando gelžkelio 
stotyje. Tokios didžios ir 
puošnios vargiai kur kitur 
rasi.

Skubėjome surasti viešbu
tį, kur galėtumėm palikti sa
vo bagažus, apsiprausti ir 
kaip greičiau, surasti pašar
votą prezidentą. Kaip tyčia, 
viešbučiai visi užimti. Kur 
tik eini, visur nėra vietos. 
Vargais negalais suradome 
viename laisvą kambarį 
Karščiavomės, manėme gal 
pavėluosime, nes skelbta bu- 
vo kad 10 vai. prasidės pa- j 
maldos katedroje. Išlydėji
mas, žinoma, turi prasidėti 
pusvalandž'u anksčiau, c 
mes dar sukinėjamės po vieš
butį. Surprizas po eurprizo. 
Išėjus iš viešbučio, skersai 
gatvės pastebime nedidoką 
bažnyčią. Skaitome užrašą 
— St. John *s Cathedral. Mū
sų pulsas vienu tempu lė
čiau pradėjo mušti, nes min
tis prieš akis — netrukus 
prezidentą ča atveš... Beli
ko mums tik sužinoti kur

šių dolerių. Darbu ir auka išrinktas; nutarimų rašt. S.
prisidėjo dar Pranciška Dar
gienė, Izabelė Jurčienė, biz-jantis. Pilna raitos, pėsčių 

ir keliolika skvadų. Prasi
skverbus pro policiją žengia-
me į koplyčią. Pulas jauni- "kad’
kaitis atidarinėja kiekvie-
nam įeinančiam duris. Vil
kelis mus užregistruoja ir
prižada aprūpinti automobi- bu Pranas 
liu į katedrą ir kapines.

Skubame dabar pamatyti
pašarvotą prezidentą, žen
giant į tą kambarį stiprus 
rožių ir lelijų kvapas per
vers nosįv Aplink karstą ir 
pasieniais sudėti įvairių gė
lių vainikai. Metaliniame 
balzganos spalvos karste pa
guldytas prezidentas. Taip 
natūraliai atrodo, kad nesi
nori tikėti, jog rųiręs. Girdė
jau kad labai gerai išbalza
muotas, kad 15 metų išsilai
kys visai nepasikeitęs.

(Bus daugiau)

Jau nauji metai. Jei kie
no baigės prenumeratą — 
atnaujinkim.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Lalk- 
rodėliua, Auksinius Ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk- 
slnluB daiktus 
už PR1ENA- . 
MlAUSIASt 
KAINAS.
Turime didelį 

p s s i r inkimą _ 
ifuaakaliAkų Instrumntų, Mun 
icaližkų Knygų, Stygų, Rekor- 

' Itų visokių muzikaliudų ir kitų

Balčūniis, {paliko tas pats; 
rast. padėjėjas J. Samulevi-

nieriai Grubevičiai, ir dar' čius; ižd. A. Rslickae tas 
paaukodami penkis dolerius, pats; finansų rašt. A. Ciriū- 

na* tas pats; kontroliai F. 
Karaliūnas tas pats ir J. Ka
linauskas naujai išrinktas. 
Parengimų komisija visa 
nauja: M. Dervine, P. Lek
sas, A. Lastauskienė, Em. 
Matjošaitienė ir J. Samule- 
vičius.

Buvo iškeltas ir svarsty
tas sumanymas, kad drau
gija imtų iniciatyvą suorga
nizuoti jaunimą, kuris da-

vielai niekuomet neatsisako 
paremti b le labdaringą tiks
lą tai stambia auka, tai dar-

sidėjo auka ir darbu. Labai 
daug dirbo prie surengimo 
vakarienės ir per pačią va
karienę, Veronika Samulevi- 
čienė r Apolonija Lastaus
kienė.

Lietuvis duonkepis Miką-
f

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

OF

Ambrosia & Necfar
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

r^=

if
DABAR

Badrlko lfodernUk* Krautuve

Pilnas didelis panirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, rečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

los. F. BnM, Ine.
3241 So. Halsled SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk

to1 Muzikalias Instrumsn-

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Uš Dar žemomis Kabiomis! 

Atvykite J mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Hadlo P r atramai leidžia mt 
Rudrlko Krautuvė* per 14 metų.

WCW, IOOO k, Brkmadtento va
kare #:»© teiaada

whFC1 1430 k. Ketvirtadienio
vakare V valanda

JOHN A. KASS
JSMELRY — WATCHMAKER 

— irusio
4216 ARCHER AVENUE 

t LAFAYETT1 8617

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWTNAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 
Kitomis dienomis — nuo 7 vaL ryto iki 5:30 valandos popiet.

DAROMOS ANT PIRMU MORGIOUI
— REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūflų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Labai daug nukentėjo 
suvalkiečiai

(LKFSB) Vienas Lietuvos 
slaptasis laikraštis praneša, 
kad Suvalkijos pietuose — 
“trikampyje” (tarp Lietu
vos, Vokietijos ir Lenkijos 
— ten buvo daug lietuvių 
ūkininkų) naciai “Iškraustė 
jaunesniąją vietos kratą į 
Vokietiją, atėmė ūkius iš ū- 
kininkų, miestų įmones bei 
namus iš jų savininkų ir vi
sa tai perdavė 3tk r austy
tiems (daugiausia iš Prūsi
jos) vokiečiams... Yra tik 
vokiškos mokyklos...

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Kartery Kepreeentatlve.

SUOVVKOOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appolntment rali — 

REPUBLIC 6061

So. Tataan Avė.
TaL GBOveMB 0617

Offiee TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 Ir 7—9 vakare 
Treėiad. ir Nedėllomtt sukltarua 
2423 We«t Marąuette Rnad

I. P. VARKALA
V AUSTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė »avo Raštinę | 
BRiGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės vtršminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
15 matų patyrimas

ToLi Yarda 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Aida 
Ištaiso.

Ir Akinių Dtrbtuvš 
8461 BO. HALSTED 8T.

" ■MOfM 84tk Krust 
▼ZtemŠMMM 10 BdiiunalOd t

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

fcaL Saugokite ja. leisdami lle<- 
asmtauetl jas modernlSklaaata 
matoda, karią rarljtmo mokslas

JO*'*- M KUTAI PATYRIMO

» <
Dr. John J. Smetana 
Dr. 1 J. Smetana, Jr.
i onorcnunvu 
1801 8o. Ashland Avenne

ll-tos

ITlARGUTLf
VTF.NTNTF.r .TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4845 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
,Nna 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
). Nodfikoada pagal sutartį 
Offleo TaL YARds 4787

TeL PROspect 1836

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4445 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 

TreėiadienJ pagal sutart}.

Ofiso TeL VTRginla 0036 
štezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL YARds 6821 
■am: KENmood 6167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaL CANal 6122

DR. BIEZIS >
GYDYTOJAS IR CHIRURG AS 

2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Hskmad, Treėiad. Ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 YVest 68th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257 “T

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 1821 So. Halsted SL
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TaL YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS *
IAfl IB CHIRURGAS 

IR AKINTUS PRITAIKO 
744 West 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 
kurią uždirbame savo 
mis.

toji,
rankoj

LIETUVIAI DAKTARAI

•ita s. m. nu iii* ą. ■ 
A 4r MMad. a. aa. 

na ule a m.

MONABCH IJQ1()R 

3529 So Halsted St

TAROS SOS4

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
RezM.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7-6; 

TrsžiadDeniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Ofiso Tel..........VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
KanAen nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
7*reėiad. ir Sekm. tik susitari us.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
h* Penktadieniais 

VaL: 16-12 ryta. 2-6, 7-6 P. M. 
H47 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Ir Šeštadieniais 

Valandos: 8—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYD1TOJAS IR CITTRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— >■
Res. TeL: MIDsray 2886

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRI RGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3216 
Rez. TeL LAFayette 0094 f

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm, Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 6:30 vak. 
Seštad. 6 vaL Od 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUGĄ”



.Antradienis, saus’o 25, 1944

,£SSZ
HELP WANTED — VYRAI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfllCAGO, H33N0IS
=

S
HEI.P WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

FREIGHT
HANDLERS

77V8c I VALANDĄ 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

“DRAUGAS" HEI.P VVANTF.n 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph S48K-U489

SVARBUS PRANEŠIMAS
W»r ManpwPr Con,mission nu

matymui reikalauta ka.l .Inneii- 
mas darbininko turi Jslgytl l’a- 
lluosnvimo Raštų (sintim,ent ot 
avallablllty) nuo «1nliurlinęs dar
bo Įstaliros — ar nuo IVnr Man- 
prnver Con,mission — pirm prn- 
rtedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar los galit gauti 
Ir nr Joms reikalinga pnli,alsa
vimo raštas. Jos sutaupysit sau 
Ir daria, įtalpoms daug laiko.

