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U.S. KOVOS L&IVAl APŠAUDĖ PARARIUSH'RU SALA 
167 tonai bombų Cape 

Hoskins japonu bazei 
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, vas. 7. 
—Gen. Douglas MacArthur 
štabo pranešimu, sąjungi
ninkų didieji bomberiai 
penktadieny numetė 167 to
nus bombų ant japonų Capa 
Hcskins aerodromo ir lėktu
vų bazes. Ta baze, š'auri-
niam Naujos Britanijos 
krante, yra vieškeliu jungia
ma su Arawe, vakariniam 
salos krante, kurią ameri-
kiečiai laiko. 

Trečioj iš eiles atakoj ant 
Wewak bazes, Naujoj Gvi
nėjoj, japonų 3,000 tonų 
laivas paliktas bedegant, ir 
apdaužyta priešo patrankų 
pozicijos, kareiviniai laivai, 
ir gazolinos kroviniai. Vidu-
tinieji bomber'ai puolė prie
šo laivus Hansą Įlankoje, į 
pietus, kur nuskandinta 
1.000 tonų prekybinis lai-

ŠTAI KUR VYKSTA ARŠIOSIOS KOVOS UŽ CASSINO NETIKĖTA ATAKA SUKĖLĖ GAISRUS 
Japonai nesitikėjo tokio bombardavimo 

ANT U.S. NAIKINTUVO 
šiaurės Pac'fike. vasario 4. 
(Sulaikytai—Amerikos ka
ro laivai pirmą kartą bom
bardavo pačią Japoniją. Per 
20 minučių jie kanuolėmis 
apšaudė uostą ir įrengimus 
Kurabu Point, pietiniam Pa
rį mushiro salos gale. 

Paramushro S3la. dažnai 
Amerikos lėktuvų iš Aleu-
tians bazių bomtuota. yra 
1,280 mylių nuo Tokyo. bet 
geografiniai ji skaitoma da-' 
limi pačios Japonijos. 

Japonai kariai, nelaukda
mi tokios atakos, pradėjo 

, šaudyt' oran. Paskui, dar 
labiau susinervavę. šaud§ j 
savo krantus. Pacifiko oke

aną ir Okhotsk jūrą. 
Japonai nepataikė ne į 

vieną Amerikos laivą, nors 
buvo šviesi mėnesiena i r 
laivai buvo t ik 5 mylios nuo 
kranto. 

Tuoj po š'o bombardavi
mo: laivyno lėk.uvai puolė 
tą salą. 

Kiti mūsų laivai p lauke 
toliau palei krantą ieškoda
mi kitų taikinių apšaudy
mui. 

Laivams apsigręžus buvo 
matyti kel' ga isra i . Vienas 
ypatingai atrodė vis didė
jantis dėl periodinių spro
gimų, lyg ta i būtų buvęs 
gazolinos a r amunicijos k r o 
vinys. 

mazc-.sr.ii •h- • < n . i b;., „r. zv. 
laivas ir devyni kareiviniai 
laivai. 

Kr'toj atakoj ant Vanuka-
nau ir Tobera aerodromų 
-^o4U5ė,—TSSSfibas -pafe ikči 
tiesiog ant pakilimo aikš-
cių. 

iCOVOi įcLUJiei,, I'^Uu 

1,000,000 KINIEČIU 
MIRĖ NUO BADO 

CHUNGKJNG, vas. 7. — 
Raportai sake nuo bado 
Kwang ung provincijoj jau 
mirė 1.000,000 kiniečių, ir 
jeigu likę nebus greit gelb-
stimi, tai dar šimtai tūks
tančių š'ais metais mirs. 
"Dalį tos provincijos oku
puoja japonai. 

lgybinio lįktuvo žiūrint ' šiaurę p<_-r Cas*. 
amerikiečiai kariai užeme Trocchio ir Cairo kalnus, k u i ^ matosi užpakalyje, beveik visiškai apsupti priešą, ir 
pasivarė iki vienos mylios nuo kelio Romon. Atva'zde paženklinta žymusis Monte Cassino vienuolynas, kur gimė 
Benediktiniečių vienuolija, į kurį pataikė šoviniai, manoma vokiečių. Rapido upe matosi viršuje, dešinėje pusėje 

— - . - - . =• i a iidV tn^-k r —~- ^Acme-Drangas Teleptaotc). 

Argentina uždraudė Rūsy bombos paskuti- Neciu orlaivis numetė bombą Vatikane 
Amerikiečiai laiko savo Anzio linijas 

lokyo. įspėja apie U.S. Sužalota japony laivas; 
invaziją ' 'pavasaryje'' atakavo ir lėktuvai 

LONDONAS, vas. 7. — WASHINGTON. vas . 7.— 
i^criyno :<J-.O į/.iUa'.c A o- i.;ivyLiii ^i'iiiu.iCii pripa_z-
kyo raportą, kad amerikie- no, jog U.S. ka ro la ivai su-
čiai ••pavasaryje** galį ban- kėlė kelis gaisrus i r suža-
dyti Kurile salų invaziją- lojo neatpažintą japonų, lai-

susisiekimą su ašimi nis įspėjimas suomiam 
BUENOS AIRES, vas. 7. STOKHOLMAS, vas. 7.— 

—Nuo vakar nakties visas Militariniai obzervat o r i a i 
susisiekimas tarpe Argenti- Stokholme įžiūri dužiausioj 
nos ir ašies -valstybių už- -;ki šiol rusų atakoj antSuo-
draustas . Įsakymas paliečia mįjos sostines paskutinį 

įspėjimą Ryti vyriausybei 

t Laikraštis Yomiuri Hochi i va__knris g""*j*jgįt buvo MŽva.-- . 
sakė Amerikos laivynas šiau rytas ant kranto, net ikėjoj 
res Pacifike buvęs š" omis atakoj ant Paranit ishiro, 
dienomis sustiprintas, i r stiprios japonų laivų i r l ė k -
amerikiečių karių tarpe ran tuvų bazės. 1,280 myl 'ų į 
dasi '•dideli skaičiai parašu- šiaurryčius nuo Tokyo. 

STOKHOLMAS, vas. 7.— 
Vokiečių lėktuvas, k u r s Mūsų lėktuvams patroliuo 

jant virš Anzio pozici'cs, bandė padarvti priverstina , , . . . . ". ., . r ' ., bombenai atakavo gelezin-nusileidimą Vatikano mies-

tistu." 

ir vok'ečių ir japonų 
puotus kraštus. 

oku-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
IŠ WASHINGTOXO. — 

Atstovu butas 238 balsais 
prieš 101 pravedė Senato 
užgirtą $2,138,000,000 nau
ją taksų bylių. Prezidentas 
ir iždas buvo reikalavę, su
virs 10 bilionu. 

IŠ ALŽYRO — Nors ame
rikiečiai atmušė nacių kon
tratakas į pietus nuo Ro
mos, yra ženklų, jog vokie
čiai ruošiasi dar didesnėms 
atakoms. 

IŠ WASHINGTONO. — 
Oficialiai pranešta, jog Mar 
shall salyno invazijoje iki 
šiol užmušta srvirš 8,000 
japonų. Suimta 254 belais
viai. 

K A L E N D O R I U S 
Vasario 8 d.: šv. Jonas iš 

Matha: senovės: Dorman-
tas. . 

Vasario 9 d.: Šv. Apolo
nija, ' r šv. Kirilą'?; senovės: 
Alge ir Deja. 

ORAS 
Ūkanota ir šalčiau. 

Mano greit nusistatys 
santykiai su Ispanija 
LONDONAS, vas. 7. — 

Kiti diplomatai Londone 
mano. jog. per ateinančias 
dvi savaites įvyks vienoks 
a r kitoks nusistatymas dėl 
Ispanijos statuso. Britų 
spauda reikalauja "stiprios 

te po orines kovos su sąjun-
atsikratyti savo vokiečių g i n i n k l i lėktuvais, numetė 
aliantų ir prašyti atskiros v i e n ^ bcmbą 
taikos. Amerikos pasiunti
nybės telefoniniu praneši
mu, gaisrai tebedega Hel-
singforse. Amerikos pasiun 
tinybės pirmojo aukšto lan
gai išdaužyti-. 

Faktas, kad rusai galėjo 
pasiusti 100 didžiųjų bom-
berių pulti Helsingforsą, 
nežiūrint jų reikalingumo 

Vatikane ir 
kitą tuoj už Vat 'kano sienų. 
Tokį pranešimą darė Gote-
borg laikraštis H a n d e 1 s 
Sjoefarts Tidningen, pagal 
iš Romos gautą raportą. 

Lėktuvas krito i r visi 
įgulos nariai žuvo. 

kelių centrus ir tiltą prie 
Orte. į šiaurę nuo Romos. 
ir prie Frascati . arti Romos. 
o lengv'eji bomberiai ata-

POPIEŽIUS RAGINA 
MELSTIS UŽ TAIKA 

Komunikatas sakė pr iešo 
pakrančių kanuolės šaudė j . 
mūsų laivus, bet nepa ta ikė 
į juos. Laivams padėjo A-
merikos lėktuvai, kur ie t uo 

—Apaš- metu puolė Pa ramu sh i ro i r 
rašytam Shimushu. Visi lėktuvai 

Mi-

BERNAS. vas. 
ta rškam laiške. 
Kardinolui Schusteriui. JU.I- c -

kavo susisiekimo linijas ^ ^ 1 ^ ^ ^ . J o š v e n " ~ 
abiejose pusėse Romos, ir teny^ p o p i e ž i u 3 Pijus XH 

. - ? Piombino uos- S 3 k § j i s š i . JO l a i k u negaUs 

imti jokių efektyvių žygių n a u j ? yjršjnfnkę Romai te. 
Mussolini paskyrė 

Nacių kontroliuojamoRo- t a k a i sudaryti. Dėlto Šven-
mos radio pranešimu, vokie t a s i s Tė^as rekomenduoja 

apsupę k' tus sąjungi-ciai tikintiesiems susiv i e n y t i 
maldoje, kad "žmonija ga-SAJUNGTXTNKU ŠTABAS ninku karius Carroceto apy . . . ' ° . 

>J,^KJ v r J Yetų susilaukti teisingos ir 
visam rytiniam fronte, nu-

akcijos," kad užtikrinti, log , . . . . . . ,. 
„ . . , . , rodo. ]og rusai t u r didelius Franco prisilaikytų neutra 
liteto principų. Anot diplo
matų, kas seks priklausys 
nuo Franco. 

lėktuvų rezervus. 

Alžyre, vas. 7.—Amerikie- linkėję, žemiau Romos, ir 
čiai karia' atmušė didelę juos ulmu^ę. Tagal nacių 
naują vokiečių ataką ant jų pranešimo, jie suėmę dau-
Anzio pozicijų. 3 mylias į giau negu 1.000 belaisvių, 
vakarus nuo svarbaus vieš-

pastovios laikos, pagristos 
nuoširdžiu sus'jungimu vi
sų pasauliui gsrą norinčių 
jėgų." 

LONDONAS, vas . 7. — 
Vichy radio šiandien sakė 
Mussolinis paskyrė P ie t ro 
Carruso. senosios gvardi jos 
fašistą. Romos miesto vir
šininku. 

UŽĖMĖ DAR TRIS MARSHALL SALAS 
Užimtose salose ruošia aerodromus 

Radio sakė Varšuvoje 
užmušė nacių generolą 

STOKHOLMAS, vas . 7.— 
_ _ _ Lenkų slaptos radio s to t ies 

čiai buvo pralaužę priešą- R u s a i JOU p a s i e k ė N a r v a p r i e m i e s č i u s STVET pranešimas sakė Gen. 

Pirkite Karo Bonus kelių ir geležinkelių centro. - -
Cisterna, ir atsteigė savo Įj 
orig'nales pozicijas. Vokie-

NACIU NIK0P0LI0 SPĄSTUOS 

aerodromus Roi 
salcse. Tas pats daroma ir 
Kvvajalein saloje. ' pietus. 

