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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.”

i—Abraham Lincoln
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U.S. K ARI Al OKUPAVO KWAJ ALE IN SALA
Vokiečiai atstūmė britus Romos fronte
Smarkios nacių kontratakos prie Cassino

dutines kontratakas ir pri
baigia vokiečių likučius Mai 
jola kalne, o britai prie Ty- 
renijos kranto užėmė Orni- 
to kalną, 3 mylias nuo Cas
telforte.

SĄJUNGININKŲ STABAS 
Alžyre, vas. 6.—Amerikie
čiai kariai, varydamiesri iper 
kalnus užpakaly Cassino, 
jau beveik baigia apsupti tą 
nacių tvirtovę ir kaujasi? su 
naciais iš gatvės į gatvę. 
Vokiečiams belieka tik šia u 
ras pabėgimo kelias į piet
vakarius, bet jie nemano 
Cassino lengvai paduoti, 
nes partraukė dar daugiau 
kariuomenės.

Vokiečiai naudojasi Cas
sino namais, kurių sienos 
maždaug dviejų pėdų sto
rumo, ir nepasiduoda smar
kiom amerikiečių atakom. 
Cassino m:este kovos aršes
nės negu, kad buvo Ortono- 
je, ypatingai' šiaurrytiniam 
kampe, kur amerikiečiai 
tvirtai laiko užimtas pozi
cijas, nors namai eina iš 
rankų j rankas.

Amerikiečiai pakartotinai5 
bandė prasilaužti su tan
kais, bet didelė ugnis iš vo
kiečių patrankų kaskart 
privertė iuos pasitraukti.

Šiaurvakariuose, kib« ame 
rikiečių daliniai atmetė vi-

Jugoslavai partizanai Ispanija paliuosavo 
atsiėmė tris miestus tris Italijos laivus

LONDONAS, • vas. 6. — 
Maršalo Josp Broz prane
šimu, jugoslavai partizanai 
keliose vie ose perkirto vo
kiečių susisiekimo linijas 
vakarinėj Bosnijoj ir atsiė
mė tris miestus, Kupre3, 
Gomj m ir Bakuf.

Cia girdėtas radio prane-; lio vyriausybės vėliava
Šimas sakė jugoslavai šiuo 
laiku smarkiai kaujasi su 
naciais, kurie vykdė atakas 
iš Krupa miesto, 12 mylių 
j pietryčius nuo Banjs Lu
ką.

Partizanai, pasak rapor
to, nuvertė trauk’nį ant Pri- 
jedor-Novi geležinkelio, į 
šiaurvakarius nuo Banja 
Luką. ,

NAUJA ALIEJAUS LINIJA 
~ WASHINGTON, vas. 6 — 
Vidaus sekretoriaus Harold 
L. Ickes pranešimu, Jungti
nių Amerikos Valstybių vy 
riausybė praves aliejaus 
vamzdžių sistemą iš Persi
jos įlankos apylinkės iki ry
tinio Viduržemio jūros kran 
to. Tas darbas kainuosiąs 
tarp $130,000,000 ir $165.- 
000,000.

KALENDORIUS
Vasario 7 d.: šv. Romu- 

aidas; senovės: Ramutis ir 
Švitrigėlė.

Vasario 8 d.: šv. Jonas iš 
Matha; senovės: Dorman- 
tas. /

ORAS
Dalinai ūkanota ir šilčiau.
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1$ VISO UZEME 19 TO ATOLIO SALŲ
Šiuo laiku puola likusias japonų saleles

Romos fronte, britai ka
riai turėjo pasitraukti prieš 
milžiniškas nacių kontrata
kas. Vokiečių pranešimas 
sakė sąjungininkai buvo ap
supti Anzio apylinkėje ir 
dabar suspaudžiami. Sąjun
gininkų pranešimas sakė 
tik, kad jų linijos žemiau 
Romos atitaisomos ir sukon 
soliduojamos.

Vokiečiai pripažino, jog 
amerikiečiai įsilaužė į šiaur 
ryt’nį Cassino kampą, bet 
sakė jie buvo vokiečių kon- 
traTakų atmušti.

Kadangi vokiečiai iš Ad- 
rijatikos fronto pasiuntė 
smarkiąją 26-tą panzer di
viziją Romos frontan, tuo 
susilpnindami savo linijas 
rytiniam Italijos krante, 
manoma, jog Gen. Leese 
trumpu laiku pradės naują 
ofensyvą.

MADRIDAS, vas. 6. — 
Ispanija paliuosavo tris Ita
lijos laivus sąjungininkam. 
Tas ispanui žygis skaitomas 
veiksmu nuraminti Ameriką 
ir Angliją. T’e trys laivai 
išplaukė iš Ispanijos uostų 
po monarkine Pietro Badog-

Septyni kiti Italiios lai
vai dar randasi Ispanijos 
uostuose, kur jie vyko tuoj 
po įtarios pasidavimo. Ma
noma, kad Ispanija greitu 
laiku paliuosuos ir tuos lai
vus.

Fašistai užmušė šimfę 
streikuojančiu italu

BERNAS, Šveicarija, vas.
6.—Žinios iš Italijos pasie
nio sakė 100 italų aviacijos 
darbininkų huvo užmušta ir 
suvirš 200 sužeista kuomet 
Benito Mussolini fašistinės 
vyriausybės kariuomenė šau 
dė į ginkluorus darbi lin
kus, kurie sustojo dirbę Al
fa Romeo lėktuvų motorų 
fabrike Sempione mieste, 
šiaurinėj Italijoj.

Laivais evakuos nacius iš Pabalčio
STOKHOLMAS, vas. 6.— 

Laikraštis Aftontidnin gen 
vakar rašė. kad nacių auto
ritetai ruošiasi priimti 1,- 
500.000 vokiečiu, kurie bėga 
iš Pabalčio valstybių prieš 
žygiuojančias rusų kariuo

DIDELI MŪŠIAI ROMOS FRONTE

Sąjungininkų kariai laikosi prieš smarkias nacių kontratakas į pietus nuo Romos. 
Cassino mieste, amerikiečiai gatvėse kaujasi su desperatėkai kovojančiais naciais 

(Acme-Draugas Telephoto).

U.S. lėktuvai atakavo 6 
prancūzu aerodromus
LONDONAS, vas. 6. — 

Amerikos didieji bomberiai 
ir Anglijos, Kanados ir kitų 
sąjungininkų v’du t i n i e ji i 
bomberiai atakavo šešis ae
rodromus Paryžiaus apylin
kėje. Britų spaudos agentū
ra spėjo, kad 700 Amerikos 
lėktuvų dalyvavo atakoje, 
kurios metu numetė 1,120 
tonų bombų. Manoma bom- 
berius saugojo bent 500 
Amerikos naikintuvų.

Miarauder bomberiai tuo 
metu puolė militarin’us įtai
symus Prancūzijos krante. 
Į juos visą laiką smarkiai 
šaudė priešo priešlėktuvi
nės patrankos.

Aerodromai buvo Chate- 
audun, Orleans-Bricy, Cha- 
teauroux-La Ma r t i n e r i e, 
Saint Avords, Tours ir Vii- 
lacoublay.

Visose operacijose sąjun
gininkai prarado 12 lėktu
vų.

Popiežiaus vasarnamis 
benamiu italu šalpai
STOKHOLMAS, vas. 6 — 

Anot vokiečių kontroliuoja
mo Skandinavų telegrafų 
biuro pranešimo, Castel 
Gondolfo, Šventojo Tėvo 
vasarnamis tuoj už Romos 
sienų, atidarytas tūkstan
čiams benamių italų iš pie
tinės Italijos, kurie gali ten 
gauti maisto ir drabužių.

Pirkite Karo Bonus

menes.
Andt laikraščio, daugeliui 

laivų įsakyta vykti Rygon 
iš Stettino, Copenhageno Ir 
Norvegijos evakuoti vokie
čius. Apart kareivių yra ir 
vokiečių kolonistų.

Vokiečiai mobilizuoja Lietuvos vyrus
Sako lietuviai patys turės gintis nuo rusų

STOKHOLMAS, vas. 0.--
Voki-ečių kontroliuoj amas 
Skandinavų telegrafų biu
ras pranešė, kad naciai Lie
tuvoje išleido tam tikrų am 
žiaus vyrų mob’lizacljoe 
proklamaciją, su ’ (spėju n u, 
kad Lietuva turės pati gin
tis nuo artėjančių rusų ka
riuomenių.

Žmonos lavonas iškrito MAISTO KRIZE ROMOJ 
iš karsto; vyras 

ieško $25,000
PHILADELPHIA, Penn., 

vas. 6.—Charles Bauman, 
iš Pittstown, N. J., užvedė 
bylą prieš Bangor Casket 
Mfg. Co. ir Ashton Casket 
Co., iš kurių jo pasamdytas 
graborius pirko kąrstą jo 
mirusiai žmonai. Bauman 
reikalauja $25,000 už tai, 
kad lydint karstą iš bažny
čios karsto dugnas iškritęs 
ir jo moftera lavonas atsi
mušęs įi jo kojas. Jis sakosi 
nuo to susirgęs ir dabar ne
galįs miegoti..

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS — Rusai 

visiškai pavarė nacius n:io 
rytinio Narova upės kran-
to, Estijoj, ir pralaužė na- ja pasivarė vakaruosna ir
cių linijas tarpe Nikopolo pasiekė kelis punktus iki 80 jau pasiekė Narova upės
ir Krivoj Rogo.

IŠ ALŽYRO — Naciai pa
varė sąjungininkus ir atsi
ėmė dvi kalnų pozicijas Cas
sino fronte.

