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

—Abraham Lincoln
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BALTUČIO LAIDOTUVĖSE
Reikšmingi pamokslininkų žodžiai. 

Iškilmės liūdnos, bet įspūdingois.
Šimtai kunigų ir vienuolių.

ras. Egzekvijas giedojo ku-CHICAGO, sausio 26. —
“Laidojame šiandien dau

giau negu žmogui—laidoja
me Kristaus apaštalą-kuni- 
gą... Jo rankos, kurios 
tiek kartų keldavo kieliką 
aukštyn ir tuo nešė žmo
nėms palaimą — nepakelia
mos; žodžiai, kuriais jis ne
šiojo nuodėmių atleidimą 
sieloms — neištariami....
Dievas davė kun. Aleksan
drui septintą dieną atsilsėti 
nuo visų darbų, kuriuos jis 
nudirbo”—t»a;ii žodžiai pa
mokslininko kun. J. Mačiu- 
lionio, M.I.C., pasakyti prie 
a.a. kun. A. Baltučio kapo 
Šv. Kazimiero kapinėse, kur 
susirinko tūkstantinė žmo
nių minia atiduoti velioniui 
paskutinę pagarbą. Ten toji 
minia buvo marga—dešim
tys kunigų, daugybė seserų 
vienuolių; profesionalų, biz
nierių, politikų ir, žinoma, 
daugiausia darbo žmonių, 
kurie labiausia įvertino sa
vo klebono besirūpinimą jų 
ne tik dvasine, bet ir med
žiagine gerove. •

Paskutines apeigas prie 
kapo atliko a.a. kun. Baltu
čio giminaitis kun. Yunke- 
ris iš Springfield, Dl., ku
nigams asistuojant ir var
gonininkams giedant. Besi- 
skirstydaml iš kapinių nu
liūdę žmonės kalbėjo—“jis 
daug dirbo, pavyzdingai gy- 

' veno, gerai vadovavo, todėl 
Dievas jam ir dieną puikią 

, davė atsiskyrimui su šiuo 
pasauliu.“ Ir ištikro, diena 
saulėta, šilta, vasariška.

Į kapus karstą lydėjo 
šimtai automobilių. Tok'n
procesija, liūdna ir snaudi f[)R paVadlM SCIMtO 
procesija, seniai kada musų i. i • r r
tarpe buvo Išsirikiavusi. byliu kariu apgavyste

WASHINGTON, sausio 26 
—Prez. Rooseveltas šian-

šv. Panelės Gimimo baž- dien ir vėl įsikišo į kongre-

nigai ir vargonininkai. Prie 
šon inių altorių mišias laikė 
kun. Ig. Albavičius, Sv. An
tano parap. klebonas ir kun. 
J. Paškauskas, Visų Šventų 
parap. klebonas.

‘‘Nemanykite, kad mums, 
kunigams nereikia maldų. 
Reikia jų ir gyviems ir tuo 
labiau numiruaiems“ — pa
sakė arkidiocezijos genera
linis vikaras prelatas Geor
ge Casey, kuris atstovavo 
J. E. arkivyskupą Samuel 
Stritch, norėjusį, bet nega
lėjusi atvykti į kun. Baltu
čio laidotuves.

“Velionies geriausias ir 
saugiausias buvo bankas, 
tai geri darbai, kurin jis 
daug susikrovė ir kuriais 
jis šiandien naudojasi.... 
Jis netroško žemiškų turtų 
—jis troško amžinojo .išga
nymo' tr šau iri visieins žmo
nėms“—susijaudinęs lt* aša
rodamas kalbėjo pamoks
lininkas bažnyčioj gerb. 
prel. J. Maciejauskas, speo’i- 
aliai atvykęs iš Los Ange
les, Cal., į skva geriausio 
draugo ir bičiulio laidotu
ves. Jaudinosi pamokslinin
kas, virkdė ir tūkstantinę 
minią.

A.a. kun. A. Baltučo lai
dotuvės buvo pažymėtinai 
gausingos. tvarkingos ir 
įspūdingos. Velionis tokių 
ir užsipelnė.

Velionio palaikai palaido
ti nuosavam sklypelyje prie 
jau pasistatyto kuklaus pa
minkle.

■A

PAMALDOS BAŽNYČIOJE!

nyčioj iš pat ankstyvo ryto 
ėjo gedulingos mišios už 
velionies sielą. Žmonių pil
na bažnyčia. Iškilmingųjų 
mišių išklausyti tik dalelė 
žmonių į bažnyčią tesutilpo, 
nes vien tik kunigų ir. vie
nuolių suvažiavo keli šim
tai. Dalyvavo penki prela
tai.
' Iškilmingas gedulo mišias 

atnašavo kun. .Yunkeris 
Jam asistavo—diakonu kun. 
A. Ežerskis iš Wilkes Bar- 
re, Pa., subdiakonu — kun. 
Pr. Juškevičius, Šv. Kry 
žaus ligoninės kapelionas. 
Ceremonijas tvarkė kun. B 
Urba, šv. Kazimiero Seserų 
kapelionas. Gražiai giedojo 
arkidiocezijos kunigų cho-

so ginčus karių balsavimo 
byliaus reikalu, smarkiai 
sukritikavo bylių, kurį Se
natas priėmė praeitą mėne
sį, ir reikalavo “atitinkamo 
įstatymo.”