Su naujais laimėjimais 
amerikiečiai dabar valdo 21 
iš 32 to a to lo salų. 

kines linijas.' 
Vokiečiai pradėjo naują-

ir Namur ^a a t n k ą š e š t a d i e n i o v a k a " 
re, su pėstininkais, tankais 
ir artilerija. Kovos tęsėsi 
per naktį ir vakar dieną iki 
naciai buvo atmušti. 

MASKVA, vas. 7.—Rusų rus nuo Nikopolio. ir Mar-
tankanis pasivarius pirmyn ganets stotį. į rytus nuo "o 
tamsoje, rusai beveik gėle- metalų centro. Anot Stalino 
žiniuose spąstuose sugavo dhnos įsakymo, tuo perkir-
75.000 vokiečius pėstin'nkus sta nacių pabėgimo keliai. 
Nikcpol apylinkėje. Rusai Šiaurėje, rusai pavarė vc-
nakties metu žygi3\o pir- kiečius nuo rytinio Narva 

Cassino fronte, amerikie- myn ir beveik visiškai per- upės kranto į pietus ir ši?u-
Tokyo radio pranešimas i čiai kariai pasivarė pirmyn kirto nacių pabėgimo kelią rę nuo Narva mestp, Esti-

prieštarauja Adm. Nimitz į š'aurę ir vakaras nuo to j vakarus nuo Nikopol'o. joje. Vėliausiu pranešimu. 
Dranešimui. kadangi jis sa- miesto. Kcpdamiesi beveik Ne vien didelė dalią Hit- jie dabar randasi Narvos 
ke aštrios kovos "tebevyks- stačiom kalno sienom, jie lerio armijos pastatyta pa- priemiesčiuose, ir ruošiasi 
ta Kvvajalein saloje." Japo-| pasiekė punktą «pie 500 jar- vojun. bet ir didžioji man- galutinam Narvos puolimui. 
nai taipgi sakė jie nuskan-' dų nuo pagarseiusio Cassi-i ganeso apylinke prie Niko- Rusai pasistūmėjo pir-
dinę da Amerikos naik'ntu-j no kalno vienuolyno, kuri polio STleista. tad naciai myn apie penkias myl as vas. 7. Vice Prez iden tas 
vos ir padegę kitą naikin- šv. Benediktas is^eigė 529 negauna nė to svarbaus me- Lenkijoje ir artinasi prie Henry Wallace sakė j i s ne-

talo. sienos, kurią vokiečiai ' r abejoja, kad Rooseveltas i r 
Rusai užėmš Apostolovo rasai nustatė 1939 metais. vėl kanddatuos į Preziden-

geležlnkelių centrą į vaka- kada abu puolė Lenkiją. to vietą. 

U.S. PACD7IKO LATVY 
NO ŠTABAS. P?ari Harbor 
vas. 7.—Amerikos karia* 
atėmė dar tris Marshallv 
salas iš japonų gynėjų, ir 
okupavo ki"as, japonų ne
ginamus, saleles. 

Okupacija to MarshaJl 
salyno a*clio beveik baigta, 
anot Adm. Chester Nimitz 
komunikato. Jis taipgi pra
nešė, jog po vidutinės opo
zicijos užimtos Gugegwe. 
Bigėj ir Ebler saols. 

Kariams atimant salas iš tavą ir kreiserjv Nėra sąjun metais, ir kur prasidėjo 
>aponų gynėjų, la'vyno Sea-į gininkų patvirtinimo tam jų j Benedikt'niečių v i e n u o l y -
bees skubiai baigia paruosti; teigimui. Inas. 

Kutschera. vokiečių kcman-
dantas Varšuvai, i r penki 
kiti vokiečiai buvo bombos 
užmušti vienoj Var šuvos 
gatvėj vasario 1 d. Atkerš i 
jimui, anot SWTT. naciai su 
šaudė 100 'ka ' tų ir pal iko 
jų lavonus gatvėje ka ipo 
įspėjimą. Vokiečiai t a ipg i 
uždėjo 100.000.000 zlotų pa
baudą ant miesto, i r į s akė 
gyventojams būti namuose 
nuo 5 valandos vakaro . 

SAN FRANCISCO. Calif., 
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MŪSU GYVENIMAS IR DARBAI I N V A Z I J O S M E T C 

$1,201.53 auka 
Marianapaliui 

Waterbury, Conn. — Sau
sio 30 d čia buvo daroma 
r nkliava Mariana polio Ko-
" egi jai palaikyti. 

N.. J. Lesiunaitis, M. Va-
iuckas. D. ir B. Gurklia . N. 
N. 

Po S3.00: F. Jakutavich. 
M. Landžienė ir šeima. V. 
Kryževičiene. Pranskečiai, 
E. Satkūnas. 

Lietukų katalikų parapi-' Po S2.00: L. Vasiliauskai 
ja čia didelė ir netrukus t §- Mrs. Cipriano. J. Mazu-
švęs auksini gyvavimo ju- k3itienė. L. Vasiliauskisnė. 
fciliejų. Jos steigėju buvo C. Jesa tiene. O. Kaakelie-
garsus lietuvių katalikų vei- 3 ? . Ona Grinciūnas. M. Be-
kėjis kun. A. Burba. Dabar nesevich. Alubauskų seimą. 
parar ja vadovaujama kleb. | M. Bcgušas. M. Zailskienė 
kun. J. Valantiejaus, pasi- Stuiginskai, M. Kaukas. H. 
žymi savo darbais tiek lie- Stulginskas, dr. M. J. Col-
tuvybes, tiek katalikybės » y , C. Zakarauskienė. Al-
dirvoie. dona Mazukaitis. J. Jenušai-

MariartapoLk) Kolegijai pa t i s - Pe* rauskų šeima, 
laikyti klebono kun. J. Va- Urbanavičiene 
l:u:iejaus karštai paraginti 

WKOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlnz 1D tbe ttn» of 

Fnrnitore 

ALEX 
ALESAUSKAS 

and SONS 
Factory Represent&tive. 

SHOWBOOMS Df 
SEERCHANDISE 5LVRT 
For appoiatment call — 

EEPUBLIC 6051 

^ — 

Daugėla-. Roi saJa Kwajalein grupėje. Marshall salyne, kurios ši aaotrauka padaryta Ameri-J. 
Kintienė. V. J. Stan- ^os jūrą ir oro jėgoms puolant japonų jsistiprinimus. Milžiniški šešėliai yra dūmų ir 

lntuv'ai katalikai bažnyčio-' kienė. J. Panurauskas. J. žemės stulpai nuo didelių ekspliozijų. Salvės didžiųjų kanuolių iš jūrų, bombos iš lėk-
je suaukojo $1.201.53. Baltruša'tis, M. Kartienė. J. tuvų sumaišė su žeme visus moderniškus japonų kelius ir tvirtoves. Ši nuotrauka da-

Pamokslus sakė kun. dr. Kazlauskas. Jonas Jakštas j y ^ į§ 17.000 pėdų aukš urnos. (Acme-Draugas telephoto) 
V. Andriuška. MIC. Po pa- *r š e ^ a . s - Lukminaitė, 
m?ldų % dalyvavo ir Ma- Gvazdauskai, A. Zypka. O- Subach. D. Steponaitienė. X. M. Daniliene. Mikelskienė, A. Sbambar, X. X., Anna 

Kolegijos Rėmė
ju skyriaus s-jsirinkime. 
Skyriaus pirmininkė yra J. 
S culgicskaitė. 

Ko'egiios v'dovybe r.u:-
i'rdžia dėko;a kun. J. Va-
lanūejui už dideli palanku
mą, patirtą tiek dabar, tiek 
ir kiekviename reikale pra
eityje. 

Aukotojams izlp pat siun
čiame karštą padlką. Jų pa

na Žemaitienė. Constance 
Pranulis. J. Mazukaitis. O. 
Lesunaitienė. M. Kasparą i-
tiene. Maty Banevičių. F. 
Yurkšaitis. V. Romazas. 
Charles MatuJunas. Gudiš
k ia i Anna Rakauskas. P 
Januška, F . Kuzminskas. J 
Koienauskas. S. Kaitai te. A 
Staskevičius, S. Stada'ius. 

X'., Mrs. M. Cosgrift. J. Ka- N. N.. A. Gauroaskas. Ve- Ulinskas. M. A. Jacob, Ma-
zakauskas, Mr. and Mrs. Da- ra Grablauskienė, V. E., A. žeikiene, N. N.. Jean Kli-
niel Grish. X. X.. K. Pe - Zanavičienė. Mary Laukai- mas, Ona Valaitis, N. X„ 
rauskas. X. N.. M. GaJaus-! tienė. N. N.. V. Leugniūnas, Stanley Yasozu, N. X., N 
kienė. K. J. Macinauskas. X.! Mrs. Stella Pastropietro, M. X.. N. X. 
X., Elizabeth Guzaičius Bakutienė. X. X., J . J. Ma-
Mary Danauskas. S. Baka- že ka. K. Pranulis, N. X., A. Res. 6968 S©. Taiman Ave, 
nauska?. Mrs. A.ice Comett,' Pužas, Paul Plungienė, X. Bes. TeL GROvehm 0617 
X. N.. A. Abrama-.ich. N. N.. A. Jasutis, X". Jenušai- Office TeL HEMlock 4848 
N., T. Zabienė. C. Mažeikie-

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybe 

Sakantieji aukojo: 
X. X. $430.00. 
Po $20.00: Mr. 

5̂9" 

Po S1.00: E. Januškienė. ng. Cath-rine Petrauskas. 
J. Lazauckas. Sophie Matu- Qna Bulzgienė. J. Monkiens. 
ly.ė, V. Povilaitis. Ed. Pul- Marv Wandzell. N. X".. M. 
..,, c pv,.ha:.,:-.;- v v:-- v ,; ^į^-- j v.'" 

kus. D. H. Gudiskaitė. C. a ^ įr šeima, S. Gerulis. Sa-
Petrauskienė. P. Pcvilait e- i o m i a Dauk3s. Agata Gau-
nė, M. Šakočius, M. Bakiuna:, kienė, Anna Chepulis. O. Ra-
Mary Vaitkus, Mr. and Mrs. dzevičienė, Eva M. Puceta. 

ir Mrs. R* Brsnnan, M Šakočius Į Agota Vaitkevičiene. N. X.. 
Ambrazaitienė, Brone Vera Kaspar. N. N.. Albin! 

N. Karpavieh, J . Baltiunė, J. Marcelynienė. AI, Valonis. Į 
Po $11.00: Mrs. John Bar- Brogis. J. Bračiuiis. U. Dru- R g., Albina Petrauskas 

kauskas ir Borzdevičius. teikienė. Petras Staseiiūnas ^ r s Anna Luddy. Albina 
Po S10.00: X. N.. P. Bal- X. N.. L Baranauskienė. W. ^ j . Yurkunas. A. Aleakevi-

čiūnas. K. ir M. Karfnaus- Bakūnas. Ona Yura. J. Ja- čienė. B Švažienė. X. X.. N. 
la i . X. X.. X. N. ir N. X. rosevičius. X. X.. A. Bara- x . . A. VarkaHs. P. Galbo-

Mary Petrauskas $6.00. nausk'enė. Mr. and Mrs. gįenė. X. X".. Karo na Geri-
P - $5.00: X. N.. Girdzi- Thomas. J. Rogers. Jr.. M. kas. Mrs. Stella Eurta. Mrs 

-uskai, Z. Karalius. M. Kar Yarmala. Adelė Macinaus- Elsie Vabolis. N. N.. Jonas 
kauskienė. X. X.. M. Duls- kas. P. Blausdunas. Ameli- Gailius. X. X.. Julia Bule-

Yanuškas. 
X 

ienė. Anna Valonis. X. N.. 
Mrs. Edith White, T. Ulins
kas. N. N., M. Panarauskas . 