HELP 1VANTED — VYRAI

/
LANGU Pr.OVRjŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestia. Atsišaukit 
Tlmekeeper’s ofisan.

EDOEWATER BEACH HOTEL 
_________ 5.749 Sberidan Ttd._______

REIKIA TIOJAUS

TROKAMS
MEKANIKŲ

★ Aukščiausia Mokestis
★ Geriausios Darbo Sąlygos
★ Svarbūs Karo Darbai 

Taipgi Mekanikams Pagelbininką.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPKAKE 3883

Mutual
Trucking Co.

&17 YVest 21 st Street

HEI.P VFANTED — VYRAI

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

2924 W. 51st St.
I

NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 
Steel & Wire Co.

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

DIENA IR NAKTĮ

SILVER FLEEI 
MOTOR EXPRESS, INC.

3357 S. JUSTINE ST.

Vyrų

CARI.OADERS IR PACKF.RSt
Pastovūs darbai svarbioj pramo
nėj. Proga viršlaikio. Gera trans- 
oortaciia. Arti North Avenue ir 
Halsted Street.

ARCHER DANIELS 
MIDLAND CO.

927 BI.ACKH.AWK ST. '

Reikia

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORIŲ 

IR SET-UP VYRŲ
Pirmos klesos prie Brown & 
Sharoe mašinų. Puiki proga tin
kamiems vyrams.

MERKLE MĖTAU PRODUCTS 
COMPANY 

213 N. MORGAN

VYRŲ REIKIA
Darbininku medžio išdirbimo dir
btuvėje. Taipgi Shaper ir patyru
siu prie novelty rakandų.

FEDERAL WQODCARVING 
COMPANY

1029 W. Chicago Ave. 

STOCKROOM KLERKŲ

Galima uždirbti iki $50 savaitėj.
> COMMUNITY MOTORS, INC.
♦ 235 E. SSrd St.

Telefonas Calumet 1300 
Klauskit Mr. Stoll

PIRKITE KARO BONUS!

ABC YVELDERIŲ 
6ešias<l<‘Simis Valandą Darbaa 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsldlrbimo

UPSET OPERATORIŲ 
F^RGE HEATERS 
$60.00 IKI $95.00

Ir Bonai Sulig Įsldlrbimo

PAGET.BTNTNKŲ PRIE PLIENO 
MOKINTU — THREADERS 

ROTTGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsidlrbimos

DARBININKŲ
REIKIA

54 Vai. į Sav.
Ir Daugiau

Laikas ir pusė virš 40 Vai.

100%’ KARO DARBAI
GERA MOKESTIS. PASTOVUS 
DARBAI DABAR IR PO KARO

Gera transportacija, geros 
darbo sąlygos.

Kreipkitės Employment Ofisan

Sherman Klove Co.
A

3531 W. 47th STREET

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vtdurmfestyje 
Moterims iki 60 mt<ų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. lld 12 naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

, Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslšanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto Ud B pp.

VYRŲ IR MOTERŲ
Abelnlems dirbtuvės darbams. Paty
rimo nereikia. Gera mokestis Pasto
vūs darbai. Laikas Ir pusė virš 40 
vai. Dieną lr naktj šiftal.

THE ARIDOR CO.
84)8 W. 48th PLACE 

UL
REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. AtaUau- 
klt darbo dienomis nuo S ryto Iki 
t pp. šeštad. Iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. ę

2742 W. Sfith PLACE

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ: 

INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS ,

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

VYRAI IK MOTERYS

ASSEMBLERS
Vyrų lr Moterų—1—lengvo aseembly. 
2—Vyrams apie >35 1 savaitę. Mo
terims apie >27 ( savaitę. >—Po karo 
progos.
UNITED MFG. CO. «12S N. VVestern

HELP VVANTED — MOTERY 8

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY
STEEL WORKS
5757 ĮVEST 65th STREET 

Kasdien: S ryto iki 8 vakare

ATUKIT savo dalį
Svarbiuose Darbuose

PRECISION MAŠINISTU 
TOOL MAKERS

Gera pradinė mokestis. Apmokamos 
atostogos. Progos įsidlrbimul.

UNIVERSITY OF CHICAGO
»5A E. 58(1, St. Room 201.

★★★★★★^44
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent!
★ For Service 1
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

★ # ★ \ 
PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ

MUMS REIKIA
Shipping and Receiving Room Darbininkų

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų
Machinistams Pagelbininkų

Material Handlers
Welderiams Pagelbininkų

Hand Truckers
★ ★

JOKTO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumų Jvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos išidirbti' 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvės tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.
Jei dabnr dirbate prie kuro darbu, būkite prie savo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero. IIL

NAKTIMIS PORTERIO—6 naktims, 
gera mokestis valgis lr guolis. Atsi
šaukit asmeniškai. Mr. Adler. 
MTC.KELBERRYS 2300 W. 95th St.

MAŠINŲ MOLDERIO
BRESO FOT’NDRftJE 

TTBT BVT PIRMOS KLESOS 
AITRIAUSIA ALGA. PASTOVUS

HODGSON FOTJNDRY CO.
2012 W. ISth STREET

Maliavos Dirbtuvės 
Darbininkų
Puiki Po Karo Ateitis 

DAŽU MALfiJU
MAIŠYTOJU, PAKERIŲ 

ORDERIŲ RINKĖJŲ
Gera mokestis su apsauga.

ELLIOTT PAINT & VARNISH 
4525 W. Fifth Ave.

MAŠINISTŲ
Turret Lathe 
Engine Lathe 

Drill Press ir Radio Drill 
Operatorių

Aukščiausia mokestis, užtenkamai 
viršlaikio, arti gatvėkarių. 

•'elevated” Ir subway.
WEIL PUMP CO.

1530 Fremont MOH S«S3

PAGELBININKŲ
Dėl sheet metai darbų prie dulkių 
rinkimo Įtaisymų karo dirbtuvėje. 
Dirbtuvėje ir prie (rengimo. Darbas 
53 vai. tiesioginis laikas 1 savaitę. 
Laikas lr pusė virš 40 valandų.

CYCLONE B<OW pipe CO. 
2552 W. 21 Rt STREET

DRAUGO SPAUSTUVĖJE 
RĘIKIA DARBININKŲ 
Patyrusių-ar Be Patyrimo. 
GEROS DARBO SĄLYGOS

Atsišaukit
2334 S. OAKLEY AVE. 

TEL. CANAL 8010
HELP VVANTED — MOTERYS

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AMŽ.
Patyrimo nereikia, bėra mokestis, 
pakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys šil
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. iNorttt Wat*r 8t.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

100% Karo Darbai 
Geros Darbo Sąlygos

ILLINOIS COIL SPRING CO.
2100 N. Major (5700 West)

Tarnaičių
Reikia

DIRBTI NAKTIMIS 
ATSAKOMINGŲ 

AUŠCIAUSU MOKESTIS 
MALONIOS APLINKYBES 

PAŠAUKIT HOUSEKEEPER

Whit©hail 4881
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, >87.50 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkitės prie Housekeeper.
BDOBWATBR BEACH HOTBL 

(141 Sheridan Rd.

MERGINŲ 
LENGVIEMS DARBAMS
Patyrimo Nereikia

65c f VAL. PRADEDANT 

PAKĖLIMAS PO S MENESIŲ

Shipping 
ir Packing

. i
Wtaolesale radio ir eleetronie 

dalių kompanijoje

HOSPITALIZACIJA 
GRUPES APDRAUDA

Walker-Jiraieson, Ine.
311 S. Westem Ave.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos /

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Atalnešklte pilietybės prirodymu.. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matyldt Mr. Danicek ptudtarimuL 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Ave. Cieero

VYRŲ IR MOTERŲ 
REIKIA

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukit
Central Pattern A Fonndry Co. 