Iš LONDONO — Sąjun
gininkų lėktuvai ir vėl puo
lė Berlyną Ir Prancūzijos 
Invazijos krantą. Keli vo
kiečiu lėktuvai skrido virš 
Anglijos, bet nesakoma, kad 
būtu pasiekę Londoną.
- Iš INDIJOS — Japonai 
nnkentėio dideMns nuosto
lius šiaurinėje Burmoje.

Helsingforso laikr a š t i s 
Uusi Suomi sakė vokiečių 
įsakymas evakuoti Narvą 
miesitą Estjoje, kuris ran
dasi netoli Rusijos sienos, 
buvęs duotas pervėlai, kad 
duoti žmonėms progos pa
siimti savo turtus, ir dau
guma pasitraukiančių gy
ventojų turėję vykti pusti.

LONDONAS, vas. 6. — 
Naoų kontroliuojamas Ro
mos radio pranešė, jog Ro
mos gubernatorius išleidęs 
oficialų komunikatą, kuria
me sakė, kad maisto padė
tis Romoje esanti “rimta,” 
ir kad tolimesnio maisto 
pristatymo klausimas esąs 
“sunkus.”

Sakoma visems maisto 
pagamintojams įsakyta per
duoti savo produkTų rinki
mo centrus. Privatinis mai
sto pardavinėjimas uždrau
stas.

RUSAI VAROSI GILYN Į LENKIJA
Naciai bando išgelbėti savo generolus

MASKVA, vas. 6.—Rusi-/
jos pirmoji Ukrainos armi-

mylių į vakarus nuo Lenki
jos sienos. Rusai savo ofen
syva užėmė Rovno ir Lucko 
miestus ir suvirš 200 kitų 
apgyventų vietų.

Savo naujuoju pasistū
mėjimu rusai dabar randasi 
tik 290 mylių nuo Vokieti
jos teritorijos, ir apie 490 
mylių nuo Berlyno. Vokie
čiai bandė kelias kontrata
kas prieš rusus žemiau Kl
evo, norėdami išgelbėti ni
šų ten sugautus nacius, bet 
rusai jas atmušė ir vis srrar

PEARL HARBOR, vas. 6 
—Amerikos armijos septin
tos divizijos karia’? užmušė 
beveik visus japonus gynė
jus ir užėmė Kwajalein, 
Ebeye ir Loi salas, Kwaja- 
lein a t o1 y, tuo užtikrindami 
amerikiečių kontrolę ant to 
didžiauso atolio japonų lai
komose Marshall salose.

Šių trijų salų užėmimu, 
amerikiečiai dabar valdo 19 
Kwajaleino 30 su viršum 
salų. Daug likusių salelių 
yra militariniai nesvariuos, 
bet amerikiečiai puola ir 
greit užims ir jas.

Tuo laimėjimu sąjungi
ninkai įsig’jo kitą potenci
alių aerodromą Kwajalein 
saloje ir vandeny nusilei
džiančių lėktuvų bazę Ebe
ye saloje.

Amd. .Nimitz pranešimas 
»3kė kariai varosi pirmyn 
rytiniu atolio pakrašo’u ir 
atakuoja Gugegwe, tik

Numetė 108 tonus 
bombų ant Wewak

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, vas. 6.
—Sąjungin’nkai Lakūnai an
trą dieną iš eilės puolė ja
ponų aviacijos jėgas Wewa- 
ke, Naujos Gvinėjos saloje. 
Gen. MacArthur pranešė, 
jog Wewak apylinkėje nu
mesta 108 tonai bombų, tad 
per dvi dienas numesta su
virš 300 tonų bombų ant 
svarbiausios priešo bazė3 
Naujoj Gvinėjoj-.

Orinėse kovose numušta 
šeši japonų bomberiai ir 
vienas naikintuvas.

Komunikatas taipgi sakė 
bent 13 priešo lėktuvų buvo 
numušta virš Rabaulo. Per 
praeitą mėnesį virš Rabau- 
lo buvo sunaikinta bent 
440, o gal dar 132, priešo 
lėktuvų.

kiau spaudžia apsuptas na- 
o’ų divizijas.

Rusų Leningrado armija

žiotis, 9 mylias gilyn Esti
joje, ir dasivarė iki Peipus 
ežero, 35 mylias į pietus, 
tuo uždarydami naciams ke 
lią į Pabaltį. Generolų Go- 
vorovo ir Meretskovo arm’- 
jos vis smarkiau spaudžia 
nacius prie Peipus ežero ir 
Latvijos sienos.

Vokiečių lėktuvai bando 
išve£ i Hitlerio geriausius 
generolus ’r karininkus iš 
apsupimo, bet rusų aviaci
ja Ukrainoj laiko pirmeny
bę.

šiaurę nuo Loi. G.ugewe bu
vo tvirtai įsi iprinti, ir 
japonų artilerija atsiliepia į 
Amerikos karo laivų šaudy
mą.

Lėktuvai iš lėktuvnešių 
vis dar skraido virš Mar
shallų, padėdami pėstinin
kams ant salų. Adm. Nimitz 
pranešė, jog Eniwetok ato- 
lis, šiaurvakariniam Mar- 
shallų kampe, buvo bombuo- 
tas vasario 3 d., o Wake sa
la, 600 mylių į šiaurę nuo 
Marshallų, buvo bombuotal 
vienuoliktą kartą penkta- 
dien’o naktį.

Armijos vidutinieji bom
beriai, atakuodami kitus 
taikinius Marshalluose, ket
virtadienio naktį nuskandi
no mažą japonų prekybinį 
laivą Jalui’t atoly, o vasario 
3 d. naikintuvai bombavo 
ir apšaudė Mili atolį. Ata
kose neprarasta nė vienas

į j Amerikos lėktuvas.

Tojo perspėja japonus 
apie artėjančia krizę
NEW YORKAS, vas. 6.— 

Premjeras Hideki Tojio, kal
bėdamas į Japonijos seimą, 
perspėjo, jog karo audra 
kasdien didėja ir dabar su
sitinkama su padėt’mi, kur 
bus nulemta Didžiosios Ry
tinės Azijos sfera ir kili
mas ar susmukimas Japoni
jos imperijos.

Tojor taipgi pabrėžė rei
kalingumą vienybės ir sakė 
būdas laimS'.i esąs “visuo
tina mobilizacija visų 100,- 
000,000 Japonijos žmonių ir 
sukoncentravimas visų jų 
jėgų vienam tikslui—laimė- 
t’ reikšmingą pergalę.”

Apklausinės Sekr. Hull 
apie Rusijos plane

WASHINGTON, vas. 6.— 
Senato užsienių santykių 
komitetas, norėdamas išt’r- 
ti tarptautinės diplomatijos 
misterijas, prašys užsienių 
reikalų sekretorių Hull iš
duoti konfidencialų raportą

Senatorius Connally, ko- 
m’teCo pirmininkas, sakė 
komitetas padarys bendrą 
tarptautinę apžvalgą susek 
rotorium.į

Svarbiausiu to pasikalbė
jimo punktu bus Maskvos 
nesenai padarytas nutari
mas duoti sovietinėms res
publikoms tam tikrą laips
nį autonomijos vedime savo 
apsaugos ir užsienių reika
lų. Rusija užsispyrusi skai
tyti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją “sovietinėm respubli
kom,” nors vien tik ašies 
valstybės pripažino rusų 
okupaciją tose valstybėse.

,«
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Arkivyskupas pager- ■ 
be lietuvius

Kearny-Harrison, N. J.— 
Nors žinutė suvėluota, ta
čiau, kadangi kitų korespon 
dentų nebuvo niekur rašy
ta, tai, anot anglų patarlės: 
“Better late, than never”.

Neseniai Nevvark, N. J., 
diecezijos arkivyskupas T. 
J. Walsh parodė palankumą 
lietuviams parūpindamas 
seserims Prane iškietėms vie 
nuolyną, kuris yra vartoja
mas kaipo Misijų Centras 
Katekizacijos kursams vie
šų mokyklų lietuvių va!>- 

’ karna.

Gruodžio 19 d., praeitų 
metų, arkivyskupas atvyko 
pašventinti perdirbtą vie
nuolyną, Iškilmėse dalyva
vo keletas prelatų, daug vie
tos ir iš kitų miestelių at
vykusių svečių kunigų, net 
iš New Yorko, (Harr sono> 
majoras ir daug seserų iš 
įvairių kongregacijų.

Pašventinus tabernakulą 
ir altorius, sekė stočių šven
tinimas. Pats arkivyskupas 
apaįo Kryžiaus Kelius atkal
bėdamas maldas prie kiek
vienos stoties. Po apeigų 
pasakė pamokslą, kur iame 
nurėdė įstaigos tikslą, gyrė 
seserų pastangas per sep

tynis nsetus penkiose 1 tetik 
vių parapijose vesti viešųjų 
mokyk’ų vaikučius prie ar- 
tesnio Kristaus pažinimo ir 
ragins tėvus siųsti savo vai
kus į tikybines pamokas

Arkivyskupui baigus, ku
nigas L. Vaicekauskas, Die
vo Motinos Sopulingos par. 
klebamu, išdėstė pažangą 
seserų darbuotės. Iš mažo 
būrelio vaikučių, kurie su
sirinko į pamokas p ianuo
se metuose, šiandie išaugo į 
didelį skaičių mokinių.

Iškilmės baigtos palaimi
nimu Šv. Sakramentu.

Alicija Uloaaitė ir ketu
rios palydovės įtekė arki
vyskupui gėlių, kaipo ženk
lą lietuvių'-dėkingumo.