Pranešime Kongresui Pre 
zidentas sakė Senato gruo
džio 3 d. užgirtas bylius 
esąs bevertis. Tuo byliu ka
rių balsavimo reikalas pa
vedamas pačioms valsty
bėms. Prezidento pareiški
mas sakė siūlomas įstaty
mas yra kareivių, jūreivių 
ir marinų, kurie dabar la
vinasi ir kovoja už mus ir 
mūsų šventas teises, apga
vimas. Tai yra, anot Prezi
dento, apgavimas visų Ame
rikos žmonių.

Chicago, Illinois, Ketvi Sausio (Jan.) 27, 1944

Eilės vokiečių belaisvių vedamos fronto užpakalin amerikiečių kareivių, kurie da
lyvauja naujuose sąjungininkų žygiuose, po išlipimo už priešo linijų. Amerikiečiai, bri
tai ir prancūzai kareiviai sakoma dar nesutiko didesnės opozicijos savo žygiavime į 
Romą. (Stare and Stripes nuotrauka per OWI; Acme-Draugas Telephoto.)

Argentina nutraukė ryšius su ašimi

----- ---------------------—-----------------------
AMERIKIEČIAI VEDA NACIUS NELAISVIUS

Rusai atmetė Amerikos 
siūlymą tarpininkauti

VVASHINGTON, sausio 26 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien pranešė, 
jog Rusija atmetė Jungtinių 
Amerikos Valstybių pasiū- 
lijimą patarpininkauti at- 
steigime diplomatinių san
tykių tarpe Lenkijos ir Ru
sijos.

Anot Hull, rusų atsaky
mas sako Rusijos vyriausy
bė jaučia, jog laikas- ir są
lygos neleidžia priimti A- 
merikos pasiūlijimą. Jis sa
kė rusų atmetimo nota pra
dedama padėkos žodžiais už 
pasiūl'jimą.

Hull nepranešė kokios ak
cijos Amerika, ar tai viena 
ar drauge su Anglija, imsis 
tuo reikalu.

Vokiečiar nuskandino 
mūsų ligoninės laivą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

Alžyre, sausio 26.—Oficia
liai pranešta, jog vokiečių 
bomberiai nuskandino ligo-

Adv. Olis kandidatuosnin4B laivą ir du kitue 4ta
į miesto teisėjus
CHICAGO, sausio 26. — 

Republikonų partijos sąra
še ‘pr'mary’ rinkimams ran
dasi ir lietuvio vardas. Ad
vokatas Antanas A. Olis 
balandžio mėnesy kandida
tuos į miesto teisėjus.

Rusai okupavo Krasnogvardeiską
kaya, 9 mylias į rytus nuo 
Krasnogvia rdeisko.

Raportai sako naciai des
peratiškai kovoja, kad išlai
kyti turimas geležmkelių 
linijas, nors rusų greitas 
pasivarymas jau nebeduoda

LONDONAS, sausio 26.— 
Maršalas Stalinas dienos 
įsakyme pranešė, kad rusų 
kariuomenė jau užėmė K ras 
nogvardeisko susisie kimų 
centrą.

MASKVA, sausio 26. — 
Didžioj5, rųsų ofensyva šiau
riniam fronte pasiekė du 
svarbius geležinkelius ei
nančius į vakarus ir pietus 
nuo Leningrado ir tuo nu
kirto 250,000 naciam karei
viam 8usisieki:iną su dides
ne dalimi vokiečių kariuo
menės. Rusų pranešimas 
sakė Gen. Govorovo armija 
vakar prasimušusi į Kresno 
gvardeiską, 30 mylių į piet
vakarius nuo Leningrado ir 
perkirto liniją einančią į 
Revalo miestą, Estijoj. Ru
sai taipgi užėmė Vladimira-

BUENOS AIRES, sausio 
26.—Paskutinė iš 21 Ame
rikos valstybių nutraukti 
ryšius au Ašies valstybėm, 
Argentina šianden nutrau
kė diplomatinius santykius 
su Vokietija ir Japonija. 
Prez. Ramirez savo radio 
kalboj! sakė argentinie- 
čiama, kad tai buvo daryta 
dėl suradimo v nacių . šn!.pų 
gaujos Argentinoje.

Policija šiuo laiku suimi-

kavo. Tie laivai buvo už in
vazijos zonos, pelnai apšvie
sti, ir atitinkamai atžymė
ti, bet naciai vistik atakavo.