3737 S. Sacramento

VYRU IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
★

Mums reikia abiejų — 
vyrų ir moterų prie 
steel mill darbų ir prie 

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga jsidirbimo.
★

Illinois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

dirbtuvės.
Atdara nuo 8:30 rvto iki 5 pp. 
kasdien įskaitant šeštadieniais

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSIŠAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEEL CO.
134th - Clcnk St. 

Chicago

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

HELP VVANTED
.k-.

MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

Siuvimo Mašinų Operatorių
Per Ištisus Metus

GERA MOKESTIS — DARBAI DIENOMIS 
GERA TRANSPORTACIJA

KING SPORTSWEAR
1115 N. FRANKLIN (ARTI DIVISION)

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Skelbkftės Dien. “Drauge”
\

CORMETIC IŠDIRBK JAS reikalauja 
Merginų lr Moterų. 18 Iki 46 metų: 
patyrimas nereikalinga: geros darbo 
sąlygos: 40 vai. savaitė. Laikas Ir 
pusė už viršlalkj. Atsišaukite j

AMERICAN
ADVERTI8ED PRODUCTS 

417 N. State St_________ 5th floor.

MERGINŲ 
, MOTERŲ

štai tikra proga Išmokti 
* naudingą ir įdomų amatą su 

% pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim 

Ir Mokėsim Jaras 
Laike Mokinimo. •

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt“ 
3815 ARMITAGE AVE.

4150 N. KNOX AVE.
NAKTIMIS VALYTOJŲ

Prie moppfag ir valymo. Marble 
ir linoleum grindų, nuo 8 vakare 
iki 4 ryto. Pastovūs darbai ir gera 
mokestis.

Atsišaukite po 5:30 vai. pp.
ART INSTITUTE 

Michigan ir Adams

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

amžius 18 na 56
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą so 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 
Ekstra premija dirbant vakari

niais ar naktiniais liftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN 

Pirmad. perdėm šeštad.
8:80 ryto Iki 4:W pp.

CASPERS- 
TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd PLACE
REIKIA 

15 MOTERŲ
Prie labai lengvų dirbtuvė* darbų. 
Valandoa 8 Iki 4:80. Dykai trana- 
portacija nuo tr Iki 43 St. gatvėka
rio. Dykai uniforma. Kava dykai 
ptetų laike. Lengvi darbai šeiminin
kėm*.

KREIPKITftS PRIE MRS. PELO. 
PORTSMOUTH 77M.

REIKIA MOTERŲ
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL — 
LEONARD CO.
333 W. 35th St

PIRKITE PAS TUOS BIZ
NIERIUS, KURIE 
BIASI “DRAUGE“.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MERGINŲ - MOTERŲ
.5 INTELIGENTIŠKŲ, KURIOS NORI TURĖTI

GERA DARBA NE TIK DABAR - ""

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Bet taipgi lr po Karo

Mee IšaHkteslm jum* kaip galima gauti

AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ
Metams po metų. Jė* sužinosite Iš mūsų visą

PLENĄ UŽDARBIO
Kuris bas naudingas dolerių vertybėje

Gaukit visas Informacijas kas Įtek mėsų '

MOKSLO FONDĄ
Koris pagelbės joms gauti geresnį mokestį 

Paldaualrit mas kas Įtek mūsų

Pensijų Pieną ir Ligoninės Pieną
Ir ką tie pienai reiškia joms Ir jftsų šefcnai

Matyldt mflsų Cafeteriją lr Rekreacijos kambarį knr jams bas galima susipa
žinti so mflsų darbtetekals Ir tada tikrai žinosite kad bflsite patenkintos su 

užtikrinta ateičia dirbdamos

CURTISS CANDY CO.
GAMINTOJAI GERO VALGIO

349 East North Water Street
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Lietuvos kova dėt laisvės
Vakar Chicago Herald-American įdėjo puikų edito- 

rialą apie lietuvių tautos kovas už laisvę ir nepriklau
somybę. EditoriaLas pavadintas — “Lrthuania’s Fight 
for Freedom”. Jį parašė plačiai žinomas rašytojus Mil
ton Stark. Straipsnis įdėtas editorialų puslapy, aitspaus- 
dintas plačiom skiltim, stambiom raidėm.

Straipsnis pradedamas Owen N orėm, buvusio U. S. 
atstovo Lietuvai, žodžiais: “The Russians will not suc- 
ceed in subjugating the Lithuaniian people. They tried 
onos before and failed. They will faii again.”
SUMINI SVARBIUS ISTORINIUS FAKTUS

Milton Stark savo straipsnį pavaizduoja Lietuvos isto
rijos faktais. Jis sumini lietuvių kovas, kurios privedė 
Lietuvių Tarybą 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepri- 
kLaiusomybėš Aktą skelbti. Jis sumini, kad per 22 me
tu nepriklausomo gyvenimo (1918 — 1940 m.) Lietuva 
puikiai sugebėjh pati valdytis ir stebėtinai didelę pa- • 
žangą padarė. Anot autoriaus, Lietuva yra ir jauniau- 

sia ir drauge seniausia Europos valstybė, nes jos pra
džia siekia tryliktojo šimtmečio. “Senoji Lietuva” pui
kiai atlaikė didelius teutonų ir totorių užpuolimus. Lie
tuvos kunigaikščiai išgelbėjo visą Europą nuo totorių 
vergijos, sulaikydami jų jiėgas nuo plūdimo į Vakarų 
Europą. Jų dėka ir vadovavimu ties Žalgiriu teutonai 
gavo tokį smūgį, nuo kurio jie šimtmečiais negalėjo at
sipeikėti.

Lietuvių tauta, rašo p. Stark, išlaikė ir Rusijos carų 
persekiojimus. Nei spaudos uždraudimas, nei kalėjimai, 
nei ištrėmimai į tolimą Sibirą lietuvių nesulaikė ko
voti dėl savo teisių į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Suminimi Lietuvoje sukilimai prieš rusų carų val
džią 1812, 1831, 1863 ir 1904 metais.
LIETUVOS OKUPACIJA

Lietuvių tauta, išlikusi gyva ir atkovojusi savo lais
vę 1918 m., genai ir laimingai gyveno. Gyveno taikoje 
su savo kaimynais. Deja, 1939 m. Vokietija sudrumstė 
jos ramybę, atplėšdama Klaipėdos kraštą. O 1940 m. 
birželio 15 d. ją užpuolė rusai, sulaužydami visas drau
gingumo ir nepuolimo sutartis, padarydami kraštui 
daug skriaudų, pravesdami smurtiškus ‘ ‘rinkimus”. A- 
pie tai jis rašo:

The Russian occupational army lošt no time in stag- 

ing fraudulaat eleetions. In Lithuania, a parlament, 

the dtected’ members of which aH were confirmed 

Communists, voted, naturaily, for ‘inoerporation' into 

the Soviet Union’. The Russians are now using that 

‘electkm’ and ‘vote’ as a pretert for advancing their 

claims on Lithuania’

Rusų-vokiečių kaurui prasidėjus 1941 m., Lietuvos 
žmonės sukilo prieš rusų okupaciją, sudarė vyriausybę, 
paskelbė Lietuvą ir vėl esant nepriklausoma valstybe, 
tačiau nauji okupantai naciai tą sąjūdį prismaugė. 
AUTORIUI ŽINOMI MCSŲ RŪPESČIAI

Milton Stark straipsnis baigiamas, visai teisingu nu
rodymu, kad Amerikos lietuviai daug pastangų deda į 
Amerikos karo rėmimą. Tuo pačiu reiškiama viltis, kad 
Atlanto Čarteris ir Lietuvai bus pritaikintas. Lietuvių 
rūpesčiai ir viltys taip atpasakojama:

4 Today the frae, loyal'American citizens of Lith- • 
uanian deacent are workiag assiduously on the domes- 
tic front and thousands of members of their families 
are fighting in the armed forces, on every battlefield 
— all for the liberation of mankind and the organiza- 
tion of Elfe in accordance with the principles of the 
Atlantic Charter, which also motivates and sustains 
the Lithuanian underground movement against all 
tyranny.