Iš šio3 įstaigos seserys

važinėja į visas lietuvių pa
rapijas šioje valstijoje, kur 
perą para pi j iru: s mokyklos: 
Taigi, be v’etinės Sopulin
gosios Dievo Motinos para
pijos, seserys Pranciškietės 
gražiai darbuojasi dar: šven 
čiausios Trejybės parapijo
je, Newark, N. J.; šv. My
kolo parapijoje, Bayonne, 
N. J.; šv. Onos parapijoje, 
Jersey City, N. J.; ir šv. 
Kazimiero parapijoje. Pa 
tterson, N. J. Dalyvė

Nuo redakcijos, Korespon 
denciją dedame geroku i su
trumpinę, nes prisiųsta tik
rai labai vėlai. Žinios skai
tytojams būna įdomios, tik 
tuomet, kuomet gaunamos 
tuojau po įvykio.

Km. 6958 So. Talman Avo.
Bes. TaL GBOvvMI 0611 
Ittice TaL HEMlock 4848

M. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS
Valandas 2 I l» 7 --0 vakare 
Trečiad. ir Nedėliotai* ausi tanu 
2423 We»t Marųuette Road

wwr ryrrgRvr-gin'-rr-' i f i r

I EXTRAt EXTRAI
H-rrnaioyta. 

-ardiMi l» 
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IJetuvlAk*.žydukas

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythfog In the line ot 

Furnitnre

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Kartery Repreeentattve.

SHOYVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appolntment call — 

REPUBLIC 6651

1

Lietuviu Vienybe Laimės 
Lietuviams Atstovybe

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
TTRAUO4

■. KAMTER, aa,

MONARCH LIQUOR 
8529 So Halsted St

Pkone YARDS 6054

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

UŽ PREZIDENTĄ
?E"1

(x| HENRY J. SANDUSKY

UŽ KLERKĄ
v • • ,r ; "SĮįKĮ&Mfr ■ •'•X

‘■'Mi

4

gj JOSEPH J. J AND A

UŽ COLLECTOR

inAPGCTiy
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. s*

WHFC - 1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo |
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nno 7 iki 8 y. v.

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiil 2242

CICERO LIETUVIAI BALSUOTOJAI
. . . - , ma

REMKITE TĄ ORGANIZACIJĄ.

KURI REMIA

JUS — JŪSŲ REIKALUOSE

Vt ASSESSOR

U I**

S I

— LIETUVIS — 
Įx] A. B. PETKUS

UŽ SUPEBVISOR

Mums Lietuviams jau senai kaip f 

reikėjo turėti Cicero Miestelio *

Q Valdžioje — savo atstovą.

TA PROGA JUS DABAR LAUKIA

Parodykime savo VIENYBĘ koskai- 

tlingiausiai — SAVO BALSAIS. 

KIEKVIENAS LIETUVIS babuoda- 

mas tiesioginį Demokratų 

Partijos tikietų

PRIMARY RINKIMUOSE

TED J. ZAREMBA

UŽ TRUSTEE

[X] S. E. WAWRZYNIAK

Mano 26 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mai be akintą. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1313

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnesa), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Incotne taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akinius.

JOg/P* Kreivas Akis 

Ištaiso.

Oflao Ir Akinių Dlrbtuvl 
•401 80. HALSTED ST. 

Kampas 84th Itraot 
Valandos aao M Ud 4| nuo I Ori •

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį .
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aveaue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—S Ir 6—8:80 P.M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 5921
Res.: KENuood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANai 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
» ‘ REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868 /

Tel. CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 667

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Firmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko- 

i mis. x

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
RezM.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė,
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
Ofiso Tel..........................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4201 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Ciceru
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-Ii ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted 84., Chicagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais *

✓ ir Šeštadieniais 
Valandos; 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—- 
Res. Tel.: MIDway 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. nuė 10 iki 12 vai. dieną.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
tik viena pora aklų visam rrv»at- 
muL Saupoklt. ja. kišdami lleg- 
aamlnuotl jaa modernlSklausla 
metodą, kurią r«**Jima mokslas 
gaU sutsIktL
-^a^JEKTAl PATYRIMO

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

* OFTOMETRUTAI 
1801 So. Ashland Avenne 

Kampa, ll-to.
OAMAii tsss, oaioas* 

omo VALAKDOfli
tas a SS. At IM a m 
Ir Mtad. tilo a. au 

ūd T:M p au

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayctte 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— yF
Saukite: KEDzie 2868 ’

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;
-/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą dėl to, kad jo nebra*-^

gina, iw TV

0 EDWARD W. CHODL

Antrad., Vasario-Feb. 8, 1944
BALSAVIMO VIET08 BUS ATDAROS NUO 6 VAL. RYTO IKI 5 VALANDOS POPIET

Balsuokit Už Kiekvieną Demokratų Partijos Kandidatą Atskirai

*

f

» *
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* CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D” ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS* HELP WARTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No, Dearborn Street 
Tol. RANdolph MI8-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
Manpower OommlaoloD 

Matymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
lluoaavlmo Rasta (statement of 
avallabUlty > nuo dabartinės dar* 
bo įstaigos — ar nuo War Man* 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrink lt ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 SIETUOSE

Illinois , 
Gear & Machine

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 West)

PORTERIŲ
LIUDIJIMŲ REIKIA

Alga ir pilnas užlaikymas arba 
alga, vienas valgis ir drabužių 
išskalbiu! as.

SAUKIT DIVERSEY 4040 
EXT. 390.

REIKIA
VYRŲ

Amžins nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite Jei esate 4-F ar garbingai pa- 
linosnoti iš ginkluotos tarnybos. 
DM )domiq karo darbn moderniš
koje gnmo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nno gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančias patogumas 
apart kitų dalykų:

ORTTPftR OTVYBftS APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS 
ATOfrroov plena.
MOKESTĮ LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIU.
MATTnTKI.ES (SHOWER8! TB 

KITUS MODERNTŠKTTR PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DPT, PATO
GUMO MTT8Ų DARBTNTNKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika virš 40 vai. j savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

PRIE SVARBIU GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS

MERI'f DIRBTI I VE
Gabumų {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos Jsldirbtl 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

OnntecR prtwt>to vaJ<1nN *^4*0 teeina.
J.I dabar dirbat, pri. karo dflrtnj. būkit, prie savo darbą.

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

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

PADEKIT SUTRIUŠKINT 

HITLERĮ!
SVARBUS 

KARO DARBAI 

SVEIKIEMS 

VYRAMS 

IKI 60 METŲ

PAPRAST. DARBININKŲ 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

SLAVft.IV
HE AT TREAT HELPERS 

PI.ATERS HELPERS 
IR KITOKIEMS DARBAMS

REIKIA TUOJAUS1

Visi darbai viduje.
Puikios darbo sąlygos.
Naujos moderninės dirbtuvės. 
60 vai. j savaitę darbo.
70 valandų mokestis.

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

Reikia
VYRŲ IR VAIKINŲ 

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

70c | Vai. Pradedant.
Išmokinsiu) jus prie pastovių 
darbų. Už darbą naktimis 
mokame 75 centus į valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit |

Thomas Moulding

Floor Co.
4528 W. 51st St.

HEIJP WANTED — VYRAI

Svarbūs Darbai

TOOL IR DIE 
MAKERS

' PUIKI MOKESTIS 

MODERNIŠKI ĮRENGIMAI

University of Chicago
956 E. 58th ST. ROOM 201

VYRŲ
Amžiaus 17 kl 60 

Atsišaukit Antram Aukšte 

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.

WAREHOUSE VYRŲ
Shipping kambary!, vynioti Ir pa
kuoti masinom, dalis. Taipgi dar
bininką pri. shipping Ir kitu abelnų 
warehous. darbą. Klauskit Mr. An- 
dernon. STATE 6148.

NATIONAL ENGINEERING 00. 
549 W. Washington Blvd.

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikta.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Tlmekeeper’s oflsan. 

EDCEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

WAREHOUSE DARBAI
KARŲ IŠK ROVĖJŲ 

LIODOTUOJŲ 
ABELNŲ DARBININKŲ 

ORDERIŲ RINKĖJŲ
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Užtenkamai viršlaikio darbo.
M R. FOX

1659* W. 15th STREET 
CANAL 5900

MR. HOMMER 
445 W. PERRHINO RD. 

BOULEVARD 6120

THE GREAT ATLANTIC 
. & PACIFIC TEA CO.

DEFENSE
MACHINE DIRBTUVĖJE 

IR FOUNDREJE
Lathe Hands 
Boring MII! Oprs. 
Drill Press Oprs.

dore Makers 
Floor Molderlų 
Marti. Molderlų

Mllling Marti. Hands Foimdry Clerk 
Planer Hands Shipping Clerk 
Darbininką Dšenitorių

100% KARO DARBAI 
Geriausi įrengimai; patogios 

darbo sąlygos; geriausia 
mokestis.

LINDAHL FOUNDRY 
DIVISION OF

AMERICAN GEAR 
& MFG. CO.

5900 Ogden Blvd. Cicero, III.

POWER ASH VYRŲ
IR DARBININKŲ J

Pastovūs darbai svarbioje karo pra
monėje. Dieną, ar naktį darbai.

PRODUCE TERMINAL CORP.
- 3901 S. Morgan

RAKANDŲ 
FINISHERS 

CABINET 

MAKERS

Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram
s

ATSMAUKITE 
EMPLOYMĘPTT OFFICE 

(4th Floor)

WIEBOLDT’S
Ashland & Monroe

VYRO NAKTIMIS 
MAZGOTI GRINDIS

Darbas pilno laiko ir pastovus, 
apmokamos atostogos. Atsišaukit į

CHICAGO CITY BANK 
4k TRUST CO.