Manoma nedaug gyvybių 
prarasta. Išgelbėtieji ligo
niai gyrė sąjungininkų lai
vynų pastangas padėti už
pultiems laivams.

jiefns jomis naudotis. Na
ciai priversti naudoti dvi 
linijas einančias į, pietus, 
bet Gen. Meretskovo arm'ja 
iš Novgorodo jau artėja 
prie tų linijų. x

Ukrainoj, stiprūs vokie
čių daliniai tęsia savo kon
tratakas prieš Gen. Vatutin 
armiją į rytus nūo Vinnitsa 
ir į šiaurę nuo Kristnovka, 
kur Vatutin bando prasi
mušti į Odessa-Varšuva ge
ležinkelio liniją ir Rumuni- 
jo« sieną. Anot rusų prane
šimo, visos kontratakos at
muštos. r.

nėja daug asmenų—kiti jų 
žymūs argentiniečiai—kaipo 
narius šnipų gaujos, kuri 
veikė Argentinoje.

Washingtone užsienių rei
kalų sekretorius Hull pa
reiškė pasitenkinimą dėl to 
pavėluoto Argentinos žygio, 
kadangi ašies valstybės 
naudojo Argentiną kaipo 
bazę savo espionažui ir ki
tai veiklai kenksmingai va
karinio pasaulio apsaugai 
ir vidujinei tvarkai.

Nubalsavo mokėt $30C 
atleidžiamiem kariam

WASHINGTON,' sausio 26 
—Atstovų butas 277 bal
sais prieš 103 priėmė ir Se
natui pasiuntė kompromiso 
bylių, kuriuo numatoma 
mokėti nuo $100 iki $300 
atleidžiamiem kareiviam, jū 
neiviam ir marinam.

$300 mokama tiems ka
riams, kurie tarnavo užjūry 
arba Alaskoje, Tie, kurie 
ištarnavo mažiau negu 60 
dienų ir vien tik šiame kraš
te, gaus $200, o ištarnavu
siems suvirš 59 dienas bus 
mokama $200.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ALŽYRO — Iki šiol 

naciai dar nesugebėjo suda
ryti didesnę, opoziciją nau
jai išlipdintiems sąjungi
ninkų daliniams, kurie žy
giuoja arčiau Romos.

IŠ WASHINOTONO. — 
Reipublikonai Kongreso na
riai šūkavo ir švilpė, kuo
met Prezidento pareiškimas 
karių balsavimo reikalu bu
vo skaitomas, ypatingai kuo 
met Jis buvo pavadintas 
“apgavyste.”

IŠ PEARL HARBOR — 
Amerikos kariuomenės ir 
kaivyžno lėktuvai bombavo 
keturis Marshail salyno ato 
liūs.

Iš LONDONO — Laivy
nas pranešė, kad 904 tonų 
britų naikintuvas Holcombe 
prarastas.

Price 3c

NACIAI KOVOJA PRIEŠ SUKILĖLIUS
Amerikiečiai jau įėjo į Cassino miestg

PRIEŠAKINE ORO B A- tus kareivius arčiau Romos.
ZE Italijoj, sausio 26.—Ko- Atrodo gan tikra, jog
vos ant žemės ir ore už Net- mūsų jėgos jau perkirto
tuno-Anzio poziciją kas va- A pi jos kelią ir dabar grąso
landą didėja. Romos mieste paskutiniam Oassino-Romos
naciai kareiviai visomis vieškeliui. Cairo radio pra-
priemonėmis kovoja daž- nešimu, gąjnng minkai ran-
niau prasidedančius sukili- dasi 19 mylių nuo Romos.
mus. Nacių kontroliuojamas Dėl didelių nacių kontra-
Romos radio pripažino, jog takų prancūzai kareiviai į
per praeitas 24 valandas du šiaurę nuo Cassino buvo
bandymai buvę padaryti priversti pasitraukti.
prieš Vokietijos kariuomenę _ . A .
L. . . / . Sąjungininkų lėktuvai nuo-Romoje ar to paseįtoje gy-
ventojai turės būti namuose 
nevėliau 5 valandas vakare.

Sąjungininkų linijas pa
siekę italai sako, jog nuo 
naujojo sąjungininkų išlip
dinimo 400 italų buvo už
mušta kovose prieš nacius.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 26.—Prane- 
šmai sako amerikiečiai ka
reiviai persikėlė per Rapido 
upę ir atnaujino kovas už 
Cassino miestą, į. kurį (pat
rolės jau įsilaužė. Naciai 
matomai patraukia savo 
kariuomenę' iš Cassino, kad 
kovoti prieš naujai ,‘šlipdin-

Anglija stoja už 1939
Lenkijos sienas
LONDONAS, sausio 26.— 

Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius šiandien pakar
tojo britų vyriausybės nu
sistatymą nepripažinti “jo
kių teritorijalinių atmainų, 
kuriuos buvo įvykdytos Len 
kijoj po rugpiūčo mėnesio 
1939 metais.” Edenas tuo 
pabrėžė Anglijos pasiryži
mą nepripažinti jokių Len
kijos teritorijoje padarytų
pakeitimų po vokiečių inva . . .' -• i j Pirmiausiai 40 mažųjų bomzijos 1939 m. rugsėjo 1 d.,I . x , „ . ,
’r rusu užgrobimo rytinės 
Lenkijos, kuris sekė.