They, vvith unshakable faith, believe that the At
lantic Charter, embodying the war and peace aims of 
this government and people, will be adhered to.

As to the Russians, the Lithuanians admire the 
courage and endurance of this people, which is mani- 
fested in the defense of their own homeland, BŪT 
they wish to remind them that the Lithuanian people 
are also fighting for freedom aad that they are very 
much shocked at the announced intention of Soviet 
Russia to deprive L'tthuania of her freedom and inde- 
ipendence. They, therefore, appeal to America to ūse 
her good offices with the government of Russia to 
liberate Lithuania.”

LIETUVA IR PANAMA 
Toliau, p. Stark rašo:

“Soviet Russia’s claims to Lithuania., because of 
strategic reasons or an outlet to the sea, are incon- 
sistent. The United States, though she is interested 
in Panama for strategic reasons, does not take awa,y 
that country’s independence, būt respects it.

As for aa outlet to the sea, Lithuania never once 
denied that favor to Russia and will not in the future.

Finally, in the nevv world to come, there will be no 
need of strategic frontiers.”i •

Tad, ka p matome, p. Stark į dulkes sumala visus 
Sovietų Rusijos “argumentus” už prijungimą Lietuvos 
prie Rusijos. Reik'ia nuoširdžiai džiaugtis, kad Ameri
kos laikraštininkų tarpe yra žmonių, kurie taip nuo
dugniai yra susipažinę su Lietuvos praeitimi, jos ko
vomis ir dabartinėmis aspiracijomis. Reikia neužmiršti 
nė to, kad šis p. Stark straipsnis tilpo visuose p. Hearsto 

• leidžiamuose dienraščiuose.

Dar dėi tautin'mkii seimo

Žiniose apie karą iš Paci
fiko dažnai yra minimas Gil- 
bert salos. Šiame atvaizde 
apaštalinis tų salų vikaras 
vyskupas Octave Terrienne. 
Nuotrauka padaryta konsek
racijos metu 1938 metais, 
Prancūzijoj. (NCWC-Dr.au- 
gias photo)

Ką rašo "Laisvės 
Kovotojas" Lietuvoje

(LKFSB) Slaptai Lietuvo
je išeinąs priešnaciškas pat
ri jotinis Laikraštis ‘ ‘ Laisvės 
Kovotojas” Nr. 12 1943 m. 
liepos 5 d. rašė: “Pastaruo
ju metu kai kuriuose apskri
tyse (pav, Šakių, Tauragės) 
per seniūnus ir viršaičius 
paskelbusi (vokiečių admi
nistracija), kad ūkininkams, 
pilnai pristačiusiems pylia
vas, leista laisvai parduoti 
likusius savo gaminių kie
kius, pasiunčia turgaus die
nomis į miestelius savuosius 
“repatrijantus”, kurie prie
varta grąsindami superka 
tuos produktus ofic:alia kai
na ir vėliau, o dažnai čia 
pat, parduoda juos aukšto
mis spekuliatyvėmis kaino
mis, gaudami šiuo “bizniu“, 
be mažiausios rizikos, did
žiausius pelnus. Patiems re- 
patri jan tams šie produktai 
yra nereikalingi, nes jie nuo 
bet kurio3 rūšies pyliavų y- 
ra paliuosuoti ir, be to, gau
dami natūra bei pinigais pa
šalpą, dar visi naudojasi vo
kiškomis maisto kortelėmis.”

Dėl tautininkų šaukiamo “Amerikos Letuvių seimo” 
mes jau esame pasisakę. Mes pasisakėm prieš jį ir nu
rodėme motyvus. Prieš tą “seimą” pasisakė visi Ame- 

. rikos lietuvių katalikų Laikraščiai. “Seime” nebus at
stovų nei iš A. L. R. K. Federacijos, nei iš Lietuvių R. 
K. Susivienymo Amerikoj, nei iš Moterų Sąjungos, nei 
aš kitų centralinių katalikų organizacijų. Kunigų Vie
nybė taip jau nieko nežino apie šį seimą. Mūsų žinio
mis, nė kitos lietuvių grupės tautininkų kviečiamame 
suvažiavime nedalyvaus. Nedalyvaus SLA centras, ne
dalyvaus nė Sandaros centras. Nieko bendro su šiuo 
suvažiavimu neturi nė Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 
jungia, pačias didžiausias Amerikos lietuvių organiza
cijas ir šimtus lokalinių draugijų.

Todėl iš to, kas viršui pasakyta, galime sau susida
ryti aiškią išvadą: tautininkų šaukiamas seimas vasa
rio 5 ir 6 dienomis New Yorkan nebus Amerikos lietu
vių seimas. TaL bus vienos grupės žmonių ir daugumo
je paskirų asmenų suvažiavimas, nes patys “seimo” 
iniciatoriai ragina važiuoti visus lietuvius, nepaisant 
ar kas turės draugijos įgaliojimą ar ne. Atrodytų lyg 
koks masinis mitingas yra organizuojamas.

Nieks neturėtų ir negalėtų daryti priekaištų tokiam 
seimui ar suvažiavimui, jei jis būtų vadinamas tikru 
vardu. Jei šis tautininkų suvažiavimas būtų pavadin
tas šitaip: “Amerikos lietuvių tautininkų seimas” — 
nieks nieko prieš tai negalėtų turėti. Jie turi teisę šauk
ti savo seimą ir šaukti itaip, kaip jie sau nori. Bet kuo
met keli tautininkų vadai, neturėdami organizuotosios 
Amerikos lietuvių visuomenės pritarimo, savo suvažia
vimą pavadina “Amerikos Lietuvių Seramu”, tai yra 
perdaug. Tuo įnešama į mūsų gyvenimą daugiau susi
skaldymo, kuris, kaip kiekvienam iš mūsų žinoma, šiuo 
momentu yra pavojingas. Mūsų tautos priešai kaip tik 
to ir nori.

Kaip nė vienai lietuvių grupei, stovinčiai už Lietu
vos nepriklausomybės aitsteigimą, mes nepavydime ge
riau susiorganizuoti ir daugiau Lietuvai dirbti, taip 
nepavydime ir tautininkų grupei. Se imliokime, organi- 
zuokimės ir darbuokimės, bet tai darykime savose ri
tėse, nekalbėdami visų grupių ir organizacijų vardu. 
Kai viena bet kuri grupė pasisavina sau teisę kalbėti 
visų grupių ir visų organizacijų vardu, tad yra labai 
liguistas reiškinys, kenkiąs mūsų vieningumui ir ne
išeinąs į gerą lietuvių pastangoms padėti Lietuvai at- 
sisteigti laisva ir nepriklausoma valstybe.

Pirkite pas tuos

skelbiasi "Drauge
A jJKl

kurie

KARO ZONOJ

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas

(Tęsinys) x
Per 125 metus (1795-1920) Lietuva turėjo pakelti pen^ 

kis kruvinus sukilimus ir karas kad atgauti prarastą ne
priklausomybę. Čia trumpai paminėjau šitų kruvinų žygių 
svarbiausius faktus ne tam kad pasigirti, bet kad pri
minti turtingam, laisvam, bet Laisvės kai kada nebran
ginančiam pasauliui, kiad prarastos laisvės atgavimas kai
nuoja tūkstančius gyvybių ir ašarų upes kiekvienai pa
vergtos tautos generacijai. Ta idarau ir tam, kad primin
ti Lietuvos inteligentijos pasipiktinimą tuo “mokslišku”: 
obskurantizmu, kurį vis dar dažnai sutinkame enciklo^ 
pedijose, knygose ir žurnaluose, būk Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės esančios dirbtinai (artificially) sukurtos 
Versalio sutarties ar kokių svetimų įtakų. Senoji Lietu
vos valstybė gyvavo tūkstantį metų ir visuomet kariavo 
prieš tuos, kurie kėsinosi į jos nepriklausomą gyvenimą. 
KaL 1795 m. ji pnarado savo\ nepriklausomybę, tai nebuvo 
nei vienos generacijos, kuri būtų atsisakiusi didele ir bran
gia kraujo ir turtų auka vėl atgauti savo laisvę. Lietuvių 
tauta niekuomet nemirė ir nesutiko mirti. Ji tik vienanjr 
šimtmečiui buvo didelės jėgos brutališkai priversta nu
stoti savo išorinės nepriklausomybėj gi savo sielos gel
mėse, savo dainose ir maldose, savo darbuose ir troški
muose, savo puikaus jaunimo svajonėse ir neatšaukia
muose pasiryžimuose Lietuvos valstybė gyvavo visiškai 
laisva ir nepriklausoma., žmogiškai išdidi ir nesiduodanti 
pažeminama, gyvavo, gyvuoja ir gyvuos be pertraukos. 
Totalitarinio despotizmo subtili propaganda, šiuo metu 
vedama beveik visoje pasaulio spaudoj, lietuvių širdies 
nepakeis, nes jie geriau už kitus žino ką vergija reiškia*^
6. VAKARŲ KRIKŠČIONYBĖ ATSKYRĖ LIETUVĄ 
NUO RYTŲ