įė. A. Besasparienė. X". ja Augis. Anna ,. .»^~*>. y j į j ^ ^ 
J. Majauskienė. E. Ma- Anna Valaitienė, V. Daunis. ' 

P. Tubmas, X. N., 

t'iliūn3s. A. Markev!Čius. G. Amelia šnirpūnas, Josepbine ^į = ; r — 
Stankevičiai. Anna ir Bar- Evanauskas, X*. N., A. V. 
borą Jodaitės. J. Brevė. T. Uoselis. M. Griškauckienė. 
Smolskienė. M. Kašėtaitė. N. Evelyn T. Shugdinis. Hehn 
N., D. Matas. X. N.. S. Duls- M. Shugzdinis. Neilie Bara-
kis. N. X".. J. Sluoksnaitis. nauskas, A. Staniulis. Petr. 
Amelia Slizinskas. N. N.. J. Blauzdūnas. A. Trušinsk'e-
Abadauskas. N. N.. P. Ja- nė. Anthony Orantas. N. X. 
kubauskas. Makauskai. X. J. Bernotas. X'. X., Veronica 

EXTRAI EXTRA? 
P«rtDO.lDy»#-

adreaap 

ŽUVĘS LĖKTUVO KATASTROFOJ 

Žydukui 

REVKTTE 

LIETrVTO 
DRAUGĄ 

H. K A VTER. •«» 

MONAKCH UQCOB 
3529 So Halsted St. 

Phooe TARDS «o."i4 

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuve 

Pardnodaoe Lalkrodžnis, Laik-
rodelru3, Askainma ir Deimaa-
tinins Zi adus, Rąžomas Plnnlcs-
nas ir k i t u s 
visokius auk
sinius daflctoa 
už PRIENA-
M I A U S I A S 
KAINAS. 

Turtese didelį 
p a s 1 r - -dmą 
MuzikaližicT} Instrumiini, Huzi-
kaliakų Knygą, Stygų, Rekor
du ir kitų visokių muzikaliu 
daiktų. 

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus. Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tu*. 

JOHN A KASS 

DR. J. J. .SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISO VALANTJOS 
Valandos- 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėaociis susitarus 
2423 West Marqnette Boad 

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. 

WHFC -1450 kilos. 
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iM Z vai. popiet. 
KETOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vaL vakare. 
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas-. 

6755 S. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehiU 2242 

A3DZRIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRACGIJOS NARIAI 

L'IS 

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Nuo 17 iki 65 metu amž. 
KIauiiniii> atrinkti ir daužyti 

P A T T B D I O XEREIKI . \ 
PTLNO A R D . U J N I O ĮTAIKO 
\ 1 S I 100% KARO DARBAI 

ATSIGAUKIT ANTTtAM AL'KŠTE 

2129 W. 39th St. 
WHTTE CTIY PRO\1SIOX CO. 

FHYSICL\X AND SUKGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį , 
Of Oce TeL YABds 4737 
Namą TeL PROspect 1930 

• KVVELRY — WATCHMAKER 
— STTSIC 

4216 A R C H E R A V E N U E 
Kuoce LAFAYETTE 8617 

I. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 

4148 Archer Ave. 
TeL Virginia 2114 

Perkeiė savo Raštinę } 
BRIGHTON PARKA 

Su Income tataaia ir kitais rei
kalais kreipkitės virimioeta 

antrašu. 

WOLK STtfDIO 
^ 1945 W«*r 3S*St ree t 

M B I i 1 1 1 rww$, 
^ 

J 

Raymond Clapper. ž>-mus la kraštininkai ir politinis 
komentatorius, žuvęs Piet'į Pacifike lėktuvu katastrofoj. 
Lėktuvas, k^iriuo jis skrido, susidūrė su kitu ičk uvu ir 
abu nukrito. Visa. abiejų lėktuvų įgula žuvo. (Acme-Drau
gas) 

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMRROSL* Alą, bet, prie to , išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR žis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų. 

LEO NORKUS, Jr. 
D I S T R I B U T O R 

OF 

Ambrosia & Necfar 
B E E R S 

Urmo (wholesale) kainomis pristat > j alines ir k i tas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas .\"ORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą. 

2259 W. Cermok Rd. TeL Monroe 0808 

• ^ 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
15 metij patyrimas 

TeL i Yarda 1829 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Aki* 
Ištaiso. 

Ofiso Ir Akiniu Dlrbtnvl 
»401 BO. HALSTED ST. 

Kampas 84tfc Strsst 
10 0d 4 | sos • M I 

psfsl satart^ 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZEIIS ! 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Aveaue 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vaL r>"to iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį. 

Ofi>© Tel. \TRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8214 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS I S CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 Ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį 

Tel. YARds 5921 
Res.: KES^rood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CAXaI 6122 

DR. 61EŽLS 
GYD1TOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakajais ofisas -gždairtaM 
""—"~ REZTDENCnA 

3241 West 66th Place 
TeL REPoblic 7868 / 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PBOspect 6659 

DR. P. I ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 

TR AKINTUS PRITAIKO 
714 West Soth Street 

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12. 

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. 

L I E T U V I A I D A K T A R A I 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 

l ^ = 
4>\ 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

A k n«B» per* O d ę vlaun fr»»nl-
m o l B»o«oklt* i*s l-l»<laml l i - t -

m.0toCK k o r i s r«r»JJn« mokalAJ 
g&U ru'*ikU. 

SS I t E T A l TATTKDtO 

B* VIa* ak** p^apbns . 

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

OFTOMET1USTA1 
1801 So. Ashland Avenue 

K » M S » II . lo* 
C S W S I i SSSS, ObloMO 

• :» • «̂  * . DQ i : | | p, a . 

IM T:M 9. m. 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOr.\S ER CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šankite— 
Res. Tel.: MLD«ay 2880 

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

Ofiso Trl. . . VIR-inia 1886 : 

DR. AL. RACKUS DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4201 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sckm. tik susitarius 

DR. PETERI. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
OFISO VALANDOS: 

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

pairai sutartį. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenoe 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzk* 2868 

VALANDOS: 
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
-Pcnktad. 8:30 iki 9:30 vak. 

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

Tikėjimas yra brangi Dievo 
3147 S. Ha l s t ed S t , Chicagc dovana amžinajam gyvenimui 

Pirmadieniais, Trečiadieniais " : Laimėti. Be t žmogus praranda 
/ ir Šeštadieniais ' tikėjimą dėl to, kad jo nebran-
Yaiaodos; 3—8 popiet. j gina. 

file:///TRginia


Antradienis, vas. 8 d., 1944 DIErmKSTIS DRAUGAS, CflICAGO, ILLINOIS 

* C L A S S I F I E D A N D " H E L P W A N T E D " A D V E R T I S I N G * 
" D B A U G O " 

DARBŲ SKYRIUS 

"DRAUGAS" HELP WA!TTED 
ADVERTTSTVG DEPARTMENT 

127 No. Drarborn Stre*t 
TKI. RAXdolph »4&8-94!»t 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
War Manporrer Oommlssloo nu

statymai reikalauja kad daužo
mas darbininko tori įsigyti Pa-
Uuo«a-rtroo R a i t a (.<4aten>ent oi 
avallability) nuo dabartinės dar
bo Ištaisos — ar nuo War Man-
povrer O o m m l ^ o n — pirm pra
dedant dirbti kitoje 1-taUroje. 
Persltfkrlnklt ar Jūs galit gaott 
ir ar Joms refkalimn paliuo-a-
rlmo raitas. Jūs sutaupysit san 
ir darbo Įstaigom; dane laiko. 

H E L P W A S T E D — V Y R A I 

H E L P WAXTED — VYRAI 

Darbininkų 
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų 
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

3 ŠD7TUOSE 

Illinois 
Gear & Machine 

Company 
2108 N. NATCHEZ 

(6500 West) 

V Y R Ų 
R E I K I A 

SVARBIEM KARO D A R B A M 

PLIENO WAREHOCSE 

PATYRIMO NEKEIKIA 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKTT Į 

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

C e n t r a l 
Steel & Wire Co. 
WAREHOUSE VYRŲ 

S^hippin? kair.baryie vy-p*->ti ir pa
kuoti mašinoms dalis. Taipgi dar
bininkų prie shippine' ir kitu abelnų 
irarphons* da-bų. Klauski t Mr. An-
dprson. STATE 614 S. 

NATIONAL ENGrNEERLNG CO. 
549 W. Washington Blvd. 

H E L P W A N T E D — M O T E R Y S 

MAZOOTOJV 
N a k t i m i s . 24 iki 20 va i . | 
l ' n i ios 
J E S T I r -

H R E S n 
juuniĮ 
1 11 V . j f 

mokr-stLs. Ats i šauki ! <• 
P.I.DC. ofisą. 

22 \V. i l O N R O E ST. 

• I Š D I R B Ė J U S rr- i ta 
m^r^Tinii d i rb t i d r^sn 
Ats i šauki - I'.Ofltri T<'4. 
S I A R K - R O B B I N S CO 

223 W. Jao t son . 

savaite. 
, MA-

LauJa 2 
i d i rb -

Tarnaičių 

Valytojų 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

ATSIŠAUKTT 
PERSONNEL OFTSAN 

ROOM 348 

MORRISON 
HOTEL 

H E L P WANTEI> _ MOTERYS 

~ ^ Ž E ^ ^ O W n W K Ų 
Reikia vyru ir mnv-rųprie abelnų 
valymo darbų, naktini ir dieno
mis Ofiso name. Pastovus darbai 
M a u k i t e Mr. Smi.it. 5-ia va). \ak 

CONTINENTAI. CO. BLDG. 
310 S. MICHIGAN 

PORTERIŲ 
LIUDIJIMŲ REIKLV 

Alga ir pilna* užlaikymas arba 
alsą. vienas valgis ir drabužiu j 
iš^kalbimas. 

LANGTJ PLOVfiJT.-
Patyrimo nereikia . 

G>-a mokestis . AtsiSankit 
Timekeeper's of i san. 

KT>CEWATEP. B Ė A C H H O T E L 
5219 Sheridan Rd-

TARNAI«U 
Geriausia vieta, kurioj jūs kada esat j 
dirbę. 6 dienos į savaitę . 8 vai. t I 
diena. Mokest i s $79.50 j mėnesi . 
Valgis veltui. Puiki transportaeija. [ 

TEL. HOLLYCOURT 21OO ( 
6320 N. Kenmore Ave. 

Svarbūs Darbai 
TOOL IR DIE 

MAKERS 
PUIKI MOKESTIS 

MODERNIŠKI ĮRENGIMAI 

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

ŠAUKIT DIVERSEY 4040 
EXT. 390. 

Reikia 
Vyrų 

DIRBTI PRIE 
NEKDTRBTOS SKUROS 

GERA MOKESTIS 
50 vai. į savaite ir dauzian. Laiko 
ir puses mokestis virš 40 valanda. 

ALFRED JACOBSHAGEN 
COMPANY 

4419 S. Ashland Ave. 

REIKALINGAS 
COAL YARD FOREMAN 

Patyręs, patikimas. Galite užimti 
gera apšildoma 4 kambariu apart-
mentą čia pat Proga prie geros 
kompanijos. Atsišaukite į ofisą 
šiandien, 12 vai. iki 3 pp. 

H. LANG & SON COAL CO. 
95th ir Vincennes Ave. 

DEFENSE 
MACHINE DIRBTUVĖJE 

IR FOUNDREJE 
Lathe Hands Core >Iakers 
Borin^ Mill Oprs. E loor Molderio 
Drill Press Oprs. M a c h . Molderią 
MiUirur Mach. Hands Fotmdry Clerte 
Planer Hands Sh ipping Cterk 
Darbininku T>iniitrn-in 

1007c KARO DARBAI 
Geriausi įrengimai; patogios 

darbo sąlygos: geriausia 
mokestis. 

LLNDAHL FOUNDRY 
DIVISION OF 

AMERICAN GEAR 
8c MFG. CO. 

5900 Ogden Blvd. Cicero, III. 

MERGINŲ 
REIKIA 

DIRBTUVES DARBAMS 
ATSIŠAUKTT 

ATLANTIC BOX CO. 
2007 S. Marshall Blvd. 