Minėdamas parei š k i m ą 
padarytą mirusiam Lenki
jos Premjerui, Gen. Wlady
3law Sikorakiui, Eden pno- pačiam vidury pakilimo aik
nešė parliamentui, jog toks š&ų.
tai britų nusistatymas. An- -------------------
Ė,;S;X.X"' Lietuvis karys nupirko

jfs taipgi citavo Minis
trų Pirmininko Churchill 
1940 m. rugsėjo 3 d. pada
rytą pareiškimą, kuriame 
jis sakė, kad Anglijos vy
riausybė nuo karo pradžios 
niekuomet nėra sekusi nrn- 
tį, kad negali būti teritori
jalinių pakeitimų įvairiuose 
^raštuose, tačiau, nemano
ma pripažinti teritorijalinių 
pakeitimų karo metu jeigu 
jie nepadaromi paliečiamų
jų tautų laisva ir gera va
lia.

Eden sakė tas Churchill 
pareiškimas nebuvo taiko
mas priešo teritorijoms, ka
dangi jom taikomas tik be
sąlyginis pasidavimas.

Vol. XXVIII

lat atakuoja priešo susisie
kimo linijas ir kareivius 
tarpe penktosios armijos 
fronto ir naujosios pozici
jos, bei svarbųjį geležinkelį 
tarpe Florencijos ir Romos, 
kuris vokiečiams reikalin
gas, kad Romon pristatyti 
reikmenis ir kariuomenes.

Sąjungininkų karo laivai 
bombardavo kelią tarpe Ter 
racina ir Formia pirmadie
nyje.

Britų kareiviai vakari
niam penktos armijos lini
jos gale puolė ir užėmė Ce- 
racole kalną, 2 mylias į va
karus nuo Castelforte.

Atakos metu numušė
54 japonu lėktuvus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, sausio 26. — 
Daugiau negu 150 amerikie
čių ir neuzelandiečių lėktu
vų išnešė vieną geriausiai 
koordinuotų atakų nuo karo 
pradžios, kurios metu numu 
šė tarpe 46 ir 61 japonų 
lėktuvus, ir sunaikino dar 
8 esančius ant žemės.

Gen. Mitchell sakė ši ata
ka buvo viena geria usiai nu
sisekusių šioje apylinkėje.

bėrių atakavo Rabaulo svar 
biausį aerodromą, Lakūnai, 
ir nutildė 17 priešlėktuvinių 
patrankų. Tuomet 18 torpe
dinių bomberių sekė ir nu
metė 2,000 svarų bombas

karo bonu už $11,500
BILOXI, Miss., sausio 26. 

—Pvt. Charles J. Gestau- 
tas, Chicago, davė gerą pra
džią ketvirtam Karo Bonų 
pardavimo vajui Keesler 
Field stovykloje. Jis nupir
ko karo bonų už $11,500 aa
vo mirusių tėvų atminčiai.

KALENDORIUS
Sausio 27 d.: šv. Chrisos- 

tomas; senovės: Auksuolis 
ir Akytė.

Sausio 2 d.: Sv. Petras iš 
Nolasco; senovės: Karibu
tas ir Nijola.

ORAS

Dalinai ūkanota. Bus tru
putį šalčiau.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Pradeda vaju $110,000 sukelti

Detroit Lietuvių Draugijų antrą kartą pirko už $1000),

</=

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETfjtlAI U. S. KARO TARNYBOJE

Centras, susidarąs iš trijų 
srovių, kurios remia šios ša
lies reikalus ir padeda dar
buotis atgavimui Lietuvai 
nepriklausomybės.

Pirmiausia pasiryžo pasi
darbuoti, kad sukėlus $110,- 
000.00 karo bonais nupirki
mui ambulance-plane, ant 
kurio būtų užrašytas lietu
vių vardas. Vajus pradėtas 
lapkr. 16 d. ir baigsis vas. 
10 d.

Sis atvaizdas rodo, kaip

Petronėlė Medonienė už $500 
(Jos trys sūnūs kariuome
nei) ir Lucille Kurtz už $2,- 
oob.

Antroji eilėj stovi ViktO- 
ras Petrikas (pirkęs už 
000 ir Juozas Ambrose —; 
už $1,000. j

Pradėta gerai tf jiaU eina
me prie užbaigos. Turime 
išpardavę už virš $100,000.