815 W. 68rd Street

HELP WANTED — VYRAI

ENGINE IR TURRET 
LATHE OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
IR MASINISTŲ

100% KARO DARBAI
Patogi transportacija. 

gera mokestis.

CHICAGO GEAR MFG. CO. 
2823 W. Fnlton St.

VYRŲ
Dirbti popl.r.. dirbtuvei.. Patvrimo 
nereikia. Amžiaus 18 Iki 85. Persi
mainanti šlftal. gera mokesti*, ui- 
tenkamal viršlaikio, pastovūs dar
bai. Atsišaukit |

Container Corp.
404 E. North Water St.

VYRŲ
GRINDING IR MACHINE SHOP 

PATYRIMO
Bet mes išmokinslm ir nepatvru- 
sius vyrus. 58 valandų savaitėle, 
laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Chicago Tool Redaiming Co. 
1335 N. Halsted St.

KARO DIRBTUVEI REIKTA — 
abelnų dirbtuvės darbininku. 48 
vai. Laikas Ir pusė mokama virš 40 
vai. Antram aukšte.

2241 S. WABA8H

KARŲ VALYTOJŲ
Pastovūs darbai apšildytam name. 
Vairavimo mokėjimas nesvarbu. Ge
ra mokestis. Apdrauda parūpinama. 

Atsišaukite

401 N. OGDEN AVĖ. 
UNITED PARCEL SERVICE

MERGINŲ
PAKAVIMO DEPARTMENTE 

50 iki 55c į Valandą 
Laikas ir Pusė 

už Viršlaikį.
GERBER A 00.

648 W. Randolph.St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusią, |87.60 | mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltte prie Housekeeper.

EDOEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

MERGINOS r- MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koks Jūsų amžius, {domus 
darbas laukia jus čionai.

PIiASTIO BINDINO CORP.
732 S. SHERMAN

REIKIA
OPERATORKŲ

★
Patyrusių ir nepatyrusių. 
Darbas prie gražių moterų 
suknelių, daromų M graikų 

vasarinių andeklų.
★

6VIE8I ORINGA DIRBTUVE 
★

Ankštos algos ir bonnsai. 
Nuolat darbas ir po karo. 

★
SPECIALUS dėmenis atkrei
piamas | tas, kurios dirbote 
karinėje pramonėje kWr kon

traktai buvo pildomi.
★

Jeigu 
darbą,

★

jfls dirbate karini 
tai neatsišaukite.

SMOLER BROTHERS
2800 WABANSIA AVĖ.

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi, švari), blndery darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos. 
Daug darbu sėdint. Taipgi randasi 
dalinio laiko vakarais darbą.

S. K. SMITH COMPANY 
2857 N. Western Avė.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

OA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

GARSINKITfiS “DRAUGE”

HF.IJ* WANTFD — MOTERYS

TARNAIČIŲ
Geriausia vieta kurioj Jūs kada esat 
dirbę. 8 dienos J savaitę, 8 vai. | 
dieną. Mokestis 879.50 ) mSnesf. 
Valgis veltui. Pulki transportacija. 

TEL. HOLLYCOURT 21OO 
6320 N. Kenmore Avė.

MERGINŲ
REIKIA

DIRBTUVftS DARBAMS 
ATSIŠAUKIT 

ATLANTIC BOX CO.
*7007 s. MarsEall Blvd.

DŽENITORIŲ-KŲ
Reikia vyrų ir moterų prie abelnų 
valymo darbų, naktimis ir dieno
mis Ofiso name. Pastovūs darbai. 
Matykite Mr. Smldt, 5-tą vai. vak. 

CONTINENTAL CO. BLDG. 
310 S. MICHIGAN

Reikia 

Patyrusių 

MOTERŲ 

Skirstyti Skudurius 

Atsišaukit 

1408 W. Armitage

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia— •

★ Material Handlers
★ Metai Cleaners
★ Janitresses
★ Sweepers 
*Paint Helpers

GERA MOKESTIS 
6 Dienos i Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlygos. 

Puiki transportacija.
(I. C. Suburban, Cottage Grove gat-
vškarlala, 103rd 8t. busų. linija).

Jei dabar nesate užimtos ri karo 
' darbais

MATYKIT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto ir 4 pp.

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Divislon

900 E. 103rd St

Tarnaičių

Valytojų
DIENOMIS IR NAKTIMIS

ATSISAUKIT 
PERSONNEL OFISAN 

ROOM 348

MORRISON
HOTEL

HELP WANTFJ) — MOTERY 8

GERA VIETA DIRBTI
MUMS REIKIA KELETO MOTERŲ 

• PRIE LENGVO, MALONAUS DARBO. 
REIKIA PRITAIKINTI VEIDRODŽIUS PRIE FONO.

Nuolat Darbas—Gera Mokestis
<

Gera Transportacija
* Paimkite Madison, Halsted, Ogden, Milwaukee arba 

Divislon gatvėkarį; Lake St. "L” arba Washington 
Blvd. busą iki_dirbtuvės. ___

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 VVASHINGTON BLVD.

KLAUSKITE MR. DILL.

LOAN
leis Ali BackThe Attack

HELP "wANTfi> MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS /
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:
5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną; Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ

; ★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ
TROKERIŲ
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ
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

AtM neški te pilietybės prirodymus.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matykit Mr. Danicek pasitarimuL 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

HEIjP WAITIED — MOTERYS

★★★★★★*¥*
★ For Sale I
★ For Help!
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ 
—IR— 

MOTERŲ
Darbas lankstymas po p i e r i n i ų 
haksų. Resruliaris algos pakėlimas. 
Pilno ar dalinio laiko darbai. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukit asme
niškai nuo 8:30 ryto iki 5 pp.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBĄS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

& Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

Viršlaikio tiek kiek norite.
Laikas ir pase mokama virš 
8 vai. ir nž Sekmadienius ir 

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

VVarehouse Foreman 
88th St. & Central Pk* Avė.

SANTA FE RY.

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
100% KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap
drauda. Gera mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje.

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

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.

MATTnTKI.ES


««- -T--t*-"- 'WU"

T■i.

*

DRAUGAS
7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

U84 South Oakley Ave. Ohtoago, Illinois
Published Daily, exoept Sundays,' 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas** brings beat results.

DRAUGAS
' \ Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.—m

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metama *.......................................................................................... $7.00
Pusei metų .........................................................    4.00
Trims mėnesiams ..................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ..............................................................' 1.50

, Vienam mėnesiui ................................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ..................................................................................................... $6.00
Pusei metų ................................................................................... 3.50
Trinu mėnesiams .......................... ,..................................... .. .. 1.75
Dviem mėnesiams ...................................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ...............................................    .75

Užsieniuose:
Metams ........................................................................................... $8.00
Pusei metų ...................... %..................................•.................... . 4.50
Trims mėnesiams ....................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raStų negražiname, Jei nepraio- 
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto šankių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taia^-tl ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig- savo nuožiūros. Korespondentu praSome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespundencljos laikraštin nededamos.

Entered as secąnd-Claoo Matter March 81, 1916 at Chicago, 111. 
Under the Act of March 3, 1879.

' ...

■ r

Veiklaus mūsų veikėjo sukaktis
Šiomis dienomis Vincui Kvetkai-Kvietkauskui suėjo 

50 metų amžiaus.

Šis stiprus lietuvis ir veikėjas yra gimęs 1894 m. sau
sio 27 d., Wilkes Barre, Pa. Čia jis augo, ėjo mokslus, 
čia visą laiką gyveno ir darh&vosi. Lietuvių visuome
niniame veikime jis pradėjo dalyvauti iš pat savo jau
nų dienų, štai, dar 1912 m. Vincas suorganizuoja jau
nų lietuvių vyrų katalikišką draugiją (Pittston,, Pa.,) 
ir 1917 m. ją perorganizuoja į Lietuvių R. K. Susivie
nymo Amerikoj 183-čią kuopą. Pažymėtina, kad šis jau
nas veikėjas yra iniciatorius (sumanytojas/ “Lietuvių 
dienų*’ Amerikoje. Pirmoji tokia diena, jo rūpesčiu nu
organizuota, huvo Wyoming Klonyje 1914 m. liepos 
16 d. Pirmosios iš daugelio kitų “Lietuvių Dienų” toj! 
apylinkėj jubiliatas buvo rengimo( komiteto pirmininku.

Pirmojo pasaulio karo metu ir po karo V. Kvetkas 
labai daug ir nuoširdžiai darbavosi nuo karo nukentė
jusiems lietuviams šelpti ir Lietuvos nepriklausomybei 
atkovoti. Jis veikė per anais laikais garsųjį Tautos Fon
dą ir veikliąją Lietuvos Vyčių organizaciją.
DIDIS ORGANIZUOTUMO ŠALININKAS

» Vincas Kvetkas yra Amerikoj gimusios ir augusios 
kar os veikėjas ir todėl labai praktiškas. Jo giliu įsi
tikinimu, mes, kaipo lietuviai ir kaipo katalikai, tik 
tada tegalėsime ilgiau išlaikyti savo religines ir. tau
tines brangenybes, kada būsime gerai organizuoti, veik
lūs ir vieningai dalyvausime savo krašto — Amerikos 
ir kultūriniame ir politiniame gyvenime.