Reikia 
Patyrusių 
MOTERŲ 

Skirstyti Skudurius 
Atsišaukit 

1408 W. Armitage 

PULLMAN 
AIRCRAFT 

—Reikia— 

* Moteriai Handlers 
* Metai Cleaners 
* lanitresses 
* Sweepers 
* Paint Helpers 

GERA MOKESTIS 
6 Dienos į Savaite 

100% Karo Darbai 
Patoeios darbo sąlvgos. 

Puiki transportacija. 
( I . C. suburbrm. Cotta?e Orovp s»at-
vekariais. 103rd St. busit liniial. 

•Tei dabar nesa te uJinuos <*i karo 
darbais 

4* J L O A . V 
Lets Ali BackThe Aitai 

HELP WANTED — MOTERYS 

MATYKTT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto ir 4 pp. 

Pullman 
Standard Car 

Mfg. Co. 
Aircraft Division 

900 E. 103rd S t . 

DŽENITORKŲ 
Valymo Darbai 

MOTERIMS 
Iki 50 Metu Sennmo 

VALANDOMS: 
5:30 vak. iki 12 naktį. 

—KARO PRAMONĖJE— 

Atsišaukit 

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY 
Employment Ofisan Moterims 

Street floor. 

309 W. WASHLNGTON ST. 
CmCAGO 

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

* For Sale! 
* For Help! 
* For Rent! 
* For Service! 
* For Results! 
- ADVERTISE -
In AmerieaN Greatest 

Llthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHEn 1909 — 

CALX AN AD-TAKER 
CTASSTFTED OFFICE 

TEE.—RANDOLFH M88 

L1THU AN I AN -DRAUGAS 
THE LEADING LTEHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM 

* * * * * * * * * 

«• •»:• <«* <•> •:•> '•> •'•-

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN! 

: • : 

CIA RASITE TĄ DARBĄ 

KURĮ NORITE GAUTI.* 
"VOff! * ^ \ ' "M*. -*^V . ^ * . ' .'V*- -'̂ •r*- • 'V- <*4-> 

VTRAI IK >IOTTERYS 

CHICA60JE 
Ruošias prie šokiu 
vakaro 

Brighton Park. — Para
pijos choras šiuo metu smar 
kiai ruošias prie metinio šo
kių vakaro, koris įvyks šeš
tadieni, vasario 12 d., para
pijos salėj. Tai bus "Valen
tine Dance*'. Šokiams grieš 
Rhy.hmics orkestras. Kom-
sija iš Ernie Sutkus (pirm.) 
Helen PauUs. Ray Vertelka. 
Martin Ges tautas. Emily 
Kass ir Irene Laurens dar-

Darbas lank<tvmas p o p i e r i n i t j , . . 
baksu. Resnliaris ai^os pakėlimas, buojasi. kad vakaras pasi-
Pilno ar dalinio laiko darbaL Pa- sektu. Beje , k o m i s i j a renk?, 
tvrimo nereikia. Atsišankit asme- 1 . . . . , „ . 
niškai nno 8:30 ryto iki 5 pp. nuo b i z n i e n ų s k e l b i m u s SO-

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd. 

VTTL\I IR MOTERYS 

VYRŲ 
—nt— 

MOTERŲ 

H E L P W A N T E D — V Y R A I 

VYRŲ 
Amžiaus 17 ki 60 

Atsišaukit Antram Aukšte 
2129 W. 39th S t 

WHITE CTTY PROVISION CO. 

PIRKITE KARO BONUS! 

R e i k i a 
VYRŲ IR VAIKINŲ 

DLRBTUVfiS DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

70c į VaL Pradedant. 
Tšmokinsim jus prie pastovnj 
darbų. Už darbą naktinris 
mokame 75 centus į valandą. 
Kas savaitę 14 vai. viršlaikio. 

Mokestis už laiką ir pusę. 
Atsišaukit į 

Thomas Moulding 
Floor Co. 

452S W. 51st St. 

ENGLNE LR TUBRET 
L A T H E OPERATORIŲ 

B E N C H - H A N 0 S 
LR MAŠINISTŲ 

1 0 0 ^ K . U U ) D A R B A I 
Patogi transsoortaeija, 

^era mokest is . 

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

MERGINŲ 
PAKAVIMO DEPARTMENTE 

50 iki 55c i Valanda 

už Viršlaiki. 
GERBER & CO. 

648 W. Randolph SL 

V Y R Ų - M O T E R Ų ! FREI6HTHANDLERS 
Reikalauja 

Santa Fe Ry. 

TARNAlCrC I R VALYTOJI/ 
Patyrusiu . tX7.it J m«oesį 

VYRŲ 

* * * 

PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBU 
MUMS REIKIA 

Shipping and Receiving Room Darbininku 
Abelnų Dirbtuves Paprastų Darbininkų 

Mcchinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers 

* * 
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
* 

MERTT DIRBTUVE 
Gabumu JvertmJmas dirbtuvėje duoda jums progos jsidirbti 

taip greitai kaip išmokate ar parodysite gabumus. 

• 
DlrMnrfe W H w — Ctarteen p r M M o T»ls l tn k a i t o ka ln* . 
Jei dabar dirbat* prie k» t> <lmrbu. būkite prie savo darbu. 

Danly Machine Specialties, Inc. 

TMrbti popieros dirbtuveie. Patvr imo 
nereikia. ATižiaus 1S iki 55. Persi
mainanti Siftni. ffora mokest is , už
tenkamai viršlaikio. pastovūs dar
bai. ArsiSankit i 

Container Corp. 
404 E. Nortb Water St. 

KrelpkJtfe prie Hoasefceeper. 
EDGXrWATETR BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd. 

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans). 

MECHAEL — 
LEONARDCO. 
333 W. 35th St. 

KARŲ VALYTOJŲ 
Pas tovūs darbai apšiMirtam name. 
Vairav imo mokėjimas- nesvarbu. Ge
ra mokest i s . Apdrauda parūpinama. 

Atsišaukite 

401 N. OGDEN AVE. 
UNITED PARCEL SERVICE 

RAKANDŲ 
FINISHERS 

CAB1NET 
MAKERS 
Geri Darbai 

Patyrusiem Vyram 

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI 

Nei iūrint k o k s jūsų anrfias, įdomus 
darbas laukia jus čionai. 

FLASTIC BTNDING CORP. 
7S2 S. SHERMAN 

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

(4th Floor) 

V/IEBOLDT'S 
Ashland & Monroe 

REIKIA 
OPERATORKŲ 

• 
Patyrusiu ir nepatyrusią. 
Darbas prie sražiu moterų 
suknelių, daromą iš gražiu 

vasariniu audeklu. 
• 

SVIESI ORTNGA DIRBTUVft 
• 

Aukštos algos ir bonusai. 
Nuolat darbas ir po karo. 

• 
SPECIALUS dtmesis atkrei
piamas į tas, kurios dirbote 
karinėje pramonėje km* kon

traktai buvo pildomL 
• 

Jeigu jūs dirbate karinį 
darbą, tai neatsišaakite. 

• 

SMOLER BROTHERS 
2300 WABANSIA AVE. 

KARO DARBININKU 
* 

VYRŲ: 
PAPR DARBININKŲ 

TROKERIŲ 
COUNTEBS 

MOTERŲ: 
INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS 

MACHLNE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB. 

Gera Pradine Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligonines ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teises 

Geros Progos Dirbti Po Karo 

Atsineškite pilietybės prirodymus. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. perdėm Šeštad. 
8 ryto iM 4:30 pp. 

Matyldt Mr. Danicek pasitarimai. 
DOUGLAS PARK "U 

kių programon. 
Praeityje choras i savo 

metinius vakarus sutrauk
davo daug publikos. Tiki
mės, kad taip bus ir šįmet. 

' Kviečiame visus — ne vien 
jamumą, bet augusius da
lyvauti choro vakare, kad 

> . . i ^ s . 

DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIM S 
Gera Mokestis 

Pilno ar Dalinio Laiko 
Viršlaikio tiek .kiek norite. 
Laikas ir puse mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

Warehouse Foreman 
38th S t & Central Pk. Ave. 

SANTA FE RY. 

Coach Valytojų 
Lengvi Malonūs Darbai 

—ir— 

simuius savo jaunystes die
nas ir pclkutę patrepsėjus. 

Visus kviečia — 
Rengimo Komisija 

Dviejų melu 
sukaktis 

West Side, — Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioj sek
madienį, vasario 13 d., su
ma bus la'koma už sielą a. 
a. Marijonos Stumbrienes 
minint jes dviejų metų mir
ties sukaktį. Velione buvo 
žymi parapijos veikėja ir 
uoli nare gyvuojančių bro
lijų. Rap. 

« « H DARBININKŲ 
HURLEY MACHINE CO. —pn< 

2145 S. 54th Ave. Cicero 

I — 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, 111. 

VYRO NAKTIMIS 
MAZGOTI GRINDIS 

Darbas pilno laiko ir pastovus, 
apmokamos atostogos. Atsišaukit į 

CHICAGO CĮTY BANK 
tt TRUST CO. 

815 W. 6Srd Street 

MOTERŲ — MERGLVT; 
Lenevi. Svarūs bindery darbai. Gera 
mokestis . Malonios darbo saiveos. 
Dauįt darbu sėdint. TaipĮri randasi 
dalinio laiko vakarais darbu. 

S. K. SMLTH COMPANY 
2857 X. Wes»crn Ave. 

Biznis Tarnaujantis 
Svarbiai Pramonei 
RFJKALAUJA VYRŲ 

PRIE ABELNŲ 
WAREHOUSE DARBŲ 

Taipgi Moterų 
TYPISTS m 

STENOGRAFTŲ 
Gera pradine mokestis 

40 vai. darbo 
Laikas ir pusč už viršlaikį 

Crerar Adams & Co. 
S550 S. MORGAN 
TeL YARDS 4590 

Klauskit Mr. A. Kapola 

Roundhouse Darbų 
Reikalingi 

Santa Fe Ry. 
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai 

VYRAMS ir 
MOTERIMS 

Patyrimo Nereikia 
Atsišaukit prie 

MR. PRICE 
18th St. & Wentworth Ave. 

SANTA FE RY. 

Vagys anksti pereitą sek
madienį paeme 71 dėžę like
rio iš taverno. 1509 Madison 
str. Apie ta i pranešė Felix 
Giovannetti. savininkas, po-
Ucijai. 

Redakcijos atsakymai 
Rožių ir Lelijų klubo val

dybai, Dievo Apvaizdos pa
rapijoj. Nežinome, dėl ko
kios priežasties pranešimą 
apie klubo susirinkimą sek
madienį, vasario 13 d., ga
vom tiktai vakar, pirmadie
n i Gal. per vėlai buvo iš
siųstas. 

t 

Penki sužeisti 

Vienas kitą raginiam už
sisakyti "Draugą". Jei jis 
tau patinka, patiks ir kitam 
ir bos nž tai dėkingas. 

PORTERIŲ LR 
VALYMUI MOTERŲ 

LENGVI DARBAI ĮOO'', KARO DARBAI 

Po sunkaus dienos darbo 
imkim į rankas "Draugą 
Jis suteiks mums poilsio i-

Dykai ligonines ir gyvasties ap- I va i r iomis ž in iomis iŠ VISO 

GARSLNKITES "DRAUGE" 

drauda. Gera mokestis. Mažos 
kainos Cafeterijoje. 

RFVĖRE CAMERA 0 0 . 
320 E. 2Lst St. 

pasaulio. 

Penki jaunuoliai grįžtant 
namo iš Lucy Flower high 
school'es vidurmečio šokių, 
Medinah club. buvo sužeisti 
pereitą sekmadienį, kai jų 
automobilis susidaužė i ele-
veitorio stulpą. Ogden ir 
Millard ave., 
ryte. 