Vajus / bus baigtas vasa
rio 13 d., minint Lietuvos 
nepriklausomybės 26 m. su-

Tai g,'.

komitetas valdžios ofse pra kaktuves, Lietuvių salėje,

\

deda rašyti War Bonds. žiū
rint iš kairės: Ann Kremb- 
Ies perka už $1,006, dr. J. 
Jonikaitis už $l,00C (jau

P. > C. Algirde Rastro
Grmęa gruodžio 25 <f. 1910,1 Gimęs bai. 6 d. 1923. Bai-

CleVėkand, G. Baigęs high gęs high school, mokėsi me- 
scribčt North Eaštem, vaKa- kaniko amato. Įstojo j U. 8. 
nais lavinosi. į U. S. karino| Air Corps saus'o 25 d. 1&43. 
menę jstojo kovo 17 <f. I#tt. HVeŽtos j Afriką, Casab’an-
Jo Kdfe&fsr Ag. co. A. £. O. 
4, ČaW Gdrden, JohbSton, 
Florida, Ahfnphfbroui, 
ing Center.

M'fry O'vėrartiš, Anthony 
Strazdas, TectrT l&atuTėvic,
Peter i. Overaitis, Daniel 
Armon, Filomena Yomil,

■ John Zemhisk£3, Adele C.
Gustus, Joe Dfeclark, Barba- 

I m Širvis; Frank Mackeuich.
Mrs. Mary Dattni3kis, Geo. f>0 $25.00: Margaret Pet- 
A. Folaotfi, Ann Urbon, Clay- kus, Helen Dailyda, Emma

Ctt, tėir mokinasi ir dažnai 
itftrašo tėvams laiškus. Pla 
čiai aprašo Casablanca gra‘- 
žumą.. ,

Jo tėvai Povilas ir Vincen
ta Kazlauskai ir dvi sesutės 
Jeannė ir Ruth gyvena 7531 
Doyle St., Detroit, Mich. Al
girdo dabart’nis adresas: Co. 
ii. 3rd Repe. Bn. A. P. O. 
763 c-0 CM. New York, N. Y.

! Beverly Ann Rimkus, Miss 
Aida Žukas, Theodore So-| 
banski, Mrs. Ann Komer, 
Miss Betty Demay, Dianne 
Alice Rimkus, Casper W. 
Matton, Bessie Robinson, 
John Damrau, Alfred F. Ba- 
tea, Hervey Fufum, Mary 
Foole, Ralph P. Thetrenn, 
Edėr. Norm&n Ziibmerman, 
Jean Marie Smith, Ida. Ruth 
Irwin, Edw. N. Leonard.

War Bonds jau išparduo
ta iki 21 d. sausio už vir< 
$100,000.00.

Pabijotai lietuviai perka 
su nu u ir bus smagi Lie
tuvių D’enoj, kuomet bus 
per virš kvotos. Tai gražus 
lietuvių pasirodymas

War Bonds komisijos pir
mininkė Helena Rauby turi 
ganą daug darbo viską tvar- 

(Nukelta į 6 pusi.)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER .
EverytMng m the line of 

t-urniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
t- setery Kepreaentatlve.

SflOVVROjOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appolntment call — 

REPUBIJC 6051
J*

DR. VAltUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 24 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervtio- 
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
mas be akinių. Kainos pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurią nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas- 

. ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnesa), kreipkitės prie manęs. 
' ' lyti.

kur bus žymių kalbėtojų ir 
mužikalė programa.

Atvaizdas tilpo “Free 
Press”, Detroito dienrašty.

War Bonds pirko šie asmenys
Peter Bubnis 
Wm. Maroza? 
Peter Bečker

. $3,000.00 
. $2,000.00 
. $1,500.00

Anthony Rudžius $1,100:00
Po $1,000.00: Kazimer Ar

mon, S. Rokas, Alfonsas Pe
trulis, Mike Rutkauskas, 
Zigmont Kondrotas, Mrs. 
Ann ŠparLng, Mrs. A. Ar
mon.

Albina Savišky $800.00.
Wm. Overaitis $550.00.
Po $500.00: Eleanore Ma- 

rozas, Algird R. Marozas, 
Adomas M. Blandul, John 
Zuras, John Bcguski, Anas- 
tasia Schulte, Charles Sus
tok, Joseph Stanlevich, Ann 
Phillips, Dr. Edwin Robin
son.

Charles Dutro už $400.00.
A. Kulbokas ir Joseph 

Messcer po $300.00.
Po $200.00: Adam Dran

ginis, Adele Overka, 
mir Turauskas.

. Mrs. Alice Ąbe $175.00. 
Po $125.66: Lorain Skam- 

šis, Ralph C. Ashton.
Po $100.00: “Konstancja 

Gustus, Agnės Noalen, El- 
mer Chaplain, Anne Jacobš

Casi-

...