Šia kryptimi jis pats rodo puikų pavyzdį. Iš jaunų 
dienų jis priklauso prie lietuviškų organizacijų. Didžiau
sios mūsų, lietuvių katalikų fraternalinės organizaci
jos — LRKSA centro valdybos nariu ir tai labai veik
liu ir sumaniu nariu yra nuo 1924 metų. Vadinas, per 
dvidešimtį metų. Tai gražus rekordas. Daug metų jis 
buvo iždo globėju, vėliau iždininku, o nuo 1938 metų 
seimo — sekretorium. Tose (pareigose Vincas parodė la
bai daug .iniciatyvos, veiklumo, daug naujo tvarkos at
žvilgiu įvedė, santykius tarp kucpų ir oentro sultvarkė, 
lėšų fondą iš bėdų išvedė. Be to, jo sumanumo ir ap
sukrumo dėka Sus-mo čarteris įregistruotas tuose štei- 
Ituose, kur tikrai sunku yra įeiti. Vienu žodžiu, LRKSA 
jo asmeny turi tikrai gerą sekretorių, dirbantį suma
niai ir, svarbiausia, tuo įsitikinimu, kad stiprios orga
nizacijos yra mūsų, lietuvių, tautinės ir religinės atei
ties užtikrinimas. LRKSA jis laiko, ir visai teisingai, 
pačia svarbiausia ir reikalingiausia lietuvių organiza
cija Amerikoje, •
VEIKIA NUOLAT IR VISUR

Jubiliatas yra plataus patyrimo vyras. Dešimts me
tų išbuvo bizny, 11 meitų apskrities teismo rūmų val
dininku, aktyvus dalyvis sportininkų sąjūdyje, politi
koje ir t.t.

šiuo metu jis yra ne tik Sus-mo sekretorius, bet A- 
merikos Lietuvių Tarybos narys ir minėtos tarybos U. 
S. karo bonų platinimo ir registravimo komisijos pir
mininkas; Wyoming Kkm:o U. S. Karo Bonų Komiteto 
pirmininkas; Luzerne apskrities Civilinės Apsaugos Ta
rybos egzekutyvis pirmininkas; Amerikos Legijono 132 
posto komandierius; Pennsylvanijos 12-too distrikto Ka- 
pij Registracijos Komiteto pirmininkas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SVEIKINAME!Iš čia suminėtų jubiliato gyvenimo, kelių bruožų ga
lima numanyti, kaip veiklus jis yra Lietuvių visuome
nėje ir kaip įtakingas savo apskrities kitataučių tarpe. 
Tuo savo įtakingumu ir apsukrumu jis daug nusipelno 
lietuvių tautai.

Jubiliatas yra vedęs Kotriną Kižytę. Augina dukterį 
ir sūnų Visa šeima priklauso prie LRKSA.

Veikliam lietuvių veikėjui linkime ilgiausių metų ir 
geriausio passekimo ir toliau dirbti visuomenės dar
bą tokiu sumanumu, darbštumu ir energija, kaip ir lig
šiol!

Iš vienos pasidarė "16 Rusiją"
Sąryšyje su Molotovo manifestu “sovietinėms res

publikoms’’, The New York T.tmes davė gana išsamų 
vedamąjį straipsnį. Atpasakojus “manifesto” smulkme
nas ir įvertinus “demokratiškiausią pasauly” Maskvos 
konstituciją, to laikraščio redaktorius nemano, kad nau
ju parėdymu “ sovietinės respublikos” bus laisvesnės. 
Paviršutiniškai imant, rašo N. Y. Times, naujas Sovie
tų Rusijos konstitucijos pertvarkymas, atrodo, palai- 
džiau suriša “sovietines respublikas” į sąjungą (į cent
rą Maskvoje) negu Amerikos valstybes arba Anglijos 
įvairias doęninijas. Bet, rašo toliau N. Y. T., yra labai 
didelis skirtumas tarp tų trijų* didžiųjų valstybių sis
temų * ‘Sovietų sistemoje ne valstybė turi didžiausią ga
lę, bet komunistų partija. Ir kol komunistų partija tęs 
paskirų respublikų valdymą, vyriausiam centraliniam 
komitetui Maskvoje diriguojant, respublikų autonomija 
ir ypač jų teisė pasitraukti, pasilieka problematišku da
lyku”.

N. Y. Times siųninijr tai, kad po to “persitvarkymo” 
Sovietų Rusija jau pasisakius siųsianti atstovus iš Vi
sų 16-kos “respublikų” į tarptautinių komisijų konfe
rencijas, turinčias reikalą su pokariniu Europos ai. sta
tymu. Tai reikštų, kad Rusija turėtų daugiau atstovų 
negu Didžioji1 Britanija ir Jungtinės Valstybės kartu 
sudėjus. Todėl The Nevv York Times nemano, kad an
glai ir amerikiečiai sutiks su tuo Maskvos “persitvar
kymu”, su Rusijos “susiskaldymu” į “šešiolika dalių”. 
Tai sukelia kitą svarbią problemą, kuri turėsianti būti 
išspręsta tarp Rusijos ir jos sąjungininkų.

N. Y. Times dar pamiršo pridėti, kad Stalinas ne vi
sas iš tų 16-kos respublikų (turi savo žinioje. J.’s pri
skaito prie jų ir Lietuvą, kuri nesutiko ir nesutiks dė
tis į Sovietų Sąjungą nors ir su plačiausia autonomija, 
nes Lietuva a'ekia atsisteigti visiškai laisva ir nepri
klausoma valstybe. . ■ (,

Dar vienas slaptas laikraštis
Patriotų nenuilstamo pasišventimo dėka Lietuvoje 

pasirodo vis nauji slaptieji leidiniai nukreipti prieš o- 
kupantus vokiečius. Pereitų metų vasario 28 d. išėjo 
pirmas numeris slaptojo Laikraščio “Vieninga Kova”: 
Laikraščio antraštėje — piešinys: du kardai perkirtę 
erškėčius ir grandinę, supusius Gedimino stulpus. Spau
da švari 12-14 punkto raidėmis. Iš to laikraščio sužino
me, kad viduryje vasario mėn. Vilniaus apygardoje pra
sidėjo teroras. Pradėti šaudyti ūkininkai už duoklių 
nepilną pristatymą. Sušaudyta Trakuose, Vievyje, Rie
šėj, Šumske, Maišiogaloj, Kalveliuose ir kituose Vil
niaus bei Trakų apskričių valsčiuose, taip pat Šven
čionių, Svyrių apskrityse, gal ir kitose vietose... Šums
ke sušaudyta 6 hektarų smėlyno savininkas, turintis 
maitinti 10 galvų šeimą, kuris jau po mėnesio, derlių 
suėmus, neturėdavo savo duonos... Kai kur ūkininkų 
šaudymus vykdė neva lietuviai, dargi su dalina lietu
vių karių uniforma. Tai dar viena vokiečių civilferval- 
tungo (civilinės valdžios) provokacija, tforima Vilniaus 
krašto vietinius gyventojus sukiršinti prieš lietuvius, 
jų pyktį nukreipti prieš lietuvius. Slaptasis laikraštis 
reiškia prieš taa griežtą protestą.

Ciceriečiai balsuokite
Kiekvienas Cicero miesto gyventojas turi tikrą pi

lietišką pareigą balsuoti rytoj, Vasario 8 d., 1944.
Neivienas Cicero pilietis negali save raminti min

timi, kad šie rirfkimai mažai ką reiškia, nes jie yra fc’k 
“primary electionsi’ ir nėra svarbu ar balsuoti ar ne. 
Visi rinkimai yra svarbūs ar jie bus “primary” ar ne. 
Jei jie nebūtų svarbūs, tai nebūtų reikalo tūkstantinės 
praleisti, kad juos pravedus.

Cicero lietuviams ypatingai yra svarbu, kad jie eitų 
balsuoti “primary” rinkimuose. Lietuviai turi įrodyti 
savo balsavimu, kad jie lošia svarbią rolią miesto gy
venime.

Tai Cicero miesto piliečiai, viai kaip vienas, vykite 
į balsavimo vietas savo apylinkėse ir parodykite visam 
miestui, kad įvertinat savo poetiškas pareigas. XXX

Pirmadienis, vas. 7 d., 1944

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)
Lietuvą galima laikyti Centrinės Europos šalimi, kurios 
kultūra sudaro tarpinį ryšį tarp Skandinavijos ir Len
ktos. Lietuvoš temperamentas labiau skandinaviškas, nėr 
angliškas, bet jos katalikiška religija, istoriniai praei
ties ryšiai su Lenkija, o paskutinėje kartoje didelė Pran
cūzijos meno, literatūros, filosofijos air religijos įtaką 
papildyta kultūriniais priedais iš Šveicarijos, Belgijos, 
Vokietijos, Italijos, Skandinavijos ir Čeko-Slovakijos, da
ro Lietuvą plačių europiškų idėjų šalimi. Bet šitos idėjos 
Lietuvoje gauna stipriai nacionalines formas, ypač me
ne, literatūroje ir muzikoje. Lietuvos jaunimas jaustųsi^ 
ypatingai sunkiai nubaustas, jeigu' jam tektų gyventi ru
siškoje izoliacijoj, kaip nepravėdintame maiše. Europai 
tai irgi būtų didelis nuostolis, je’gu iš jos šeimos būtų 
atimta viena jauniausių, bet kartu ir gražiausių ir daug 
žadančių dukterų. Lietuvos pavergimas būtų moralinis 
pažeminimas Vakarų civilizacijai. Tai išstatytų didelin 
pavojun ir kitas Vakarų šalis: pirmiausia Latviją, Es
tiją ir Lenkiją. '