SKELBKITES "DRAUGE" 

5:45 valandą 

TAUPYKITE POPLERA 
KARO REIKALAMS 

http://Smi.it
http://tX7.it
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IILE LETEUAMAN DAILY FBTfSO) 

2SS4 Scdth Osklry .Ve. Chicago, IllinoU 
Pub-isied Daily. cxcept. Sundays, 

by the 
LITUI" AXlA>" CAIKOUC IRfcSS SOCIETY 
A aaenber o f the Catkolic Press Association. 

S6.00 per year outside of Chicaro: $7.00 per year in. Chicago 
Cicero; 3c per copy. 

AdverJsing in '•Draugas"' brings best resulta. 

D R A U G A S 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: 
Metass * S7.00 
Pusei metu - 4-00 
Trims mėnesiams 2 00 
Dviem mėnesiams 1.50 
Menam mėnesiui 75 

Jungtinėse Valstybėse, t e Chicago je: 
Metams §6.00 
Pusei metų 3 50 
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui 7S 

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

Stelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

Bendradarbiams įr korespondentams rašt-4 negrąžiname. ?ei repra io-
c a t&» pa<iaryti ir £eprisiniU.-ji»=a tam. uksiui pišto ž^r.k;^ Reakci ja , 
pasilaiko sau leisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuoiiūros. Korespor-d^atj pra-Jome rodyti 
trusipaj ir .' ižklai (jei g^Umi. r-į^maja. maiiEtle). paliekant didehus 
tarp-us P^t^-isyiEui. ir vengiant polcrr.ikos ar aagieatskn-ciu Pasenusios 
torespvndcncijos lajkraSun CcJedanios 

Entered as second-Class. Matter March 31, 1316 at Chicago, m. 
Under the Act of March 3, 1579. 

New York Tjmes užstoja Vatikaną 
"'The ?\ew York Times" vasario 4 d. laidoje įdėjo ve

damąjį £t>ie Maskvos dienraščio "Izvestija" biaurų už
puolimą ant Vatikano. Iš visų atakų, kurios buvo sufa
brikuotos Maskvoje po Teherano konferencijos, sėjant 
nesantaiką sąjungininkų tarpan, labiausiai neteis'nga 
ir kenksminga buvusi "Izvestijos" ataka prieš Vatika
ną. 

O KLK 1A1>A B L \ U MASKVA? 

Šis oficialusis Sovietų Rusijos organas puola Vati
kaną :r -'adina "prc-fašistu"' dėl to. kad jis tylėjo tuo 
momentu, kuomet Italija 1940 m. smoge Prancūzijos 
nugarom I r čia visai vietoje "The Nevv York Times" 

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLJNOIS Antradienis, vas. 8 d...lS44 

kad p*>r'fr'vif * naupi-^ Juro " n ' a ^ srs 
tai ir smiukmeuiškai. 

Vėliaus'ai žuvęs laikraštininkas yra Raymond Clap-
per. Jis žuvo \ykdamas j Pacifko salų (Marshalls) 
frontą. ]-ur dabar amerikiečiai šauniai kariauja prieš 
japonus. R. Clipper nebuvo paprastas reporteris. Jis 
buvo kolumnistas. kurio raštai būdavo dedami dauge
lyje Amerikos laikraščių. Norėdamas dar geriau at-
va'zdu:ti ir tiks:iau vertinu Įvykius karo frontuose, jis 
leidosi pavojingon kelionėn, iš kurios nebesugrįžo. Jis. 
kaip ir šešiolika kitų jo kolegų, yra didelio pasiauko
jimo svarbiam spaudos darbui auka. 

• 
Maskva ir Lenkijos vyriausybė 

Iš Maskvos dažnai girdimi balsai, kad, girdi. Lenkijos 
vyriausybė užsieny, kurias priešaky dabar stovi Miko-
lajczyk. neturi Lenkijos žmonių pasitikėjimo. Lenkų 
'•patr'joru komitetas"* Maskvoje esąs tikrasis lenkų 
tautos atstovas, nes, mat, jam vadovauja komuniste 
Wanda Vv asilevvska. 

Bet. j tai , šiomis dienomis gaunamos žinios iš Len
kijos per oficiaiinius šaltinius, kad Lenkijoj yra susi
dariusi Tautinio Vieningumo Taryba, kurion įeina svar
biausios ke.urios politines partijos: krikščionys demo
kratai, socialistai, valstiečiai ir nacionalistai. 

NAUJAS OPA ADMI
NISTRATORIUS 

Šios visos partijos visais laikais turėjusios kontaktą 
su krašto gyventojais ir pilniausią jų pasitikėjimą. Jų 
lyderiai vadovauja slaptąjį lenkų veikimą ir rengiasi per
imti Lenkijos valdymą, kaip naciai iš ten bus išvyti. 

Toji lenkų vieningumo taryoa palaiko ryšius ir su 
Lenkijos vyriausybe užsienyje. Tai dar aiškiau įrodo, 
kad Maskvos atakos prieš vyriausybes užsieny (in-
exiie) neturi ne mažiausio pagrindo. 

Ta pačia prog%. reikia pažymėti, kad panaši padėtis 
dabar yra ir Lie.uvoje. Ir ten slaptam sąjūdžiui vado
vauja demokratinės partijos — krikščionys demokra
tai, socialdemokratai ir liaudininkai. Jų vadai turi gy
ventojuose pilniausio pasitikėjimo, nes kovoja už jų 
teises. Maskva s'ekia primesti Lietuvai Paleckį ir Ko. 
Bet jos žmonės tų tautos išdavikų nenori, nes Paleckis 
tempia jos Sovietų Rusijos vergijon. Lietuva nori gy-

i d . a v u. .1 . < _ £ . » . 

' ' I r kur, a r galime paklausti, bovo į n e š t i jos ' pro
testas ta proga? Kur buvo Sovietu vyriausybes pro
testas? Istorija užrekorduoja, kad tuo momentu, kuo
met Mussolinis smogė Prancūzijos uagaron, Sovietų 
vyriausybė pardavinėjo Hitleriui karo reikmenis"". 

Į šį klausimą Maskva cikrai negalėtų duoti paten
kinančio atsakymo. Ji tuo metu ne tik neprotestavo 
prieš Mussolinij aktą ir ginklus naciams pristatė, bet 
Stalinas su Hitleriu tebesibučiavo. 

POPIEŽIUS STOVI UŽ TEISINGUMĄ IR TEISĖTUMĄ 

Toliau N. Y. Times teisingai pažymi, kad Vatikanas 
visuomet buvo ir tebėra neutralus. Tai "Izvestija" tu-
re.ų žinoti. Dvi didelės Rusijos sąjungininkės — Di
džioji Britanija ir Jungtinės Valstybės su Vatikanu 
palaiko craugingus ir nuoširdžiausius santyk :ue. Šios 
dvi tautos neabejoja kur link yra nukreiptos Vatikano 
simpatijos šioje kovcje. Jos pripažįsta Popiežiaus ne
išvengiamo neutraiumo poziciją ir... "jos neturėjo sun
kumų surasti jo iškalbingose deklaracijose aiškų Įrody
mą jo nusistatvmo link tų, kurie pažeidė mažųjų tautų 
teises, kcrie papildė gyvuliškų aktų nuo vieno Europos 
krašto iki kito ir kirie stengėsi pakelti totalitarianizmo 
dogmą j naujos religijos pagarbą". 

Šie teisingi žodžiai yra taikomi ne tik nacizmui, bet 
taip pa t ir komunizmui. 

N. Y. Times savo edtorialą. užstojant ir ginant Va
tikaną, baigia pabrėždamas, kad "Izvestijos'" užsipuo
limai 'yra kenksmingi vieningumui, nuo kurio prikla-i-
so pergale". Ypač tie užsipuolimai kenksmingi šiuo mo
mentu, kuomet sąjungininkų armijos stovi prie Romos 
vartų. 

Dėl naciu mobilizacijos Lietuvoj 
Sovietų Rusijos armijos jau nebe:oli nuo Lietuvos 

sienų. Vokiečiai, nebesitikėdami atsilaikyti, paskelbė 
vyrų mobilizaciją Lietuvoje, nes esą patiems žmonėms 
reikėsią gintis nuo bolševikų. Ir kadangi Maskva pas
kutiniuoju laiku dar griežčiau pradėjo savintis Lietuvą, 
todėl naciai mano. kad šį kartą mobilizacija pavyks. 
Praeityje jiems tai nepavykdavo. Be:, aišku, nepavyks 
ir dabar, nes Lietuvos žmonės puikiai pažįsta ir Hit
lerio tikslus, prieš kuriuos jie kovojo ir kovos. 

Kad toji Lietuvos gyventojų kova prioš Hitlerį būtų 
dar sėkmingesnė ir stipresnė, Maskva turėtų tuojau 
paskelbti, kad jie pripažįsta Lietuvai teisę (kuri jai 
šventai priklauso) a.sistatyti laisva, nepriklausoma ir 
demokratine valstybe. Bet. bolševikai, kaip aišku iš jų 
viso elgesio, spiauja į visų mažesniųjų tautų teises, sie
kia jas pavergti, visai nesiskaitydami su savo sąjungi
ninkų priimtais Atlanto Čarterio dėsniais. 

Rae E. V. ai terš iš Karlan. 
Iovva, paskir tas nauju ad
ministratorium, šeštojo OPA 
regiono. į kurį įeina šios 
valstybės: IlLnois, Minneso
ta, vv isconsin, Iowa, No. Da-
kota ir Nebraska. (Acme-
Draugas teiephoto) 

Artimo meilė 
Pakai žmonijoj nebus vie

tos dešimtajam Dievo įsa
kymui, o tik s a \ e raylė.i 
apriboti daugnoryste. nėra 
vii ries pasaulio gerbūviui. 
Kad ir šių paskutiniųjų bai
sių metų nuotikiai. žmogžu
dystės, klanai ašarų, nekal
to kraujo liejimas, išdras-
kymas šeimų, negali įkvėp
ti meilės Diogos valios žmo
nėms. 

Pavergtųjų tautų šiandie
ninis likimas apverktinas, 
lyg kad oūtų Lievo Daug
inė. Nežiūrint to, kai kurios 
vis tik nesumažina noro sa
vintis tai, kas joms nepri
klauso. Š-ai, kad ir mūsų 
senoji kaimiška Lenkija. 
Pat i žaizdose, sutempta, pa
skendus, kaip ir kitos pa
vergtos tautos, ašarose ir 
krauju j , bet nepaliauja dai
navus tos pačios dainos "Od 
morza do morza" (Nuo jū
rų lig jūrų i. Dar neturi kas 
jų. ir jiems teisėtai priklau
so, jau kalba apie didesnių 
už save Ukrainos bei Balt-
gudijcs pavergimą, taipgi ir 
Viiniaus pasisavinimą. 

Patys save nepavyzdin-
giausiai valdės, o turi didelį 
apetitą ki tus vaidyti. 

I r ko: galybė, o ne teisy
bė valdys tautas , negalima 
nei laukti visiems gerbūvio. 

Dzūkelis 

Kodėl lietaYa turi likti nepriklausoma— 
Rašo prof. K- Pakštas 

(Tęsinys) 
Hitlerio tarnai irgi kopijuoja Rytų despotizmą ir pritai
ko ji Baltijos kraštams, tai vis dėlto nei kiek nepadidina 
Lietuvos simpatijų Sovietų konclageriams. Lietuviai, lat
viai ir estai vis vien nenustoja buvę geri europiečiai, lais
vės ir humanizmo tarnai. 