Dešimtame amžiuje artimi Lietuvos kaimynai slavai ir 
tolimesni germanai visi buvo jau krikščionys. Beveik per 
du šimtu metų vokiečiai prievarta, karais bandė Lietuvą 
pakrikštyti. Lietuviai griežčiausiai atsisakydavo ir gin
davosi negirdėtu Europoje narsumu ir pasišventimu. Krau
jas apsemdavo ir ugnis nušluodavo visą lietuvių žemę kas 
keleri metai. Ir šiandien mums rodosi, kad gal ir nebuvot* 
tokio rimto reikalo ginti jau nebeapginamą stabmeldybę, 
nors ir turinčią kai kurių orginalinės kultūros pradų (ele
mentą). Bet lietuviai buvo labai nustebinti, kad jiems krikš
čionybė buvo brukama varu, prievarta. Šitie laisvieji gam
tos vaikai, narsūs, stiprūs ir energingi kovojo ne prieš 
krikščionybę, bet prieš prievartų. Vokiečių organizacinis 
genijus suorganizavo prieš juos pusę Europos, bet šie 
stabmeldžiai vis vien atsilaikė su tokiu heroizmu, kuriant 
gal būt prilygsta, tik patys gražiausieji žmonijos istori
jos lapai. Kai jų pilys griūdavo nuo galingo priešo smū
gių — jie uždegdavo didelius laužus ir gyvi šimtais šok
davo ugnin. Šie reginiai ir žiauriems vokiečiams sušaldy
davo gyslose kraują ir sustabdydavo kvėpavimą, o pas
kesnių amžių rašytojams jie virto viršžmogiško heroizmo 
temomis ir įkvėpimu kartų kartoms priešintis prievartai 
ir priespaudai. Su šitokia istorija tautos nemiršta, nepa
siduoda appeasementams, nei rimai bei raudonai totali 
tarų propagandai.

Krikščionybei teko palaukti kol pačių lietuvių tarpe 
atsirado du didelės įtakos monarchai, priėmę katalikybę 
pagal lotyniškas Vakarų apeigas. Tai buvo Vytautas ir 
Jogaila. Ir jų valdymo metu, tarp 1386 ir 1417 metų be
veik visi lietuviai bent formai iškai priėmė katalikybę. Šia 
faktas turėjo didžiausios reikšmės visai paskesnei Lietu
vos istorijai: nuo to laiko Lietuva kultūriškai prisijungė 
prie Vakarų Europos ir uždarė vartus Bizantiškų Rytjš* 
įtakai. (Daugiau bus)

/

Luksemburao šventė
(LKFSB) Sausio 23 d. y- 

ra Luksemburgo nacionalinė 
šventė. Ši valstybėlė, esaati 
tarp Belgijos, Vokietijos ir 
Prancūzijos, teužima tikJ999 
kvadr. mylias ir teturi tik 
301,000 gyventojų, o vis dėl
to yra United Naticns narys 
ir yra sudariusi savo vyriau
sybę in exie (ištrėmime).

Lietuva gyventojų tūri 10 
kartų daugiau negu Luksera- 
burgas ir Lietuvos teritori
ja (plotas) yra apie 20 kar
tų didesnis negu Luaembur- 
go, o ir Lietuvos gyventojų 
tautybė visai skirtinga nuo 
kaimynų, taigi mūsų kraš
tas turėtų daug darjgau tei
sių į platesnį tarptautinį gy
venimą ir taipgi turi neuž
ginčijamą teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę.

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJA 
dirbtuvėj. Di 
delis pasirtn 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

• • •

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

Telefonas SEELEY 8760

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WtST R008EVELT ROAD
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KUN. AL 5 P. BALTUTIS
Parapijom Klebonas) NULIŪDIMO VALANDOJEA. Zakaras, sekr. Mikuti?, 

fin. sekr. J. Mažonaite, kon
trolės sekr. Kaminskienė, iž- 
din. S. Bukauskas, maršalka 
J. Gribauskas, koresp. A. Va
lančius, atstovai į Federaci
jos 12 skyrių A. Valančius, 
Dainei is ir Stanislovaitis.

Apie politiką pakalbėti 
buvo pakviestas A. Petkus. 
Jis demokratų sąraše yna. 
kandidatas į miestelio ase
sorius. Jis kalbėjo apie bū
simus rinkimus. Žadėjo daug 
pasidarbuoti lietuviams, jei 
bus išrinktas. Sakė, per 
daug metų lietuviai dirbo 
svetimiems. Miesto valdžio
je neturėjom lietuvio. Dabar 
yna gena proga pasidarbuo
ti ir lietuvį išrinkti. Tai pa
darysim tik tuomet jei pa
sirodysim vieningi.I

A. Petkus yra plačiai ži
nomas Ciceroj laidotuvių di
rektorius, priklauso lietuvių 
draugijoms ir klubams ir re
mia tautinius reikalus. Dėlto 
lietuviai raginami per būsi
mus rinkimus balsuoti už A. 
Petkų. Klubas taip pat nu
tarę darbuotis jo laimėjimui.

A. Valančias

Mylėjom gyvį, aeuž 
mirškim ir mirusio

Tai būdavo pirmieji a. a. 
kun. A. Baltučio žodžiai lai
dojant mirusius.

Platinant katalikišką spau 
dą Gimimo Panelės Šv. pa
rapijoj, kada tik tekdavo 
užeiti į kleboniją, velionis 
visuomet paklausdavo, kiek 
jo parapijoj yra “Draugo” 
ir “Laivo” skaitytojų Kai 
jam pasakydavau, kad pre
numeratorių skaičius svy
ruoja tarp 500-600, velionis 
pareikšdavo: “Fermažai, per 
mažai. Turi, broliuk, dau
giau pasidarbuoti, turi eiti 
per namus ir kalbinti mano 
parapijonus prenumeruotis 
katalikiškus laikraščius. Aiš
kink jiems, ir aš kiekviena 
proga padėsiu, jiems nau
dingumą katalikiško laikraš 
čio. Lai visi mano parapijo
nai skaito dienraštį “Drau
gą”. Marąuette Park turi 
būti tūkstantis skaitytojų.”

Labai gražų ir katalikišką 
darbą atliks visi, kurie, pa
gerbdami savo mirusį kle
boną, užsiprenumeruos dien
raštį “Draugą”.

Br. Vladas Cibulskis

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūaų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

Penki darbininkai buvo 
sužeisti pereitą šeštadienį, 
kai gasoiino tankas eksplo
davo pastate, 443 W. 38th 
place.

Sakoma, vienas darbinin
kas pylė gazoliną iš tanko, 
kai eksplozija įvyko.

Mirė Sausio 20 d., 1944 m., 10-tą valandą ryto.
Gimęs Lietuvoje, Birželio 15 d„ 1885 m. Kilo iš Telšių 

apakn., Gargždų parapijos, U trus ės kaimo.
Velionis mokinosi Valparaiso ir Niagara universitetuose; 

buvo įšventintas į kunigus iš Viator Seminarijos, Gegužės 
30, 1915 m.