RndrUto Mod.rnlNka Krautuvo

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Paflor Se
tų. rečių, Karpetų, Radijų Ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
■togu. Taipgi Rekordai, Gaidoa

los. F. Bodrik, lot
3241 St. Hakled Si.
Tel. Calumet 7237—4591

Didžiausia Lietuvių 
Jeweky Krautuvė

Parduodame LaTkrodfluš, LftUt- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas fr kitu*
visokius auk
sinius daiktus 
už PRUfcNA-
^SIAS 

Turime didelį! 
pa a i r lūkimų _ 
Muzikališkų lastrumntų, Mūri 
kaliikų Knygų, Stygų, Rekor 
du ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro-
Jėllus, Žiedus. Rašomas Plunk- 

[r Muzikalius Bztnoten-

JOHN A.
JEWfcLRY — WA 

— mnho

4216 ARCHER' AvfcvUE
: LATATETTE 8617

Radio Programai leidžiami 
Sudriko Krautuvė, per 14 metų:
WCFIj 1000 k knin.llcnto va- 

kare •:»d talandų.
WHFC 1450 k 

vakare 7
Ketvirtadienio

MELSKITĖS Ū2 TAIKĄ

ton Covert.
Aldona Nausėdas ir Ray-

mond H. Campbell po $75.00. 
Po $50.00: Viola G. Hess,

Ourtis Maynard, John P. 
ilomch s, Mrs. Milared Eis 
min, Albert Warner, Ann 
Moika, Mary Overaitis, Ka
zimer Azusenis, Angelą 
Guest, Wm. Chrišfian, Eu
gene Woll3, A. Tomassi, Pau 
line JB^za, Mate.ušas Lan> 
kevich.

I. P. VARKALA
♦ALSTMOS REGISTRUOTAS 

ATIDITORfUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

ėėrkflė tavo Rtttbe r 
BRIGHTON PARKA

Su Inoonfe taksais ir kitais rd- 
ipkitės Virėminėtu 
antrilii.

DABAR

-

Meškauskas, George Tulaus- 
kas, Veronica Petrauskas, 
M. J. Šinger, Egnac Wol- 
shis, Joseiph Augustin, Fr. 
Matton, Eilėn MackoVich, 
Mrs. Margaret Butkus, Misa
Res. 6958 So. TSlman Ava 
Res. TaL GROvehiil 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. 11 SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

OTISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—fl Vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marųuette Road

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RAIIes 
Namų Matfrfjffl'ą ti Dar Žemomis Kaltomis! 

Atvykite | mflsų jardų ir apžiūrėkite ata
kų ir aukStų rūšį LENTŲ—MILLVFORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERlJOLĄ — 
dėt garažu, porčių, viSkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų. «

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAM AŠ DYRaU 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

GARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

9039 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.

PASKOLOS DAPOMOS AN1 PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — RfcMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8

TAFfcfTE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA tlEtUVlŲ PINaNŠINA {STAIGA 

— 47 Mėtai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TĖL. CALI MET 4113 $1. Mozeris, Sec’y. 3236 30. HALSTED ST.

Apsiimu išgydj

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

18 metų ^tyrimas
TA t Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

AVUS J

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
[•401 SO. HALSTED BT.

Kampas 84th Street
10 iki 41 ann 0 Ud S

Būkit Malonūs 

|8AYO AKIMS!
ni vtona pora aklų riaųm rjrv.nl- 
«ML Saugokit* Misdami Ueg. 
aamlnuotl ,jaa modecnlžklauala 
mdUda, kurtų ragejttno adkriaa 
call .ut.lktL

m mrrai pamuiio
aklų

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.
I-'M OPTOMBTRUTAI

So. Ashland Avenne 
ampųa k H-toa

_________na^av. Mat, OhkMge
►v «n>O TALULKDOei 
— ~ »i»« a. au Iki lilt a ak

L ir Mtad. a aa. 
ir- tm T:«a » >.

[TRAI EXTRA!
Parmalnytaa 

vardas Ir
adreaaC

Lietuviška,
žydukas

RKMKITB 
8ENĄ

LrETTIVIŲ 
DRAUGU

M. KANŽ-kh. aav.

MONARCH LIQUOR 
8529 So Halsted 8t

mAPCUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo I 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTĄRŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Man J iki 4 ir ano 6 iki 8 vaL vak. 