Gana geius ir draugiškus santykius palaikiau su So-
vietijos diplomatija Lietuvoje: būdavau kviečiamas pas 
juos į svečius, jie pas mane irgi apsilankydavo. Mūsų 
santykiai būdavo geri, kartais net poUtiniais anekdotais 
pasikeisdavome. Sykį Sovietų ministras Nikolai Pozdnia-
kov pabandė labai pasigirti, būk dabar Rusija turinti de
mokratiškiausią pasauly konstituciją. Aš jam prie to 
pridėjau maztirę pastabą: "Konstitucija be laisvų insti
tucijų tai prostitucija". Dėlto šios pastabos mes vis dėlto 
nesusipykom. Nežiūrint visų mūsų skirtumų ir pažiūrų 
priešingumo, mes vis dėlto su rusais galime gana gerai 
sugyventi ir draugauti, rasti įdomių temų kalboms; ką 
įrodo ilgokas mūsų draugystės periodas, trukęs nuo 1920 
iki 1939 m. rudens. Bet draugystei reikia vienos labai 
paprastos ir būtinos sąlygos: abi tautos turi gyventi at
skiruose politiniuose rūmuose su savo skirtingais įstaty
mais, vėliavomis ir lygiai pagerbtais suverenumais. Jei 
būtume nors kiek pažeminti ar pavergti, tai prižadame 
visam, pasauliui: su savo pavergėjais ir ponais toliau ne-
bedraugausime, nes esame nuostabiai laisvos dvasios žmo
nės. Rusai ar vokiečiai gali savo pinigais sukurti pas mus 
vieną kitą ąuislingą, bet tai bus vienas iš tūkstančio, ku
riam pinigai labiau reikalingi, negu sąžinė ir laisvė. Juk 
po per 6 mėnesius sovietiško valdymo Maskva 1941 m. 
sausio mėn. oficialiai paskelbė, kad Lietuvos komunistų 
parti ja per tą laiką gavo 641 narį, t. y. padidėjo nuo 1863 
iki 2504 narių. Tai didelės policijos mažas nuopelnas.... 

(Daugiau bus) 

Karas ir laikraštininkai 
Spauda karo metu ypatingai svarbų vaidmenį vaid -

na. Ji paiiekia smulkmeniškų žinių iš karo frontų, ku
rias žmouės gaudyte gaudo: ji padeda dirbti visus rei
kalingus darbus karui namų fronte Kad geri3U ir grei
čiau painformuoti skaitytojus apie karo eigą. didieji 
dienraščiai siunčia savo reporterius arba koresponden
tus j ka-o frontus. Tokioms pareigoms yra s unčiami 
geriausi ir drąsiausi iaikraštininkai-reporteriai. Jie žy
giuoja į frontus drauge su armijomis. k3d geresnį vaiz
dą susidaryti, kad ir raštu ir fotografiniais aparatais 
nufotografuoti mūšius ir visa tai mums, skaitytojams. 
perduoti. 

Ligšiol jau šešiolika tokių drąsuolių laikraštininkų 
savo galvas paguldė karo ugnyje. Taigi2 jie net savo 

Slaptosios Lietuvos spaudos veikla 
Federacijos Spaudos Biuras praneša gavęs žinių iš 

Londono, kad Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1943 
m. balandžio 10 d. atspaude savo laiKraščio "Apžval
g a " 30-tą numerį- Tai vieno puslapio slaptas laikraš
tis. Spausdinamas petitu (smulkiomis radėmis). Ski
riamas inteligentams. Smarkiai puoli, vadinamosios, 
Lietuvių Konferencijos dalyvius, rodo bolševikų ir na
cių me.oaų panašumą, šaukia prie vier.ybės -— aukotis 
už Lietuvos laisvę. 

' 'Apžvalgos" nr. 31 išėjęs 1943 m. gegužes 23 d. ir 
visas užimtas tarptautine politika. N ajienų iš Lietu
vos gyvenimo — nčra. 

Lietuvos slaptasis laikraštis "Nepi .klausomoji Lie
tuva", pereitų metų birželio mėnesyje minėdamas me
tines savo gyvavimo sukak uves (pra'.ėjo eiti 1942 m. 
birželio 1 d.I. pranešė, kad per metus .-leido 21 numerį 
su bendru 98.000 tiražu ir du ekstra 1* diniu. Techniki
niam darbui atlikti praleista 189 dartr 
9 d. i. Kadangi slaptieji laikraščiai I. 
rankų į rankas, tai jų skaitytojų ski 
didesnis, negu išleidžiama laikraščio : 

dienos (6 mėn. 
etuvoje eina iš 
iius yra žymiai 
unerhj. 

Londono dienraštis Daily fcxprevs 
džiausią cirkuliaciją pasaulyje. Jis tur 
tytojų. Po jo seka New Yorke leid/ amas 
Daily Ne*& su dviem milijonais skaity ojjj. 

iriasi turįs di-
2,800,000 skai-

dienraštis 

dar tik palengva ruošiamas 
kelias josios beatifikacijai), 
taeiaus nėra abejonės, kad 
j - o o v ̂ .-,_<s.-j g j v w i _ U . < . j ir'-'' 

nė jai daug malonių pas Die
vą — ir tuomi pat daro ją 
galinga užtarėja tiems ku
rie maldoj kreipiasi j ją, Bū
tų gera. kad daugiau žmo
nių susipažintų su josios 
gyvenimu ir regėjimais ir 
melstųsi, kad ji su laiku su

silauktų altoriaus garbės — 
tai yra. kanonizacijos. V. 

Šeši žuvo 
Kearnev, Neb. — Šeši įgu

los nariai žuvo. du buvo su
žeisti ir du išvengė sužeidi-
mų-pemtą trečiadienį,—faė-
keturių inžinų armijos lėk
tuvas sudužo ir sudegė. Su
žeistųjų skaičiuje buvo chi-
eagietis lakūnas. 

Jr 
D A B A R Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

..V amu Mate rijo La rjž Dar Žemomis Kainomis! 
Atvykite į musę jardą ir apžiūrėkite sta-
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MTLLVYOKK 
— STOGŲ EB NAMŲ MATEKLJOLA — 
dėl garaže porčiu, visko, skiepę ir fleto. 
PASITAKKIT STJ MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo aamo. 

^ 

100 metų kaip mirė 
Ona Katarina 

Emmerich, O.S.A. 
Šių metų vasario 9 d.. su

eina lygiai šimtas metų. kaip 
Duelmene, Vokietijoje mirė 
Dievo tarnai tė Ona Katari
na Emmerich. Augustijonų 
ordino vienuolė, sulaukusi 
70 metų" amžiaus. 

Ona Katarina Emmerich 
gimė Coesfelde. VVestphali-
joj. Vokietijoj ru^sijo 8 d.. 
1774 m. Ji turėjo, iš Dievo 
malonės. Kristaus žaizdas 
paženklintas jo?ios kūne ir 
ekstazėse psrgyveno J o j o 
kančia-; ir regėjo įvykius ir 
smulkmenas surištas su Jojo 
kančia ir mirtimi. Jos gy
venimo ir regėjimų aprašy
mas yra labai brangus iždat 
informacijų tiems, kurie no 
ri labiau įsigilinti j Kris
taus kančios i r mirties 
smulkmenas. / r 

Nors Ona Katarina Em
merich nėra šventoji ^nea 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEISIAMAS DYKAI! 
STANLEY LJTWINAS, 

General Manager 

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LJETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HAJLSTED ST. TEL. VICTOBY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vaL ryto iki 12 vaL pietų. 

Ertomis dienomis — nuo 7 vaL ryto iki 5:30 valandos popiet. 
=& 

Mums Valdžia SAKO! 
TACFYKTT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jos savo ap-
dčvėtą" par'or setą nemeskite 
lauk. paduokite Roose-
vclt Furoitsre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ 6av« 

i dirbtuvėj. Di-
I delis pasirin

kimas visokių 
spalvą apdan
galą. 

• • * 

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos 48 m 

AUKŠ
ČIAU 

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

TYlofonas SEELEY 8760 

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 

2310 WEST ROOSEVELT BOAD 
•„ • - • i r • • . i » 
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Antradienio, vas S A. lC^ DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOIS 

l 

CHICAGO IR APYLINKES 
Draugijos veikia Šauni jubiliejinė 

puota 

ranešimai 

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyr. susirinki
mas įvyko 25 d. sausio. Pla
tų raportą : š Federacijos 
apskr. susirinkimo išdavė K. 
Žarom skis. 

J. Brazą uskas užkvietė 

čių name, 1602 S. 50th Ct. 
^ugiHnkim^jĮ bus labai svar 
bus. Išgirs'te raportą iš bu
vusio baliaus ir prisirengsi
me prie naujc veikimo. Tat 
malonėkite visi nariai laiku 
ateiti. Valdyba 

Ciceras Lietuvių Improve-
ment Politikos klubo susi
rinkimas bus vasario 8 d., 
8 vai. vakare Liuosybes sve-

Marąuette Park. — Sau- tainėj. 1401 So. 49 Ct., C -
sio 29 d. Antanas ir jo žmo- c e r o r i § i a m svisirinkime 
na Adomaičiai suruošė sur- privalu visiems nariams da-
pryzą A Friendly Taverno lyvauti, nes yra daug svar 
salėj pagerbimui Prano ir bhj dalykų apsvarstyti. Jau 

per atstovus visas draugijas; * 'zmonos A d o m a i č i u 3U ^ pavasaris artinas. Taipgi y-
dalyvauti Lietuvos nepri-! m e u ^edybm.o gyvenimo ra d 2 1 1 g k o m i s i j U i kurios iš- g ^ 
klausnmvhes mineiim^n 131 sukakties proga. Vesele bu- d u o s raportus. Letuvos 26 .. , .. . . . 
i T a ^ r m m e : , m W 1 l Į vo tikrai lietuviška: vai- m e t ų nįr ikUuBomybes ap S Ū ^ ^ n e S ^ *** S V a f 

Iš draugijų darbuotės Pa- ^ i a i ' gėrimas, muzika, šo- vaikščioiimo. kuris bus va-
s i r o d g . ,kiai. Puotoj dalyvavo gra- gario 13 dieną, ir daug ki-

Saldžiausios Š i rdęs Jė-' ž u s b ū r y s marketparkiečių tokių reikalų, kuriuos reikės 
zaus dr-ja, Valskio praneš i - i i r **** * *** k o l o n i J u - išklausius apsvarstyti . Ta i F

 7*° v a L Vargdienių Seserų 
mu, ruošia pramogą 6 d. va- J u b i l : a t a i suiauke daug svei gj nepriklausantiej : pris klū Gildos nanai prašomi kuo 
sario, Vengeliausko svetai-'i k i n i n u l »* d a n g S*vo d o v a - bo, kviečiami prisirašytL skaitlingiausiai iš visur su-
neje. į n u - Vienybėj galybė. Valdyba | važiuot. į Aušros Vartų pa-

ARD 6 skyr., Pauiienėsį Stalai labai gražiai buvo 
pranešimu, ruošias prie di- parengti ir papuošt: jubilia-

Bridgeport. — Namų Sa
vin "nkų klūbc susirinkimas 
įvyksta antradienį, vasario 
8 d., Chicago Lietuvių Au
ditorijoj, 8 v. v. Visi narni 
savininkai bū inai turi a t 

bu. T. S. Janulis 

Šį vakarą, vasario 8 d. 

Budrtko Moderniška Kra.utuv§ 

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandą, gerą Par.or Se
tų, Pečių, Karpetą, Radijų ir 
didele Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos. 

Jos. F.Budrik, !nc. 
3241 So. Halsfed B. 
TeL Calumet 7237—4591 

— rapijos mokyklos salę ir pa-
Cicero. — Sakių apskri- s į t a r t i seimo rsikaiu, kuris 

dingo vakaro, kuris Įvyks tų dukrelių. Ant garbės sta- čio klubo ekstra susirinki- įvyks balandžio 30' d. K. 
vienuolyno patalpose. 27 d. iQ stovėjo didelis bukietas mas įvyks trečiadienį, vas. 
vasario. Tai bus pibil-eiausj sidabrinių gėlių — tai do- 9 d., 8 vai. vakare, Stanai- PLATINKITE "DRAUGĄ 
šventė, kad paminėti 23 me- Vana Elenos Milerienės. Vi- j 
tus nuo draugijos įsisteigi- sa publika taip pat buvo pa-
mo. sipuošus sidabrinėmis gėlė-

Labdarių kuopos a^s: Šir- mis. 
vinskas pranešė, kad 19 d. r> + - - - , •»»-

v Puotoi šeimininkavo Mi
lerienė. Petrikienė, Kilkienė 
ir Adomaitienė. Pastaroji y-
ra pyragaičių kepimo čem
pionas. 