Keturiolika metų intensyviai dirbau didžiausiose Lie
tuvos jaunimo organizacijose, dešimtį metų pirmininka
vau galingiausiam studentijos sąjūdžiui, kurs duodavo 
Lietuvai daugiausia rašytojų, galvoitojų, organizatorių) 
darbininkams ir ūkininkams, visokiausio pašaukimo in
teligentų. šita mano pozicija uždeda man pareigą garsiai 
pasakyti pasauliui, kad šių laikų Lietuvos jaunimui nie
ko nėra baisesnio, kaip būti priskirtam prie despotiškų 
Rytų, nustoti nuolatinio ryšrio Su Vakarų Europa, pra
laimėti savo krikščioniškos, humaniškos ir liberališkos 
kultūros taip baisiai sunkiai laimėtus vaisius, prarastu 
savo pagerintus mažučius ūkius, atsisakyti savo Kry
žiaus, savo laisvos spaudos, spontaniškai gimusių savų 
galingų organizacijų, savo meilučio ir jaukaus gyveni
mo, savo puikių humaniškų tradicijų. Tiems, kurie turi 
širdį ir nori mus išgirsti, pasigailėti, užjausti mus be
galinėje š'ų laikų tragedijoj visiškai aiškiai pasakau: 
trys milijonai lietuvių ir kartu gerų europiečių nustotų 
žemiškojo gyvenimo tikslo, jeigu' jie liktų apdovanoti to
kia sovietiška autonomija, kokią dabar turi Ukraina ar
ba Gruzija. (Georgija). Kas Rytams sveika, tai Vakarams 
mirtis. Mes turėjome 1940 m. net 6612 laisvų organizaci
jų ir daugybę kitokių laisvų institucijų. “Autonominiai” 
Sovietų ąuislingai per keletą savaičių visas šitas laisvas 
institucijas spėjo sulikviduoti ir tūkstančius veikėjų su
kišo į kalėjimus, kurių langus užmūrijo ir lovas išnešė, 
kad Lietuvos ir Europos vieni geriausių reprezentantų 
gyvi tamsoje ant drėgno cemento supūtų.

(Daugiau bus) /

Vincas T. Kvetkas, Lietu
vių R. K. Susivienymo Ame
rikoj generalinis sekretorius, 
sulaukęs 50 metų amžiaus. 
Apie šį gabų ir veiklų vei
kėją šiame numeryje rasite 
vedamąjį straipsnį.

Maitinimas karo metu
Žengiant į trečiuosius ka

ro metus, mes randame, kad 
mūsų kovos vyrai yra už
imti galingose ofensyvose ap 
link visą pasaulį. Kad pa
remti juos, namų frontas 
turi būti palaikytas sveikas 
ir stiprus — gi jėga ir svei
kata rekalauja gero mai
tinimo. Oficialūs valstybės 
vyrai sako, kad tai reiškia 
vartdjimą atitinkamo kiekio 
ir rūšies maisto. Tačiau y- 
ra taip pat paslėptas alkis 
—tai yra tos rūšies alkis, 
kada kūnas negauna tinka
mos rūšies maisto palaiky
mui jame energijos ar nu
sidėvėjusių narvelių pakei
timui medžiagos. Žmonės, 
kurie kenčia nuo paslėpto 
alkio greičiau pailstą, ar iš 
viso neturi atsparumo li
goms ir jų moralė krinta.

Nors mūsų maisto ištek
liai yra pakankami, tačiau 
karo ir žiemos pareikalavi
mai atnešė šiokių tokių trū
kumų. Užtikrinti pakanka^ 
mą dietą pagal šias aplin
kybes, mes turime įprasti 
sveikai maitmtis.

Vyriausybė paruošė “Tau 
tinį Karo Meto Maitinimo
Vadovą”, kad padėti planuo
ti maistingus karo . meto 
valgius. Tai yra oficiali 
maisto diagrama, kuri pa
duoda septynias maisto gru
pes, kurios turėtų būti val
gomos, jeigu norima palai
kyti gerą sveikatą. Kasdien 
valgant po vieną valgį iš 
kiekvienos septynių grupių, 
žmogus gaus visą maisto 
vertę, kuri' jam reikaJinga 
palaikyti, sveikatai? Atveju 
jei kurio nore maisto dėl 
aukštų kainų ar racionavi
mo ženklų trūkumo negali
ma gauti, žmonės gali pasi
rinkti kitą valgį iš tos pa
čios grupės, ar tos pačios 
vertės Vialgį iš kitos grupės. 

, Naujasis* “Tautnis Karo 
Met? Maitinimo Vadovas” 
labai padės šeimininkėms 
suprasti gerą karo meto mai 
tinimą. Taip pat, jis padės 
šeimininkėms pasirinkti 'r 
planuoti sveiką maistingą 
maistą ir padės kaipo pa
togus vadovas pasirinkti 
pakeitimą valgiams, kurių 
šiuo metu trūksta, šį vado
vą galima gauti dykai ra
šant: “Basic 7, VVashington, 
25, D. C.”

PIRKITE KARO BONUS!

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Ui Dar Šėmomis Kainomis! 

Atvykite { mūsą jardą ir apžiūrėkite sta* 
ką ir ankštą rūšj LENTŲ—MH1AVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, viską, skiepą ir Getą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

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 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Mums Valdžia SAKO-
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima, 
dėvėtą par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnlture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di-, 
delis pasirln 
kimas visokią 
spalvą apdan 
galą.

• • •
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

jus savo ap-

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
rURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

•M
t1
M
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X Senatorius Lucas at

vyksta iš Washiugtono da
lyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties paminė
jime, kuria i vyks vasario 
13 d. šv. Agnietės Audito
rijoj, prie 39 ir Archer gat
vių. Jo kalba bus pagrindi
nė, liečianti Lietuvą rr jos 
laisvę po karo. Todėl visi 
ruoškimės pasiklausyti sena 
tariaus kalbos.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
metiniame susir'nkime nu
tarta dėti dvigubai pastan
gų, kad per šį metą būtų 
atmokėta žymi dalispara
pijos skolos. Tam tikslui 
daugėlis pasižadėjo aukoti 
net po šimtą dol.

X Dr. S. Efežis su žmona NAUJAS VYSKUPAS 
(pirmadienį vasario 7 d., iš
vyksta į George Field, m.,' 
dalyvauti sūnaus Vitalio ka
ro lakūno mokslo baigimo 
iškilmėse. V'talius gauna 
sparnus (lakūnų žymė) ir 
sykiu pakeliamas į antrojo 
leitenanto laipsnį. - Mokslo 
baigimo aktas bus antra
dienį. (

X Kun. K. Barauskas,
“Draugo” redakcijos narys,
Šv. Kryžiaus bažnyčioje ve
da noveną prieš šv. Pane
lės Lurdo šventę, kuri pri
puola vasario 11 d. Pamoks
lai begalo gražūs ir turinin
gi. Novenos proga daugelis 
per br. Vladą užsiprenume
ruoja ‘•Draugą”*, “Laivą” 
ir kitus kat. Laikraščius.

X Brighton Park sodalie- 
tės neseniai aplankė šv. Vin 
cento našlaitnamį nuvešda- 
mos vaikučiams-našlaičiams 
įvairių dovanų. Gražus pa
vyzdys draugijoms. Aplan
koma kėitos įstaigos, kodėl
nesuteikti malonumo ir naš- J. Ormond, buvęs nie
kučiams bei pamestinukams. bonu vienos parapijos, Nau 

jojoj Zelandijoj, šiomis die- 
X ^onas *r ®Ba i nomis pakeltas į vyskupus

vičiai antru atveju paliko pįefngs tO8 saĮos diecezijai 
a. a, kun. J. Navicko atmin- Nuotrauka padaryta prieš

co J. Maželio ii Maspeth, 
N. Y. Sliūbas buvo Viešpa
ties Atsimanymo para :i joa 
bažnyčioje. Vestuvėse daly
vavo daug jmuaųjų draugų 
ir draugių, jų tarpe ir Mo
nika Koraeth ii Roehester, 
N. Y., jsuaoeioe mokslo Šv. 
Pranciškaus Akademijoj, 
Pittsburgh, Ba, draugė. Vy-į

SUSIRINKIMAI
VargAcafa) 8ewrų GUdos 

susirtnkiraas įvyks aitra- 
dienį, vasario 8 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj 7:30 vai. vakare. Malo, 
nokite kuo skaitlingiausiai 
susirinkti ir pasitarti svar
biais reikalais. V-ba

NULIŪDIMO (VALANDOJE

resniaja pamerge buvo Fra-'r arei ■ ■
neės Girdais iš Watevbury, HK0 MrlyM ĮVyKO
Conn.

Negrė tarnaitė 
ta prieš dvi savaites pereitą 
penktadienį dingo su rūbais 
ir brangakmeniais ui $1,500. 
Apie tai policijai pranešė

ariUMerisėi riaušės
I LONDONAS, vas. 4. — 
i Vokiečių požemio praneši
ma, Baisuos žmonių demon
stravo Berlyne, šaukdami

Bbigki karą,” ir “Š9r

V n su Hitleriu.” Pranešimas
sakė demonstracijų metu

. , ~ „ __  buvo dalinami lapeliai, ko-pereitą penktadien, Henry strei

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Ralcheim, advokatas. 5325 
Harper avė

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

Bud riko ModernUka Krautuve

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

tos. F. Budrik, te.
3241 So. Maišiai SI.
TeL Calumet 7237—4591

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WOFLi 1000 k. Sekmadienio va
kare »:80 v ai and g

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 1 valanda.

Skolinam Pinigas

Morgičiams
t IŠEITAS IR MANDAGUS 

' P ATABN AVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
D AB AUTINI 
DKVIBKNTŲ 
RATA.................