Nedfifemb pagal sutartį
Offiee K YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 19S0

YeL YARds 2246

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL YARds 5921
KENvrood 5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Street

TeL CAN ai 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
BekmaiL, Tzeėiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
# REZIDENCIJA

3241 West 66th‘ Place
Td. REPubllc 7868

reL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. t ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1321 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesisn Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iM 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARda 8140

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS B CMBURGAS

B AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 0:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:10

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. ' u

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezld.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo ims vai.; vak. 7-9; 
7*rečladieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL .... VIRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 24, 7-0 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir Sešbribnlaži
Valandos: 8—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAltds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MTDway 2880

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayetto 3210 
Ros. TeL LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Bokite: KEDzie 2808 

VALANDOS:
Plmv, Antr., Ketvir. 6 fltf'9'vak.; 

Penktad. 8:30 Dd 9:20 vak. 
Aeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sbkmadienlals pagal susitarimų.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

PLATINKITE “DRAUGI”



DTETOABTIS DRAUGAS, CflICAGO, ICETNUTSKetvirtad., sausio 27, 190

HEIP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

"DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tol. RANdolph M8S-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpnwer OommlMlon iro- 
atymal reikalauja kad dauan- 
im darbininku turi l»ljrytl Pa* 

Uitomvimo RaXt« (rtatemeot of 
avallabillty) nno dabartinės dar* 
bo įstaigos — ar nuo Wnr Man- 
power CommlasJon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raitas. JOa sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA TUOJAUS

TROKAMS

MEKANIKŲ
★ Aukščiausia Mokestis
★ Geriausios Darbo Sąlygos
★ Svarbūs Karo Darbai 

Taipgi Mekanikams Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 8883

Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street

Vyrų
CARLOADERS IR PACKERS 

Pastovūs darbai svarbioj pramo
nėj. Proga viršlaikio. Gera trans- 
oortaciia. Arti North Avenue ir 
Halsted Street.

ARCHER DANIELS 
MIDLAND CO.

927 BLACKHAVVK ST.

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

FEDERAL WOODCARVING 
COMPANY 

1029 W. Chicago Avė. 

STOCKROOM KLERKŲ

Galima uždirbti iki $50 savaitėj.
COMMUNITY MOTORS, INC. 

285 E. SSrd St.
Telefonas Calumet 4300 

Klauskit Mr. Stoll

REIKIA VYRŲ
Prie abelnų foundrėje darbų. 

Pagelbininkų, Moulderių 
ir Coremakers.

HARTNETT FOUNDRY CO. 
2837 S. Halsted

HELP WANTED — VYRAI

MERGINŲ
MOTERŲ

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel 8C Wire Co.

ARC WELDERIŲ
ieSlaadeAtmts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Jsldlrblmo

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 
$60.00 na $95.00

Ir Bonai Sulig Įsidlrblmo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsnttkas Įsldlrbtmas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS 
5757 WEST 65th STREET

Kasdien: 8 ryto Iki 8 vakare

ATEIKIT SAVO DALĮ
Svarbiuose Darbuose

PRECISION MAŠINISTŲ 
TOOL MAKERS

Gerk pradinė mokestis. Apmokamos 
atostogos. Progos )sldlrblmul.

UNIVERSITY OF CHICAGO
•M E. SStb St. Room 201.

DIRBTUVfiS DARBININKŲ! Darbai 
viduje. Pastovūs. Gera mokestis. 
Laikas Ir pusė už vlrtlalkĮ.

STEPAN CHEMICAL CO.
1853 N. North Branch.

LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsigaukit 
Tlmekeeper’s ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

FREIGHT
HANDLERS

77VsC I VALANDĄ 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

tikra proga išmokti 
idoi

štai
naudingą ir įdomų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt” 
8815 ARMITAGE AVĖ. 
4150 N. KNOX AVĖ.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. $87.50 | mėnesi
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

BDGEVATER BEACH HOTEL 
«a«S Rbrrldan Rd

Tarnaičių

Reikia
DIRBTI NAKTIMIS 

ATSAKOMINGŲ 
AUŠČIAUSIA MOKESTIS 

MALONIOS APLINKYBES 
PAŠAUKIT HOUSEKEEPER

Whitehall 4881

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

100% Karo Darbai 
Geros Darbo Sąlygos

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

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beana),

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ.
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONSJE
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atšilau- 
klt darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
B pp. šettad. iki pietų. Atslneiklte 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. ę

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ IR MOTERŲ 
REIKIA

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukit
Central Pattern & Foundry Co. 

3787 S. Soerammto

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko X

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

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

* UJH4U, *
PinSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

North Side Bridgeville

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draudą”.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR
MOTERŲ

Acme Steel Co. 
★

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

paprastų darbų.
Gera pradinė mokestis 

ir proga įsidirbimo.
★

Illinois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat.'