Paliko dideliame nuliūdime: broli Povilą ir jo moteri Pau
liną (po tėvais Rudauskajtė) ir jų dukteris Constance ir An
geline, beserį Zofiją Grušausldenę (Lietuvoje), 3 brolio vai
kus Aleksandrą ir jo moterį Bernice, Joną ir jo moterį He- 
len ir Edvardą (U .S Army), pusbrolius Česlovą Tamkevi- 
čių ir jo moterį Jozefiną, ir John Schiker, pusseserę Bro- 
mslavą ar jos vyrą Dominiką Pivarunus, brolio moterį Oną 
Baltutienę ir jos 2 sūnus Petrą ir Povilą, brolvaikį kun. 
S. Yunker (Springfield, IU.) ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. - •

Kūnas pašarvotas klebonijoje, 6812 So. Washtenaw Avė.
Laidotuvėe įvyks trečiadienį, Sausio 26 d., 1944, 10 vai. 

ryto Gimimo Svč. Pan. Marijos parap. bažnyčioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus .nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Brolio Vaikai, Pusbroliai, Pusse
serė ir kiti Giminės.

Dėl tolimesnių informacijų krašpkitės 6829 S. Rockwell 
Sti, tel. Republic 6271. •

Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.
Prašom nesiųsti gėlių.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi ___
ANTANAS ALIŠAUSKAS

Gyveno: 4438 S. Hermitage 
Avė., Chicago, Ililnoda.

Mirė mus. 23 d , 1944 m., 
9:06 vai. ryte, sulaukęs pusSs
n nt ^io uo

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Šidiavos par., 
Kieipurntkų kaimo. Amerikoje 
ISgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterĮ Marijoną (po tėvais 
VaičlkaHskaite): sūnų Antaną, 
Jr.; 3 anūkus Juozapą. Edvar
dą ir Richard Mikolaičlus lr 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų. I •

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. batdotuvfes (- 
vyks ketvirtad., sausio 27 d. 
IS koplyčios 8:80 vai. ryto bua 
atlydėtas J Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidctuvšse.

Nuliūdę: Me«wL% Kanus, A- 
nūfcai, lr Giminės.

Laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis. tel. YARda 1741.

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Iš Namų Savininkų 
Klubo veiklos

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus susirin
kamas įvyks šį vakarą, sau
sio 25 d., 8 valandą, mokyk
los kambaryje. Visų, draugi
jų atstovai prašomi susirink
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

Cicero. — Šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bas laikė susirinkimą sausio 
19 d. Jame išklausyta daug 
įvairių pranešimų ir priduo
ta daug skundų ant nuomi
ninkų, kurie namo savinin
kui nemoka nuomos. Nutar
ta tokie nuomininkai įspėti 
laiškais. Kitaip klubas pasi
darbuos, kad tokie nuomi
ninkai būtų iškraustyti. To
kių iškraustymų klubas yra 
daug atlikęs.

Nutarta suruošti vakarą, 
kurio komisijon išrinkta: J. 
Mažon&itis, J. Mikutis, Ka
minskienė, Petkus ir A. Va
lančius. Vakaras bus para
pijos salėj.

Išrinkta Kaminskienė nau
ja kontrolės raštininke. Val
dybą šiems metams sudaro: 
pirm. A/Pocius, vice pirm.

LEONAS LEUDANSKAS
Gyveno 3130 8o. Halsted St.

Mirė sausio 23, 1944, 7:60 vai. ryte, sulaukęs gilios senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr., Šaukėnų parap.
Amerikoje išgyveno 46 metus. •
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaniną, po tėvais Vlbaitę. 

dukterį Bronislavą ir žentą Pranciškų Andrius, 2 sūnus: Juoza
pą ir Jurgį ir marčią Olgą, 2 anukus: Pranciškų Andrius ir Carol 
Jean Landon; pusDrolį Vincentą Ir brolienę Barborą Grigaliū
nus, brolienę Oną Leudanskienę, mirusio brolio Petro šeimą. 
Aleksandrą. Jadvygą. Bd vardą ir Oną ir jų šeimas, mirusio 
brolio Aleksandro šeimą; Jurgį. Juozapą, Oną Ir Antaniną ir 
jų šeimas, lr kitus gimines, draugus Ir pažįstamus Amerikoje, e 
Lietuvoje sesers dukterj, jų šeimas ir kitas gimines.

Priklausė prie Tretininkų, Apaštalystės Maldės,, Palaimintos 
Lietuvos dr-Jo3, Liet. Namų, Savininkų Sus-mo, Bridgeporte, ir 
Lietuvių Rymo Katalikų Susivienijimą.

Kūnus pašarvotas Ant. M. Phillips koplyčioj, 3307 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 27 d. iš koplyčios 8 vai. 

ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kuroije įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Pe pamaldų, bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnai, Auukai, Pusbrolis, Brolienės ir 
GimMrs.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YAItds 4908.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBT1 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS FRODCCTION8 

DISTRIBUTORS OF THB FAMOUS BtONTELLO GRANITE 
Most Beautlful—Most Eiidnrtag—Strongest—Best In The Wortd.

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —PIRKITE KARO BONUS!

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

KUNIGUI A. BALTUČIUI, Gimimo 
Panelės Švenčiausios parapijos klebonui 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą Ger
biamiems Kunigams, Parapijiečiams, ve- 
lianies Broliui, jo Šeimai ir Giminėms.

A. A. Kun. Aleksandro Baltučio, mūsų 
didžio Geradario, kilni dvasia ir geraęir- 
dingumo darbai pasilieka mūsų Vienuolijos 
neužmirštami. Meldžiame Viešpatį mūsų 
garbiam Geradariai suteikti' amžiną nesi
baigiantį džiaugsmą Savo Meilės Karali
joje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GerbMuftM patarnavimas — Moteris patarnauja. 

BONE 9090 1117 ROOSEVELT STREET
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktj
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKI
' LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Su gilia užuojauta,Nanjų VELVATONE 
DANTŲ FLEITŲ ŠV. KAZIMIERO SESERYS 

Motina M. Juozapa LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

10716 S. MICHIGAN AVE. COMMODORE 5765

PULLMAN 1270

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 96614605-07 S. HermitageTIESIOG IR SUTAUPY

SIT AGENTŲ KOMISĄ.““rVefvatone^.?.
$12-50

IRI 189.50 Vt Kl£KVtr.N6

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YABSUVIRŠ 200 PAMINKL 

RANDASI PAS MUS JUS 
PASIRINKIMUL

, J. LIULEVICIUS
4348 80. CAUFOBNIA AVE. Pliene LAF. 35724330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

MŪe« MENO ŠEDEVRAI prt- 
davė dangdAui mūsų Lietu viann

P. J. RIDIKAS
Mk e lalaniuntų denttaią

Telephone YARDS 1419HEJNA BROS
DENTAL PLATE CO. 

1TM a. AAM m VI. Non. VM

VENETIAN 

MONUMENT CO.
Koplyčios VELTUI Visose

Chicagos Dalyse^ a
Phone YARDB 0781

MAŽEIKARadio Programai WGES 
(1890 k.)

Pirmadieniaia ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—38

(NetoM Grand Avė. 
PHONE: SEELEY i

«»4R W 28U. Kt. 2ad Fl. Lhw 9(W)8 
*0 B. Itanrkom Hm. net. Hm 

VldurmlMČIo vaI. e—t. *wtrad*M| Ir
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Rašytas laiškas prieš mirtį

Kun. Baltučio priešmirtinis laiškas, 
rašytas kun. Zakarauskui, vikarui

A. a. Kunigas Aleksandras 
Baltutis, Šv. P. M. Gimimo 
lietuvių parapijos klebonas, 
mirė sausio 20 dieną, apie 
10 valandą ryte, Floridoje, 
kur buvo nuvykęs sveikatos 
reikalais. Jis pastaruoju lai
ku nevisai gerai jautės svei
katos atžvilgiu.