1751 W. 47th Street

ties fondo nariais, įmokėda
mi šimtinę. Auna Kaskas 
koncerto proga Rapolavičiai 
aukojo aratinę jų sūnaus- 
velicmio atminčiai. Dabar į- 
teikė antrą auką.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioj misijos pra
sidės kovo 8 d. ir baigsis 
kovo 12 d. Misijų metu bus 
padaryta ir vajus katalikiš
kai spaudai kuo plačiausiai 
paskleisti toje kolonijoj.

kiek laiko jam viešint Ame
rikoj. (NCWC-Draųgas)

į bažnyčią sutikęs du vai
kus prašančius maisto. Dak 
taras pasiėmęs juos į sto
vyklą ir jau kelintas • mėnuo 
belaikąs. Rašo, kad Labai 
daug italų ateina pas Ame
rikos kareivius prašyti mais 
to.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž.
Kiaušinius atrinkti ir (laužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PIENO AR BAUKIO kUkO 
VISI 100% KARO DARBAI

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.

kuotk To pasėkoje daug 
į darbininkų išvažiavo iš mie
sto ar atsisakė grįžti darban.

Dm prieš vieną
William Bilstein Armour 

lir Co. troko vairuotojas, 
pranešė policijai pereitą | 
penktadienį, kad du negrai 
iš jo pavogė $120.

Cukrus
Cukraus stampa 40 (ket

virtoje knygelėje) gera pen
kiems svarams cukrui gauti 
kenavimo daiktams, iki va
sario 28 d., 1945 metų.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN F U N E JR A L HOME
Gorteastee fiK*«mvteas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9049 1117 ROOSEVELT STREET

X Francis Sliakte, duktė 
žinomų kenošiečių ir nuola- 

X D». V. Butkus, iš Ita-’ tinių “Draugo” skaitytojų 
Ėjos rašo tėvams, gyvenan- Sliakių, kurie šiuo metu gy-
tiems adresu 6042 S. Wash- 
tenaw Avė., kad vykdamas

vena Los Angeles, Calif., 
sausio 23 d. ištekėjo už Vin-

JONA8 S T R IP E I K I S 
(Gyveno: 4147 South Kedzie Avenue)

Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 5 d., 1944 m., 7:45 
vai. vakare, sulaukęs 59 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo ii Tauragės apskr., Žvingių panų)., 
Naduonių kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: mylimą moterį Marijoną 
(po tėvsįs Tamašauskaitė); 3 dukteris Sophia Urbikas ir jos 
vyrą Antaną ir jų šeimą, Stella Steponavičienę ir jos vyrą 
Walter ir jų šeimą, ir Oną Karčiauskienę ir jos vyrą ir jų 
šeimą; sūnų Bernardą jr jo moterį Rozalia ir jų šeimą; brolį 
Kazimierą Stripeiką; 2 švogerkas Uršulę Kelpšienę ir jos šei
mą, ir Agotą Stribienę ir jos šeimą; taipgi daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie S.L.A.R.K., 160-tos kuopos.
Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 

So. Cabfomia Avė.
Laidotuvės įvyks seredoje, vasario 9 d., 7:30 vai. ryte, 

iš koplyčios į Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Panelės pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Stiūpeikio giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Moteris, Dukterys, Žentas, Sūnus ir 
visos kitos Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius — J. Liule- 
vičius, telefonas LAFayette 3572.

SBIIAIBIOS R MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ. IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermiiage
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais iv Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0R6ICIUI

C2ZD

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

' A

- te «
i

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globė ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

TĖVAMS 
DIDYSIS l

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ .KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PAsiRipnaifui.

Goriausio Materialo ir Darba.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas lr DirbtnuE:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
e

S M Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Gread Are.)
PHONEi SEELEY 6108

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

i
StV’.'A-

i

M Finas Virk 50 Metų
Ton Paflos ftrtmos

>1

PER9ONA-LEED MBMOKlALfi AT NO ADDmONAL C OŠTI 
PiPTUin tH PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEULO GRANITE 
Mret Bo—ttfnl aioet Endurln<—StrorųjesV—Bes* In The Wortd.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KRElPKITfiS PRIE —

PACHANKIS
y — THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

TeL ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad, ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

,‘'5

■0 Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

AMBULANCE J 
Patarnavimas

Dieną ir Naktj

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ.____________________________ Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.___________________ Phone LAF. 3572

Pa Ia RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
____________ Telephone YARDS 1419____________

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

MAŽEIKA
i *8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1136—38

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WKST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: C ANAI, 2515 

COMMODOBE 5760 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
16821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

i



fl Pirmadienis, vas. 7 d., 1944

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Pittsburgho lietuvis Dėdės Šamo 

kariuomenėje

Pvt. Konstantinas Staru- 
lis gimė 1917 metais, sausio 
5 dieną, McKees Rocks, Pa. 
Baigė šv. Vincento lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą, 
ir 1936 metais baigė aukš
tesnę mokyklą. Baigęs aukš
tesnę mokyklą dirbo fabri
ke ir prie laivų.

Konstantinas į Dėdės Ša
mo kariuomenę išėjo 1943 
metais, birželio 30 dieną. 
Dabar jis randasi Californi
joje.

Konstantinas išvyko į ka
riuomenę su mintimi, kad 
būti geru kariu ir prisidėti 
prie Amerikos pergalės ir 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mo.

Surinko daugiau kaip 
milijoną parašu auk

lėjimo reikale
London. — Daugiau kaip 

milijonas Didžiosios Britani
jos katalikų vyrų ir mote
rų pasirašė po prašymų, kad 
nebūtų priimtas įstatymas 
nukreiptas prieš katalikiš
kas mokyklas. Prašymas bus 
įteiktas (gal būt jau įteik
tas) parlamento nariams. 
Jei būtų pravestas įstaty
mas, dauguma katalikų mo
kyklų kurios dabar yra baž
nyčios priežiūroje, patektų 
vietos valdžios pareigūnų 
kontrolėn. Čia yra toks rim
tas dalykas, kad vyskupai 
įsakė laikyti noveną visose 
Anglijos ir Valijos bažnyčio
se ir koplyčiose už katali
kiškas mokyklas.

Apie tai praneša laikraš
tis “The Register”, vasario 
6 d., 1944 metų. .

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DVASINIS SUSIKAUPIMAS SLĖPTUVĖJ Vaizdelis iš Italijos fronto

Baubimas krūmuose kareiviams 
suteikė sultingu Striku

Su Amerikos jėgomis, j šlama. Aš sušukau: “Kas 
penktoji armija pakrantėje, ten?” ir dar labiau ėmė šla- 
Italijoje, sausio 31 dieną. — mėti krūmuose. Aš vėl sušu-

Kun. George M. Kempker, marinų kapeli onas, vienoj Bougainville salos slėptuvėj
(foxhole) *laiko Mišias šv. Altoriui tarnau j a rąstas padengtas šėtros audeklu. (NCWC- 
Draugasj 1 V

Kunigas fronte gelbsti sužeistus

Laivyno kapelionas naudoja tankus 
sužeistųjų marinų išgelbėjimui

Vienas rašytojas 'paduoda 
vieną įvykį su karve karo 
fronte.

Kapitonas Chuck Lydiard, 
iš Westfield, Mas3., Ameri-

kau ir iš krūmų pasigirdo 
baubimo balsas:

“Mu, mu!”
“Taip, pone, aš paleidau 

šūvį. “Mu” nebuvo praėji-
kos ginkluoto dalinio vadas, mo žodis”. Reikia ta proga
papasakojo kas įvyko kitą 
vakarą:

Virtuvės seržantas atva
žiavo su jeep prie dalinio 
virtuvės. Jeep’ėje buvo du 
kareiviai ir daug sultingų 
steikų, kurie buvo pagamin
ti iš vienos žuvusios karvės.

“Kur jūs gavote žuvusią 
karvę?” — Lydiard paklau
sė. •

“Pvt. Schmidt (Herman 
Schmidt, iš Parksville, S. 
D.) ją nušovė”, — atsakė 
seržantas.

Lydiard pasakė pamokslą, 
kad negalima civilių gyven
tojų nuosavybės šaudyti ir

atsiminti, kad kareiviai turi 
sutartą žodį praėjimui.

Tai įvyko sausio 30 dieną.

Gerai išsimaudė
Net japonų sniperiai ne

galėjo pavyti marine corp. 
Charles Morse, kai jis galu- ' 
tinai nutarė išsimaudyti po 
invazijos Tarawoje. Jis jau 
senai svajojo apie maudynę. 
Radęs netoli sveiką ir didelį 
geležinį kubilą, jis tuojau jį 
panaudojo, jis parašė savo 
tėvams, Mr, ir Mrs. Joseph 

(Morse, 3447 W. 18th. “Keli 
sniperiai šovė į mane... bet y

Konstantinas Staru’is 
* * *

Konstantino tėvai vadina
si Mr. ir Mrs. Jonas ir Mo
nika Starulis.

Jis turi brolį Joną ir se
serį Oną. Jonas dirba Pitts- 
burgo geležinkelyje.

Pavojinga laikyti 
pinigus namie

Providence, R. I., vasario 
4 d. — Įvyko stambi vagys
tė. Buvo pavogta apie $110,-
000 pinigais ir brangakme-ldukų kun«ams. k“ne 3™ 

karo nelaisviais. Tuos sidab-

Bougainville. — Atgaben
ti sužeistuosius marinus' į 
fronto linijos ligonines Bou- 
gainvillėje yra didelių sun

kenybių laike smarkaus mū
šio, bet tas sunkenybes nu
gali kunigas leitenantas Ro
bert J. Cronin, laivyno ka
pelionas. Jis naudoja tankus 
kaipo ambulansus.