Jubiliatai yra nuolatiniai 

Radio P r o y a m a i leidžiami 
Bū&nko KractUTėe per 14 metų: 

WCTX 1000 t Sekmadienio va
kare 9:30 valandą. 

ffHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
Takare T valanda. 

NULIŪDIMO ,VALANDOJE 

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Westeni Ave„ Chicago 
Telefonas GROvehill 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus i r 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

Pirkite Karo Bonus 

kovo ruošiama bingo Cra-
monto svetainėj. 

Vyčių ats. Brazauskas 
praneša, kad kuopa tikrai 
ruošiasi pr'e įdomaus Va
karo. 

Parapijos choro ats. Ve- - 'Draugo" skaitytojai ir rė-
nežaitė pranešė, kad choras mėjai. Pranas Armouro kom 
ruošia šokių vakarą 12 d j panijoj tur i gerą darbą. Ju-
vasario. biliatai yra įsigiję gražų na-

šv. PranoiSk"!!? ' V<PTVJO- mą. Turi vieną sūnų. kuris 
lyno Rėmėjų snynaus ats. tarnauja kariuomenėj. 
Širvinskienė pran-šė kad A n t a n a s i r U r š u i § Micke-
ruošia bunco 26 
Gramonto salėj. 

L kovo. v I č į 2 i - G a r y j j ^ dalyva-
Koresp. . . . . . 

vę puotoj, gėrėjosi jos tvar-
NemgaBma y r a t a tauta [*• * ** patenkinimu ir 

kuri visa ginkluota yra pa-i U n M Adomaičiams sulaukti 
siryžusi kovoti už savo lais- auksinio jubiliejaus. 

Napoleonas vę. Buvusi 

SkoUnam Pinigus 
Morgičiams 

.EITAS D3 MANDAGUS 
PATABNAVrVAS 

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ 

T A U P Y K I T E 
del 

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius Ir IfciyninkM 

DABARTINI 
DIYTDENTTJ 
RATA A% 
1751 W. 47th Street 

palydėjo ją j tą neišvengiamą am
žinybes vietą. 
m" 
Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišaHnimą iš mūsą 

tarpo, dėkojame mūsą dvasiškiems tėveliams kun. kJeb. J. 
yV."-'-•-:;•;<;' ; '.-<•- .i \ . : r r : « . . ; '-":r V T<~><-!'--- : '-••:- \ ?•>- . 
džiui ir Kun. V. Bara ILS,*, ui. Kune atiai^c pjpuaiiiįas ^>m,,...i>i.-s 
už jos sielą ir kun. kleb. J. Dambrauskui, kuris pasakė pri-

A. "j" A 
ALEKSANDRAS KRUSZAS 
Gj^'nao i'O'J S. Taitnaj i A ve. 

Mirė vasario 6 <L. 124-1. 5:15 
vai. ryte. sulaukęs senatvės. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Raseiniy apskr . Šilalės par.. 
Žarėac kaimo 

Amerikoje iygv-v-cno 43 ra. 
Paliko dideliame ncliQdirae 

2 dukteris Sophic i t er l ing ir 
*cnta Adam. Anna Sis ir žen
tą Stevo. 2 anūkus Aleksand
ra Jr. ir marčia Marip ir 
P<*tra ir marčia Marian. 3 
anūkus. brolio sūru,' J. M. 
Prelatą Mykolą Kr«M Ir daug 
kitu gimimu ir pažistamg 
Amerikoje ir Ijetuvoje . 

Kūnas p;i_šarvotas J. F. Kū-
deikio kopiyčiojo. 4330 So. 
California A ve. 

Laidotuves įvyk* ketvirta-
dieDĮ. vasario 1 <• d. i i koply
čios 8:30 vai. r\"o bus atly
dytas j šy. Jurcio parap. baž
nyčia, kunoj' ' ;vyks jr^ulrn-
gos pamaldos už \ . ' l iomo >i^-
la. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Sv. Kazimiero kapln*^. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Įrimln<vs. draucus ir pažįsta-
I;MI.S dalyvauti laidotuvėse. 

N uUiVlc l>ukt«-/->^. tentai. 
Sūnai. Marčiom, Aimlcei. Bro
l io S o n s ir C.inviiK^. 

la idotuvių l i ir '-ktonus J. F. 
Eudeikts. Tel. Yards 1741. 

GABY, DTDIANA LAIDOTUVIŲ |STA1GA 

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnaaja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVEL.T STKEETI 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA LB NAKTĮ 

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU ! 
STATYBAI — RE3IONTA\TMLI ARBA REFINANSAVIMUI 

4605-07 S. Hermttage 
Avenue 

Yards 1741-2 

ĖED 

SrfH7 
i »Tt\. [flnmMC 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų! 
PANAUDOKITE PROGA DABARTTNfiMS 2EMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS 

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! 
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo ja-
mi ir ligi $5*000.00 apdrausti per Federal Savings aad Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR 2YMHUSLA UETUYTŲ FINANSINE TSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALUMET 4118 Jos. M- Mozeris, Sec'y. 3236 SO. HAJLSTED ST. 

PACHANKIS PAMINKLAI 
PETEB TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.) 
Meniški, Vertingi 

PA3HNKLAI 
MAUZOLEJA1 

ŽENKLAI 

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas— 

81 Firma Tirs 50 Metų 
Tos Pačlog Seinios 

Bankoset 

m P K B S O K A U Z E D MEMORlAUB A.T S O A D O l T I O N A i CCSTl 
®S P A K T J O J U B F E O P t £ P R O T E P A C H A N K I S PBODTTCTIOSS 

DISTHXBL~ORS OF TTTTį FAMOCS MOSXEXXO GRAJOTE 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
K K E I P K U E S PSTJE — 

JOHN W. PACHANKIS 
— THE L T T H U A N I A N MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Cbaaaber of Commerce 

MODERNI Išvidmė PARODA: REZIDENCIJA: 
4535 "VY. Washington Blvd. 5919 Soath Trov Street M 

TeL ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 W 
': VALANDOS: Kasdieii 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 va i į g | 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI 
Chicagos 
Lietorią 
Laidotnvic 
Direktorių 
Asociacijos. 

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį 

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LrrUANICA AVE. Phone Y A B D S 4908 

J. LIULEVICIUS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572 

P. J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18U» STBEET 

Telephone Y A B D S 1419 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone Y.AKI»S 0781 

MAŽEIKA 
3319 LTTUANICA AVE. 

EVANAUSKAS 
Phoūe YAKDS 1138—39 

LACHAWICZ ffi SUNAI 
2314 \YEST 23rd PLACE 
10756 S H1CTHGAN AVE. 

Phones: C-VN-AL 2515 
COMMODOKfc 5765 

PUI.I.MAN 1270 

L. BUKAUSKAS 
10821 SO. MICllIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661 

file:///YEST
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NepupiusKis %įjmuilinio vcrizckr^""""""* 

Buvęs football žaidėjas, dabar kuni
gas, tapo herojų Italijoje 

RIZIKAVO SAVO GYVYBĘ. KAD IŠGELBĖJUS SU-
ŽK1STĄ-IĮ KAREIVĮ. LABA! GERBIAMAS KAREIVIŲ 

šu 7-1 a Armija Sicilijoje, sutikrinti ar visi būva aplei-

GAIS&O SUNAIKINTAS SVARBUS FABRIKAS 

— Čia senoviniame Cc-ralu 
mieste, kur buvo sustojusi 
9-toji divizija keliom die
nom, grįžusi iš sunkių kovų. 
buvo katedroje atlaikytos 
pamaldos. 

Katedroje yra altoriaus 
šone kripta, kur randasi 
kaulai švento Klemento, Ro
mos kareivio, kuris buvo nu
kankintas trečiajame amžiu
je už krikščionybės mokslo 
išpažinimą. 

Prie tų relikvijų laike Šv. 
Mišias aukštas jaunas leite
nantas kapelionas, kuris yra 
apdovanotas Silver Star 
ženklu už heroizmą. Jis laike 
šv. Mišias daugiau kaip 
trims tūkstančiams karei
vių, kurie e jo prie šventos 
komunijos. 

Švento Klemento kultas 
pasidarė populiarus divizi
joje. 

Kareiviai vadina 
šventu 

Kapelionas tarp kareivių 
dažnai prisimenama kaipo 

KiLėLi i V c b l i L i Kit i e i V i i . ±^/-

]o kapeliono vardas yra ku
nigas Edward T. Connors. 
iš Fitchburg. Mass. 
Švento Kryžiaus 

dę pavojingą vietą. J i s ne
paisė savęs, norėjo suteikti 
saugumą kitiems. 

Kunigas Connors. po dau-' 
gel klausinėjimų pas vietos 
kunigus, buvo vienintelis, 
kuris sužinojo Pasaulio Iš
ganytojo katedros. Cefalu. 
nepaprastą istoriją. 

"Kaip pasakojimas rodo". 
— jis pasakė. — "'karalius 
Ruggero U. ankstyvas Sici
lijos valdytojas, važiavo iš 
Neapolio Į Palermą. Kai ka
ralius Ruggero vyko jūra. 
jo gyvenimui grasino audra. 
Šaukdamasis Kristaus, ka
ralius pasižadėjo pastatyti 
bažnyčią Jo garbei tame 
uoste, kur jis bus išgelbė
tas. Tai Įvyko Cefalu. 

•Kas kaltas? 

Kryžiaus pavydalo 
Jaunas negras pereitą sek

madienį Cook kauntės ligo
ninėje buvo be sąmonės ir 

'Katedra yra pastatyta sunkioje padėtyje nuo sumu-
kryžiaus pavydale yra dide- Šimo. Negrą sumušė trys 
lės ąžuolo durys. 1 kurias jaunuoliai, kurie atbėgo gel-
prienama per 17 laiptų. Al- beti moterį, kurią negras 

Skaudi šeimos 
tragedija 

Pereitą pirmadienį anksti 
rytą vienoje šeimoje Chica-
goje įvyko skaudi tragedija. 

Vyras i r jo j auna žmona 
pereito sekmadienio vakare 
nuėjo į taverną kur is randa
si Cottage Grove. i r j ie ten 
sutiko mariną, kur is nese
nai buvo grįžęs iš užsienio 
tarnybos. Jie kar tu gėrė ku
rį laiką, pasakė vyras , ir jis 
pamatė, kad jo pinigai su
mažėjo, jis nuėjęs iškeisti 
čekio. 

Kai j is grįžo į taverną, 
vyras pasakė, j i s pamatė, 

Portland, Oregon, gaisras sunaikino Iron Fireman Co. fabriką, kuriame buvo gami- kad jo žmona bučiuoja ma-
nami laivams inžinai. Nuostoliai .siekia pustrečio mil:ono dol. (Acme-Draugas teleph.) riną. 

, _ _ _ Vyras pasakė, kad j is su
pyko ant žmonos kaipo pa
vydus vyras ir j i s pagrasi
no, kad ją paliksiąs. 

Vyras ir žmona grįžo na
mo ir namie kilo t a r p jų vėl 
ginčas. 

Vyras pasakė, kad žmona 
pusvalandžio grasinusi, kad ji at imsianti 

TryS jaunuoliai išgel- Trumpu laiku trys nelaimes 

bėjo moterį sumušė Trokasr taxi ir automobilis susidaužė 
j saugumo salelę įtartąjį 

torius jungia dangų ir žemę. 
Sancturiume vyrauja didelis 
freskas Išganytojo. Kurio 

mę. Karalius Ruggero įstei
gė savo sostą kairėje pusėje, 

buvęs mažas kelias veda prie alto-
football riaus. o arkivyskupo sostas 

žvaigždė i r vienas iš divizi- buvo priešakyje. Potvyniai 

bandė užpulti pereito šešta
dienio vakare. 