A. a. kun. A. Baltutis 
prieš mirtį parašė laišką iš 
Floridos savo asistentui ku
nigui Antanui Zakarauskui. 
Laiškas datuotas sausio 17 
d., 1944 metų. Kun. Zaka
rauskas laišką gavo pereitos 
savaitės gale. Kai kurias 
vietas to laiško paduodame. 
A. a. kun. Baltutis rašo kun. 
Zakarauskui:

“Mielas Tėveli, jau virš 
dvi savaitės kaip iš namų, o

Floridoje virš savaitės. Lai
kas labai greitai bėga... Iš 
kelionės pradedu po biskį at
sigauti, mat, nemažai teko 
privargti...
\ “Čia Floridoje oras nepa
stovus, gana daug lietaus, o 
saulutės mažai. Vienok jau 
keletą kartų maudžiaus ir 
saulėj gerokai padegiau...

“šiemet čia žmonių suva
žiavo daugiau, negu perei
tais metais. Net vietos ir 
kambarių sunku gauti...

“...Jūs, tėveli, surenkite 
trumpą programėlį Užgavė
nių vakarui, būtent keletą 
juokingų dainelių ir t. 1.1 
Siunčiu Jums, Fr. Stanley ir1 
Wally labų dienų ir viso la
bo.”

Jūsų Kristuje, Fr. Alex.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VISI ER VISUR PERKA BONUS Bataano kunigas kalbės 
Orchestra salėje

Maj. Pacifico A. Ortiz, 
herojiškas jėzuitų kunigas, 
kalbės apie “Kritimą Corre- 
gidor” ateinantį penktadienį 
Orchestra salėje, Chicagoje.

Maj Ortiz, Filipinų ka
riuomenės kapelionas, papa
sakos kaip jis paspruko iš 
japonų nagų su prezidentu 
Quezon’u ir kitais aukštais 
pareigūnais.

Kunigas Ortiz yra baigęs 
Maniloje universitetą. Jis į 
Cicagą atvyko pirmą kartą.

/ mus

Amerikiečiai visi ir visur perka bonus, štai, majoras Eddie Roberton, prieš išvyk- Susitiko autobuse
damas lėktuvu 85-tam bombardavimui prie šo bazių pakraščiais Viduržemio jūros, karo 
bonų lioterijoj iš kareivio šalmo bando ištraukti laimingąjį) bonui laimėti numerį. 
(Acme-Draugas telephoto)

Dvi lietuviškos pavardes sąraše* I

Dingę kariai šešiuose karo frontuose
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
šeštadienį (sausio 22 d.) pa- 
seklbė 412 Jungtinių Ameri
kos Valstybių kareivių pa
vardes, kurie dingo Azijos, 
Cefatro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio, šiaurės Ameri
kos ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje 23 vyrai 
yra iš Illiųpis valstijos, 12 
iš Indiana, 6 iš Iowa, 11 iš 
Michigan ir 9 iš Wisconsin.

Sąraše pažymėta, kad din
gusiųjų karo frontuose ka
reivių skaičiuje yra 2nd Lt. 
Edward Grobas, jo tėvas 
Myron Grebas gyvena 1957 
West Cullerton str., Chica
go. Lt. Grebas dingo pietva
karių Pacifike. Taip pat są
raše pažymėta, kad Europos 
karo fronte dingo Tech. sgt. 
Harold G. Bockus, jo moti

na Mrs. Mande H. Long gy
vena Grand Rapids, Mich. 
Atrodo, kad tų dviejų kar 
reivių pavardės yra lietu
viškos.

Žuvo jaunuolis automo
bilio nelaimėje

Thomas Jack Bell, 16 me
tų amžiaus, iš Wheaton, mi
rė Auroros ligoninėje perei
to penktadienio vakare po 
to, kai jo automobilis, pirk
tas už $50 prieš kelias va
landas anksčiau, užėjo ant 
šaligatvio ir apsivertė. Ne
laimėje buvo sužeistas jis ir 
jo keturi kampanijoųai. 
Bell’o senelis (grandfather) 
Thomas Bolbaum, su kuriuo 
jaunuolis ir jo motina Beat
riče gyveno, paliudijo, kad 

'jis buvo uždraudęs jaunuo
liui pirkti automobilį.

Milijonierka našlė ras
ta netoli bado

Pittsburgh, Pa..— Gyve
nime esti nepaprastų atsiti
kimų. Vienas toks atsitiki
mas paaiškėjo (sausio 21 d.) 
Allegheny kauntės teisme 
pereitą penktadienį, šešias
dešimt penkių metų amžiaus 
našlė, turinti beveik mili j Oj, 
ną dolerių, buvo rasta apsi
rengusi skarmalais ir taip 
buvo nusilpusi nuo alkio, jog 
vos galėjo paeiti.'Jos vytas 
mirė 1929 metais. Ji jauno
se dienose keliavo trisdešimt 
kartų į Europą. Po vyro 
mirties ji apsigyveno dvie
jų aukštų name.

Vienas toe moters gimi
naitis pareiškė, kad jis prieš 
kelias savaites atsilankė į 
jos namus ir rado ją kaipo 
asmenį, kurs badauja.

Skaudi gyvenimo tragedija

Mirtis užrakintame kambaryje
JAUNA MERGAITE PALIKO MIGLOTĄ RAŠTELĮ, 

KURI PARAŠE MOTINAI IR TĖVUI
barį. Toji nursė pranešė, 
kad durys buvo užrakintos 
ir jokio atsakymo neduota, 
kai ji pabeldė.

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

• Gera Mokestis •Geros Darbo Sąlygos
• Naujos Dirbtuvės • Moderninės Maitinos

• 00 Vai. Darbo 8av. — 70 Vai. Mokestis

saoievaiav •»»i«u III* t. Vešiem Blvd.

FOOTE BROS.
OIAR a MACHINI CORPORATION

Pakliuvo vyras dėl juo
kavimo iš alimonijos
Tulsa, Okla.—Frank Mos- 

ley prisipažino teisėjui 
Orass Shaw, kad jis supaka
vo 1,000 centų į molaso ki
birą, kad sumokėjus dešimt 
dolerių savaitinės alimonijos 
mokestį savo buvusiai žmo
nai.

“Dėl $40 mėnesiui aš ga
liu turėti kiek juoko”, — jis 
juokės.

Mosley, 54 metų amžiaus 
mašinistas, pasakė teisme, 
kad jo buvusi žmona Mary 
Mosley, iš Kansas City, Mo., 
nedavė jam ramybės dėl ali
monijos. Jis mokėjimą pa
sikratė į mažesnes dalis, jis 
pasakė. “Aš gavau tokią 
mintį, kai ji mane įerzino.”

Teisėjas taip pat juokės.
“Aš esu tikras, kad jūs 

turėjote juoko pridėdamas 
centus į kibirą”, — jis pasa
kė. “Dabar jūs turėsite juo
ko juos išimdamas.”

Teisėjas nusprendė, kad 
jis nesumokėjo alimonijos.

Šioje žemėje mums duota 
proga dirbti savo sielos iš
ganymo reikalui ir pasiau
koti kitų žmonių gerovei. 
Labai gražūs tikslas! Bet ne 
visi kartais tą tikslą supran
ta.

Pereitą šeštadienį įvyko 
skaudi gyvenimo tragedija. 
Dorothy Brayton, 22 metų 
amžiaus, diplomato nuraė, 
baigė savo gyvenimą. Atro
do, kad jos gyvybės siūlą 
nutraukė nuodai. Nelaimė 
įvyko nursių name, Michael 
Reese ligoninėje, 2816 Ellis 
avė. u

Ji paliko raštelį, kuriame 
rašo taip: “Aš negaliu gy
venti kitos minutės”. Rašte
lis adresuotas motinai ir tė
vui. Neaišku kodėl taip įvy
ko. Ligoninės pareigūnai pa
reiškė, kad Miss Brayton vi
suomet būdavo linksma ir 
patenkinta.
PRANEŠTA TĖVUI

Apie tragediją buvo in
formuotas Olaf H. Brayton, 
Superior, Wisc., insurance 
pareigūnas; jis pareiškė, akd 
nežinąs kodėl jo duktė nu
traukė sau gyvybę. Jis pa
sakė, kad nesenai buvo ga
vęs laišką iš dukters ir ji 
buvusi patenkinta. Dukters 
tėvas ir motina kartą gyve
no Chieagoje.