- Vietoje kieliky
LONDON. — Prancūzų 

vaikai atsiuntė daugiau kaip 
3,000 sidabrinių krikšto puo-

niais. Apie tai pranešė Mrs. 
Ellie C. Miller Providence 
policijai pereitą ketvirtadie
nį. Policijos viršininkas 
Cusick pareiškė, kad Mrs. 
Miller jam pasakė, kad iš 
jos namų buvo pavogta $75,- 
000 grynais pinigais ir už 
$35,000 brangakmenių.

Išėjo pensijon
Policininkas George P.

rinius indelius kunigai be
laisviai vartoja vietoje kie- 
likų.

102 metų amžiaus
Bridgeport, Conn. — St. 

Charles bažnyčioje čia buvo 
atlaikytos iškilmingos gedu
lo šv. mišios už Mrs. Kathe
rine Donovan Herlihy. Mrs. 
Herlihy mirė turėdama šim-

Lahey, 61 metų amžiaus,. tą du metus amžiaus. Ji re- 
1610 N. Mason avė., išbuvęs guliariai lankydavo šv. mi- 
31 metus tarnyboje, pereitą šias iki to laiko, kai ji su- 
penktadienį išėjo į pensiją, plaukė beveik šimtą metų.

Kunigas Cronin, iš Albany 
vyskupijos, yra tūkstančių 
marinų gerbiamas ir myli
mas dėl jo sėkmingų darbų 
gelbstint marinus iš japonų 
ugnies. Apie vieną tokį ku
nigo Cronin darbą papasa
kojo marine private Russell 
A. McNeil, 19 metų amžiaus, 
sūnus Mr. ir Mrs. Robert A. 
McNeil, iš Huston, Tex., tai 
yra tipiškas kapeliono dar
bas.

Kunigas Cronin skubėjo į 
priešo ugnį ir iš ten vėl grį
žo nešdamas sužeistuosius 
ir juos paguosdamas. Apsi
rengęs kamoflažuotais rū
bais ir su kovos šalmu, jis 
rado penkis sužeistus mari

nus, kuriems būtinai reika
linga buvo gydymas ir prie
žiūra ligoninėje.

* * *
Jis surado mažą tanką ir 

įsakė sužeistuosius gabenti į 
ligoninę. Tanke galėjo tilpti 
tik keturi vyrai. Bet tai ne
sulaikė kunigo Cronin. Jis ir 
keli kiti marinai, įskaitant 
ir pvt. McNęil, važiavo vir
šuje ant tankos, kad palai
kytų penktojo marino neš
tuvus, kai tankas važiavo 
per pelkes.

Apie tai rašė laikraštis 
“The Register”, 1944 m.,
sausio 30 d.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 281 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardę, kurie 
žuvo Azijos, Europos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje dvidešimt 
vienas yra iš Illinois, aštuo
ni iš Indiana, dešimt iš Mi
chigan ir trys iš Wisconsin.

pareikalavo pasiaiškinti. ..................................................
“WeU, pone”, - Schmidt k„al. kartą1 ™uą’ ,lgal 

pasakė. “Aš buvau pereit, >S >*» neiS<?.au- Ne‘J?aner0'
vakar, sargyboje ir išgir- laa man ?aleJ0 Pavydetl- 
dau, kad kas tai krūmuose

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO«
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
| FEDERAL
1 SAVINGS
M aiw

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

S 4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKTEWICH. Pres. and Mgr.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Didžiausia Lietuvių 

Jevvelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius. Laik- 
rodSliua, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedua, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA
MI A II8IA8 
EAINA&
Turime dideli 

n a ■ i r ’nkimi
MueikaHšku Tnstmmn-u. Musi- 
Vrallžlru Knvsni. Stvjru. Rekor
du ir kitu visokiu musfkallu 
daiktu.

Talsom Laikmrittua. Tjalkro- 
dSlius M»dns Pašomas Plunk
snas H* Mnsikalins Tnstmmsn-

1OKN A K&SS
rrwrvpv _ W4TmMAinrP 

— MTTMVP

4n« ARCHER AVENFE 

t LAFAYETTR M17

Chicagietis Italijoje 
surado savo motiną
Pfc. Albert Rio, chicagie

tis, surado Italijoje savo mo
tiną, kurios nebuvo matę3 
dvidešimt dvejus metus. Rio 
atvyko į Ameriką 1923 me
tais su dėde ir tetule.

Kareivis surado savo mo
tiną ir seserį netoli Salerno 
it ažame miestelyje. MoVna 
pamačiusi kareivį nepažino, 
kad tai jos sūnus Jis pasi
sakė kas esąs.

Apie motiną ir seserį per 
paskutinius aštuonis metus 
nebuvo žinių; bandymas su
sisiekti su jomis buvo veltui, 
manyta, jog jos mirusios. 
Kareivis būdamas Italijoje 
rado motiną ir seserį gyvas 
ir sveikas.

Albert Rio, kuris surado 
savo motiną, turi Chicagoje 
dvi seseris, ir du brolius, 
kurie yra Dėdės Šamo ka
riuomenėje.

Gražus pavyzdys
North Vernon, Ind.—Miss 

Margaret Thenis, kuri gyve
na North Vernon, sausio 12 
dieną sulaukė šimtą metų 
amžiaus. Jinai gimtadienio 
proga priėmė šventą komu
niją. Iki jos sveikata nebu
vo susilpnėjus dėl senyvo 
amžiaus, prieš tai ji kasdien 
išklausydavo Šv. Mišių ry
tais ir priimdavo Komuniją.

Netoli namu
Iš Mrs. Signeld Almąuist, 

5430 N. Spaulding avė., bu
vo pavogta rankinukas, ku
riame buvo $7 ir keturios 
racionavimo knygelės. Mini
ma moteris x pranešė poli
ciją!, kad ji buvo apvogta 
netoli savo namų.

Giesmė pagelbėjo
Nevv York. — Keturi jau

ni indusai pabėgo iš japonų, 
kai japonai okupavo Olandi
jos rytinę Indiją. Jie buvo 
įleisti į Australiją, kai su
giedojo giesmę “Tyliąją 
Naktį” (Silent night) pra
einant pro pakrančių sargy- 

, bą. Indusai jaunuoliai šią 
Į giesmę buvo išmokę iš misi
jonierių.

.Taupykite suvartotus vir
tuvės riebalus karo reika^ 

1 lams, nes riebalai yra rei- 
i kalingi karo sėkmingam ve
dimui.

Domisi muziejumi
Chicagoje mokslo Ir in

dustrijos muziejų (Museum 
of Science and Industry) 
sausio mėnesį daugiausia 
aplankė žmonių, negu bet 
kada. Beveik 71,000 asme
nų apžiūrėjo išstatytus da
lykus per 31 dieną.

Pavogė žiedą
Vagis įėjo į Nicholas 

Hahn’s apartamentą, 6120 
Nasau avė., ir pavogė žiedą, 
nešiojamą radiją ir siuva
mąją mašiną. Atrodo, kad 
šis vagis ketina ženytis.

Nelaimė kelyje
Senyva moteris buvo už

mušta ir trys kiti asmenys 
tapo sužeisti pereitą penk
tadienį, kai automobilis bu
vo paliestas gatvėkario, 
119th str. ir Yale avė. Nu
kentėję asmenys važiavo, 
automobilyje.

Laivyno nuostoliai
VVashington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė Jung
tinių Amerikos Valstybių 
jūrininkų (navy, marine 
corps, coast guard) sąrašą, 
kuriame pažymėta, kad 52 
mirė. 185 buvo sužeisti ir 
176 dingo.

Beveik visi pinigai ran
dasi kolekcijoje, kurie 

minimi Šv. Rašte
Trenton, N. J. — Katalikų 

jaunuolių aukštesnėje mo
kykloje Trenton, N. J., yra 
pinigų, medalių, popierinių 
pinigų ir antspaudų kolekci
ja, . kuri pavaizduoja pasau
lio istoriją nuo ketvirtojo 
amžiaus prieš Kristaus gi
mimą iki dabartinių laikų. 
Toji kolekcija, yra kunigo 
Cosmas Korb, O. M. C., isto
rijos mokytojo, darbas. Jis 
pradėjo senus pinigus rink
ti, kai buvo 14-kos metų

IŠGELBĖJĘS KARO 
LAIVĄ

Ensign John J. Parie iš 
Omaha, Nebr., kuriam lai
vyno Departamentas pripa
žino aukščiaustv ordiną — 
Kongresinį Garbės Medalį. 
Invazijos Sicili’jon metu jis 
išgelbėjo karo laivą ir visą 
įgulą. Netikėtai pasirodžius
ugniai prie amunicijos san- 

amžiaus ir po to netrukus jėlio, jis plikomis rankomis 
buvo pagerbtas Amerikos degantįj daiktą išnešė ir nu- 
Numismatioos draugijos. Vi
si pinigai yra surinkti, ku
rie minimi šventame Rašte, 
išskyrus tik du.

Žuvo darbininkas
Kai Evert Lorentz, 39 me

tų, 1937 S. 48th Ct., darbi
ninkas, ėjo skersai “L” trau
kinio bėgių prie 49th avė. ir 
Cicero, buvo sutrenktas 
Douglas Park traukinio ir 
tapo užmuštas. Policija pa
sakė, kad vartai buvo tuo 
laiku nuleisti.

metė į jūrą. Šalinant laivui 
eksplioduoti pavojų jis taip 
susižeidė, kad už dviejų die
nų mirė. Buvo katalikas, 
baigęs Creighton universite
tą. (NCWC-Draugas)

Keturi sužeisti
Keturi asmenys buvo su

žeisti pereitą penktadienį, 
kai ambulan8&s susidaužė į 
keleivinį automobilį, War- 
ren ir Sacramento blvd. Am- 
bulanse nebuvo ligonių.
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