Maxwell stoties policija 
. i rpl^fi 'Įrr>r^ Tir ,*TT!a9 ^ocri-oi; 

atitinka nusakymui to vyro. 
kuris gazdino moteris kelias 

Taxicab ir automobilis su-1 Vėliau po 
sidaužė į saugumo salelę, Stanley Kolanowski, 33 me- s a u_ gyvybC-
14th ir State str., anksti ry- tų, 3501 X. La Vergne ave., 
tą pereitą sekmadienį laike policininkas važiavęs darban 
trijų valandų po to. kai tro- j Pekin Inn stotį, įvažiavo į 
kas buvo susidaužęs į sau- aptemdytą salelę, buvo su-
gumo salelę. Trokas buvo žeistas, 
paliktas vairuotojo. Centralė policija ieškojo 

Centralė policija pasakė. Young'o. 
ri.au. irorias yra Chicago ir 
Milwaukee Freight Lines, 
2933 S. California. savastis. savaites West Sidėje. 

,__. , .. , . . ! ir pranešta, kad troką vaira-
Trisdesimt penkių metų r ' ~* 

* - «~.i - i J v<> Harold Young. 35 metų, 
amžiaus moteris pasakė, kad ^ — ^ ~*» . ^ 

r 1807 S. Wabash ave., xr tro-
^ griovė tapybą i r kitas bran- je apie 8 vai. vakare i r ne- va-
ir kunigas. landą iš ryto. Sakoma, kad 

Kas t ik atvyksta Į 9-tos gnybęs , kurios buvo atnau- gr*z bandė ftraukti j tamsų sudaužytą tro-
- . _^ - , . , . . ^ ,__ „ p n e a n g Į . Moters šauksmas s F « ^ U a u u J U I U ^ divizijos apylinkę, kunigas jintos prisilaikant to . kad 

Connors y ra tam beveik le
genda. J is yra kunigas, ku
ri paveža kiti (hitch-hik-
ing). Paprastai be transpor-
tacijos kovos lauke, jis stovi 
šalikėlyje su reikalingais 
savo ofiso įrankiais, kurie 
sudėti į maišelį, i r jis nuve
žamas į linijas su trokais ir 
jeeps. 

būtų išlaikyta originalas. 
Paeiliui vyskupai pašventė 
grožį ir balansą stiprumui 
ir tradicijai. 

'"Viena iš labiausiai bran
ginama relikvijų senoje ka
tedroje yra išlikusi Šv. Kle
mento relikvija." 

ir kova atkreipė trijų jau
nuolių dėmesį. 

Moteriškė pareiškė, kad 
negras bandė pabėgti, bet 
jaunuoliai jį sučiupo, per

ką, kuris užblokavo gatvė
kario bėgius. Gatvėkario pa
taisymo įgula troko" dalis nu
stūmė prie šaligatvio. 

Yellow Cab vairuotojas 

leeps tarnauja 
kaip altorius 

Mirė svečiuose siant policijai 

Jis pasirenka vietas ir at
laiko per dieną trejas šv. 
mišias atskirose stotyse. 

Jeep prieš3kis ar akmuo. Bervvyn. 
uždengtas su altoriaus už-
tiesalu. būna kaipo altorius. 
Kai vyksta kova. jis pasilie
ka dalinio stotyje (regimen-
tal clearing station) nuo 6 
valandos po pietų iki vidur
nakčio. J is teikia dvasinę 
pagalbą nukentėjusiems. 

Kunigas Connors heroiš-
kai pasižymėjo Tunisijos. 
Bizerte, kovų dienomis, kai 
priešo šoviniai krito į ka-
inicmenės bateriją. Du 
amunicijos trokai ir t rys 
amunicijos traileriai ėmė 
degti ir eksploduoti (sprog
t i ) . 

Charles Schultz. 50 metų. 
iš Benton Harbor. Mich.. mi
rė pereitą sekmadienį nuo 

Apvoce gydytoją 
Iš Dr. Max Kulbin auto-

širdies atakos, kai lankės mobilio Chicagoje buvo pa-
svečiuose 6305 W. 32nd st.. vogta pereitą sekmadienį 

įrankių už S37. 

I JEI KAM REIKALINGI PINIGAI $ 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių 
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1ŠINO 

PATARXAVTMAS GREITAS IR TEISINGAS 

I'VOER T . S. C.OVERNMFAT SrPER\7STO> 

bloškė žemėn ir mušė iki jis Elmer C. Roth. 43 metų. 
neteko sąmonės. Gydytojai 2008 Indiana ave.. susidaužė 
pasakė, kad negrui buvo su- į saugumo salelę, kurios 
laužytas pakaušis. įspėjimo šviesos buvo su-

Trys jaunuoliai pabėgo, daužytos pirmoje nelaimėje 
pasakė moteris, prieš atvyk- (akcidente i. Taxicab apsi

vertė ir Roth buvo įpiautas 
ir • subraižytas, pirmąją pa
galbą gavo policijos stotyje. 
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Kunigas išgelbsti 
sužeistąjį 

Kunigas Connors nubėgo 
prie sprogstančių trokų iš
t raukė sužeistąjį kareivį ir 
psskui vėl grįžo kelis kar
tus, kai šoviniai sprogo, per-
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Vaiky teatras vaidina 
"The ,Snow Maiden" 
Šiuo metu labai įdomus 

vaidinimas yra statomas 
Goodman Memorial Theatre. 
East Monroe street ir Co-
lumbus drive. Tai yra "The 
Snow Maiden", arba "Snie
go Karalaitė". Pirmas vaidi
nimas įvyko šeštadienį, va
sario (Feb.) 5 d. Kiti vaidi
nimai bus statomi kiekvieną 
šeštadienį per vasario (Feb.) 
ir kovo (March) mėnesius; 
šie bus po piet. Kovo 
(March) 4 d. vaidinimas 
bus 10:30 ryte. o 
(March) 
piet. 

"The Snow Maiden" arba 
"Sniego Karalaite" yra vaiz
das iš rusų senovės, iš jos 
liaudies pasakų. Čia vaiz-

Woodlawn policija paža
dino vyrą, 35 metų amžiaus, 
mašinistą, ir pranešė apie 
jo žmonos mirtį. 

"Devyniolikos metų am
žiaus moteris buvo r a s t a ne
gyva anksti- pereitą pirtna-

mų. Jinai iškrito a r iššoko 
iš trečiojo aukšto namo por-
čiaus. žuvusi motina paliko 
mažą dukrelę. 

Žuvusios moters vyras 'bu
vo nugabentas į polįcijos 
stotį klausinėjimu^ pereitą 
pirmadienį. 

/ mus 
X Lietuviui patriot-ji bū

tų gėda ir tautinis pažemi
nimas, jei nedalyvautų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakties paminėjime, vasario 
13 d.. S t. Agnės Auditorium, 
prie 39 ir Archer gatvių. 
Vieta lengva pasiekti. Įėji
mas 35c. Kalbės sen. Lucas, 
miesto majoras; bus išpildy
ta muzikalė programa. 

X Konstancija ir Vladas 
Dukliai iš Pennsburgh, Pa., 
šią savaitę mini vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukakti. 
Ta proga Ona Zdanis, Duk-
lienės sesuo, čikagietė. ju
biliatams .užprenume r a v o 
'Draugą" ir -Laivą'. Tai pui
ki jubiliatams dovana, ku
ria jie gėrėsis per ištisus 
metus ir nuolatos prisimins 
geradarę. 

X Liet. Vyčių ir bendrai 
viso jaunimo, dvasinė puo
ta, Šv. Antano bažnyčioje, 
kovo 5 d., Šv. Kazimiero 
garbei, bus spalvinga ir į-
spūdinga. Muz. A. Mondei-
kos rūpesčiu, per Mišias mo 
kyklos choras dviem bal
sais giedos mišias, o per 
Offertorium ir laike šv. Ko
munijos žinoma solistė E. 

X Jonas ir L^cė Zaikai. 
1150 S. Mozart St., ruošias 
persikelti gyventi į Brigh-

į ton Park, kur seniau gyve-

Atsargiau su nepažįs
tamais vyrais 

yra Ateitininkų tautmių šo
kių grupes nariai. Lucė yra 
šokių mokytoja. Jonas šį
met baigs medicinos dakta
ro mokslus. Jau keli mėne
siai, kaip jis yra Amerikos 
kareivis. 

X Cecilija Kinčinaitė, iš 
Town of Lake gyvena dvi
gubu džiaugsmu, vasario 16 
d. švęs tėvų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį ir 
šiomis gavo puikią dovaną 
nuo leitenanto Pr. Vaičkaus 
iš kariuomenės. 

X Stella Šimkienė, 4644 
S. Hermitage Ave., kad ir 
sergant-', begalo džiaugiasi 

Amerikos Raudonojo Kry- sulaukus brangaus svečio iš 
duojama sena kaimiečių po- žiaus. Chicagos skyriaus kariuomenės — save žento, 
ra. kuri trokšta vaiko, ir iš moterys per du metus paga- kuris parvyko penkiolikai 
to troškimo sudaro mergai- mino daugiau nei 36,500,000 dienų. 
tę iš sniego. Ta sniego mer- chirurginių bandažų (surgi-
maitė gauna gyvybę; kas ' cal dressing) sužeistiems ka-
tada dedasi sudaro vaidini-1 reiviams. Apie ta i pranešė 
mo įdomumą. Visi nori tą Mrs. Edward L. Ryerson, 
sniego mergaitę sau, bet pa- corps vedėja, pereitą sekma-
baigoje ta sena pora ją at- dienį. | 

Austin policija pereitą 
šeštadienį ieškojo dviejų 
vyrų, kurie apgaulingu bū
du iš nursės išviliojo $1,400. 

Manoma kad tie du vyrai 
kovo j Chicagoje iš moterų y r a iš-

19 d. irgi bus po vilioję per ketur is paskuti
nius mėnesius apie $100.000. 

36,500,000 bandažų 

gauna. Šią pasaką prie sce
nos pritaikė Charlotte B. 
Chorpenning ir Anne Ni-
cholson. 

Sūnus rado žuvusį 
tėv? 

Sudegė laikrodžiai 
E. C. Thid ir Co. elektri

nių laikrodžių fabrike, 3838 
N. Ashland ave. pereitą sek
madienį kilo gaisras . Ugnis 
sunaikino už $1,500 vertes 
laikrodžių ir medžiagos, ir 
name sukėlė $700 nuostolių. | 

X Stripeikis, ilgametis 
Brighton Park veikėjas, štai 
ga mirė praeitą šeštadienį. 
Koks nusistebėjimas buvo 
namiškių, giminių ir drau
gų, su kuriais tik vakar kal
bėjosi, juokavo... 

X A. F . Skiriaus, kuris 
rašo "Draugui ' ' įdomius 
laiškus iš naujoko-kario gy
venimo, dabar adresas yra 
toks: Pvt. A. F. Skrius, 
36783310, Co. B — 4th Pn, 
59th Inf. Bn. Camp Wolters, 
Texas. 

X Mikalauskienės, gyv. 
adresu 4408 S. Talman Av„ 

Į Sonth Bend, Ind. — Ho-
mer Hali. 60 metų amžiaus. 
iš Lakeville, Ind.. buvo už- ~ v . * . • - > • • • 
muštas pereitą šeštadienį, jUZeiSII JUNnMKdl j p a j a m o s prašomos ją 
kai jo automobilis apsivertė. Seattle, Wash. — Ant ras ( atlankyti. Jau kuris laikas. 
aštuonios mailės pietuose ligonines t raukinys laike sa- i jjaip jį serga. 
nuo South Bend. Curley vaites atvežė 360 sužeistus 
Hali. Žuvusio sūnus, rado sailorus ir mar inus iš Cent- Sa*omė)a Tomkienė, 

6118 S. Talman Ave., jau 
penkti metai, kaip serga. 

sunūs, 
sudaužytą automobilį ir sa- ralio ir Pietų Pacifiko į 
vo tėvo lavoną, kai jis grįžo Seattle laivyno ligoninę, pe-

i 

iš darbo namo. reitą sekmadienį. PIRKITE KARO BONUS! 

http://ri.au
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