Nei tėvams, nei draugėms 
nežinoma, kad Miss Brayton 
būtų buvusi įtraukta į mei
lės reikalus.

. ♦ ■ f v *

BUVO UŽRAKINTOS 
DURYS. . i i

Mergaitė neatvyko į dar
bą 8 valandą ryte. Miss E. 
Long, nuraių viršininkė, pa
siuntė kitą nursę į jos kam-

Miss Long surado inžinie
rių ir durys buvo nukeltos.

Miss Brayton buvo rasta 
apsirengusi naktiniais rū
bais, gulėjo be sąmonės 
skersai lovos. Keletas rudų 
vokelių, kuriuose buvo mil
teliai, buvo išblaškyti kam
baryje.

Buvo suteiktas dirbtinas 
alsavimas, bet jauna mer
gaitė neužilgo mirė.

Mirusi mergaitė paliko to
kį raštelį:

“Mylima mama ir tėve. Aš 
jus myliu. Aš prisiekiu, kad 
negaliu gyventi kitos minu
tės.”

Šiurpas nukrečia, kai to
kie ^dalykai įvyksta. Reikia 
daugiau turėti dvasinės jė
gos, tada mes galėsime gy
venti kitą minutę, kuri skir
ia mūsų išganymui ir visuo-

St. Louis. — Pvt. Vernon 
Newnom grįžo į namus, į 
Alton, III., po keturių metų 

' nebuvimo.
Jis įlipo į autobusą ir atsi- 

sėjo prie 13 metų amžiaus 
jaunuolio. Jie pradėjo kal
bėti. Newnom grįžo iš Pietų 
Pacifiko ir jau buvo netoli 
namų.

Jaunuolis pasakė New- 
nom’ui, kad jo brolis yra ar
mijoje, ir kad jis grįžta na
mo po keturių metų.

Tai buvo Newnom’o brolis 
Billy.

Gimė dvynukai
Mrs. Shirley Schaller, 18 

metų amžiaus, sausio 19 die
ną, North Chicago bendruo
menės ligoninėje gimė dvy
nukai — sūnus ir duktė. Jos 
vyras yra corp. George E. 
Schaller Newport (Ark.) 
Airfield, kur jis randasi su 
Armijos oro jėgomis. Jie ap
sivedė 1942 metais, spalių 7 
dieną. Jie abu susipažino, 
kai buvo Waller aukštesnės 
mokyklos studentais.

Sidabras
Meksika pagamina 

riasdešimt procentų 
ly sidabro.

ketu-
pasau-

menes gerovei. Platinkite “Draugą’

Traukinys palietė autobusą

11 meiiį amžiaus jaunuolis išlindo pro 
langą ir išgelbėjo savo jaunesnį broli

St. Louis, Mo.—Tarp Wa- 
bash geležinkelio keleivinio 
traukinio ir miesto autobu
so įvyko susidaužimas pe
reito sekmadienio vakare. 
Šioje nelaimėje 8 asmenys 
žuvo ir nuo 20 iki 20 buvo 
sužeisti.

Autobusas buvo perkirp
tas pusiau nuo palietimo ir 
velkamas bloką, kur kilo ug
nis. Visi užmušti ir sužeisti 
buvo autobuse.

Susidūrė trokas su 
gatvėkariu

Du asmenys buvo sužeisti 
pereitą sekmadienį, kai tro
kas, vairuojamas Alberto 
Hildebrant’o, 39 metų am
žiaus, iš Owogso, Mich., su
sidūrė su katvėkariu 79-toje 
ir Carpenter gatvėse. James 
J. O’Neil, fanotorman ir Mra. 
Nebijonaitis, nuraė studentė, 
buvo sužeisti.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS ■■

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

, ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinėii, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima Usigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
' A. F. CZESNA, Savininkas

Mnssnci

Susidaužimas įvyko skers- 
kelyje, 6100 Etzel avė., mie
sto vidaus ribose. Traukinys 
vyko iš Detroit į St. Louis.

Traukinio įgulos nariai ir 
esantieji ten liepsnas daužė 
su paltais, bandydami kelei
vius išvesti iš autobuso.

Policija pareiškė, kad kai 
kurie asmenys, buvę autobu
se, paspruko be didesnių su
žeidimų. Tarp jų buvo vie- 
nuolioks metų amžiaus jau
nuolis Guybert Barnes, ku
ris išlipo per išdaužtą auto
buso langą ir ištraukė savo 
jaunesnį brolį į saugią vie
tą. Abu vaikai buvo lengvai 
sužeisti.

Barnes vaikas pasakė, kad 
autobusas priartėjo skerske- 
lį, kai kurie keleiviai paste
bėjo lokomotyvo Šviesą ir 
ėmė šaukti. Traukinys su
davė į kairę autobuso pusę. 
Paskui sekė ugnis.

Mylėti
dorybė.

savo tėvynę yra

X Aušros Vartų bažnyčio
je prieš metus įsteigtas Šv. 
Panos Marijos altorėlis, virš 
kurio iškabinta tarnybinė vė
liava. Praeitą sekmadienį 
buvo parapijos diena; rytą 
iškilminga suma, popiet šv. 
valanda, o vakare metinė A 
vakarienė. Prieš sumą buvo 
suruošta procesija prie sa
komo altorėlio, kur prašyta 
Marijos globoti visus karan 
pašauktus parapijos vyrus.
Per procesiją bažnyčioj bu
vo patriotinė nuotaika: var
gonais atgrota. Amerikos 
himnas.

X Loretto ligoninės rėmė
jos, Mrs. F. Christenson va
dovaujant, renkasi šiandien, 
sausio 25 d. 8 v. v. ligoninės 
8 aukšte susipažinimo vaka
rčiui. Kalbės dr. J. J. Mad- 
den iš Loyola universiteto 
ir dainuos E. Kandrataitė 
programoj. Visi nuoširdūs 
seselių Kazimieriečių priete- 
liai kviečiami atsilankyti, 
nes pelnas eina naujo depar
tamento įsteigimui ligoninė
je.

X Antanas J. Paškevičius 
(Pashkewich) vakar laikinai 
palaidotas Šv. Marijos kapi
nėse, kol atsišauks velionio 
giminės. Velionis dirbo Co- 
lumbus Memorial Hospital. 
Laidoji mo reikalais iki šiol 
rūpinosi vienuolė sesuo Ag
nės, kuri nori surasti ir su
sisiekti su jo giminėmis. Jei 
kas žino, kur randasi velio
nio giminės, prašomi pašauk 
ti telefonu: Diversey 1833. f

X Kun. J. šaulinskas, No.
Side lietuvių parappijos kle
bonas, praeitą sekmadienį 
per pamokslą ragino savo 
parapijonus stipriau parem
ti “Draugą” ir “Laivą” — 
neskaitančius užsisakyti, o 
skaitančius prenumeratą 
naujinti. Daugelis tai pada
rė per atsilankusį “Draugo” 
atstovą.

X Elena Navickienė, gyv. 
2637 S. Montgomery Avė., 
kuri vakar palaidota, taip 
staiga mirė, rytą ruošdama 
pusryčius, kad prieš tai nie
ku nesiskundė. Iššaukus gy- 
dytoją dar pagyveno dvi va
landas ir, neatgavus sąmo
nės, užgeso. Didelį smūgį 
pergyvena vyras, o sūnus 
randasi kariuomenėj.

X Jonas Jankus, Apreiš
kimo Panelės šv. parapijos, 
Brooklyn, N. Y., vargoninin- , 
kas, praeito ketvirtadienio 
naktį mirė širdies liga. Ve
lionio žmona yra žinoma da<- 
nininkė, dainavimo mokinu
sis Italijoj. Sūnus kariuome
nėj.

X A. a. kun. A. Baltučio 
mirtis liūdesiu apdengė ir 
No. Side lietuvių koloniją. 
Velionis buvo mylimas tos »/ 
(Šv. Mykolo) parapijos kle
bonas. Daugelis užprašo šv. 
Mišias ir ruošias dalyvauti 
laidotuvėse.

X Brightonparklečlų Jurg- 
donių sūnus pašauktas į Dė
dės Šamo kareivių eiles. 
Jurgdonlai gyvena adresu 
4439 S. Talman Avė. ,,