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

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSISAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEEL CO.
134th - Clark St 

Chicago
ASSEMBLERS

Vyrų Ir Moterų—1—lengvo assembly. 
2—Vyrams apie $36 ) savaitę. Mo
terims apie $27 J savaitę. 3—Po karo 
progos.
UNITED MFG. CO. 6123 N. Westem

Kortų pramogėlė sausio 
16 d. prabėgo gana jaukiai, 
nors lošėjų tesusirinko tik 
mažas būrelis. Esplenas bu
vo gana gerai atstovauja
mas. Lošikų tarpe sukinė
josi) “L. ž.” redaktorius Ga- 
baliauskas ir jo rėmėjai 
Grebliūnal iš Homestead. 
Tūzą nuoširdžiai mušė ra
dio vedėjas Povilas Dargia 
su Količiais ir abu lietuviai 
graboriai malonėjo dalyvau
ti pnamogoj. Mūsiškis Ven
cius ir southsaidiškis Mar- 
čiulaitis. G. Evans su Peggy 
Bagdon dirigavo vakarui.

Rinkliava bažnyčios at
naujinimui eina visu smar
kumu. Komiteto nariaiii: Vai- 
nauskis, Krikston ir Liau- 
danskia gelbsti klebonui 
rinkliavoje. Pasekmės labai 
geros.

Viena mūsų sesučių Ber
nardina mus apleidot Kas 
užims jos vietą dar nežinia. 
TikTimės sulaukti malonios 
sesutės su reikalingais tam 
darbui norais ir gabumais.

Jei niekas nepaguostų ir 
mums nepadėtų; jei kiek
vienas tik savim tesirūpin
tų ir stipresnis viską pasi
savintų; jei niekas mūsų ne
paisytų ir paliktų vienus 
kovoti gyvenimo kovą, — 
kokis nejaukus būtų šis pa
saulis.

Life is sweet dėl to, kad 
turime draugų, kurie mums 
padeda, kurie mus užtaria, 
paguodžia ir suramina. Life 
is sweet dėlto, kad tikime 
Dievo Apvaizda ir Kristaus 
gailestingumu savo sielos ir 
kūnd sunegalėjimo laikotar
piais.

Gyvename didelio liūdesio 
ir širdies skausmo dienas. 
Mūsų vaikai išblaškyti po 
visą pasaulį. Jų gyvybė di
deliame pavojuje. Tragiškai 
žūstančių jaunuolių skait
lius nuolat didėja. Baimin
gai laukiame rytojaus die
nos. Bet, jei Dievuje viltį 
turėsime ir gerų draugų su
sirasime, life pasiliks sweet 
and fascinatinę ir prie da
bartinių aplinkybių.

ARC WELDERIŲ
Dieniniams ir Naktiniams 

šiitams.
Searles Electric 
Welding YVorks

1310 S. 47th Avė.
Cicero, 111.

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

8 SIETUOSE

Illinois
Gear & Machine 

Company
2108 N. NATCHEZ 

(6500 West)

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

DIENĄ IR NAKTĮ

SILYER FLFET 
MOTOR FXPRBS, INC.

8857 S. JUSTINE ST.

Maliavos Dirbtuvės 

Darbininkų
Puiki PO Karo Ateitis 

DAŽŲ MALĖJŲ
MAIŠYTOJŲ, PAKERIŲ 

ORDERIŲ RINKĖJŲ
Gera mokestis su apsauga.

ELLIOTT PAINT A VARNISH 
4525 W. Flfth Avė.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:80 vak. Ud 12 naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHTNGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto Od 5 pp.

VYRŲ-MOTERŲ
KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBINJ^KŲ , 
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

•£»

Vaikinų

Vyrų

Moterų
TUOJ AUS!

Labai sunkiai serga Ag
nės Kress (Krasnickienė) ir 
Ig. Valkauskas. Abu šv. Jo
no ligoninėje. Namie serga 
Viktoras Kunca ir V. Andri
jauskas. Tesumažina Dievas 
jųjų kančias.

VYRAI IR MOTERYS

TARDĖ DARBININKŲ 
Gera mokesti* gera transportadja 

ASHLAND LUMBER CO.
1800 N. Ashland

ENGINE LATHE 
OPERATORIŲ

Darbai dėl patyrusių vyrų. Gera 
mokeatia. Mažiausia dabar dirba
ma 54 valandas j šiftą.

HANNIFIN MFO. CO.
621 S. Kolmar

SPOT WELDERIŲ 
Dirbti dienomis 

Searles Electric 
Welding Works 

1310 S. 47th Avė. 
Cicero, Iii.

MAŠINISTŲ
Turret Lathe 
Engine Lathe 

Drill Press ir Radial Drill 
Operatorių

Aukžčlausla mokeatia,’ užtenkamai 
vlrtlalklo, arti gatvėkariu. 

Aelevate«d” Ir subway.
WEIL PUMP CO.

1R3» Fremont MOH SSSS

ENVELOPE MACHINE 
OPERATORIŲ REIKIA

Patyrusių prie plataus sieksnio ar 
L. O. ir S. O. mašinų. Taipgi mer
ginų be patyrimo.

HECO ENVELOPE CO.
4500 Cortland

Atsinežklte pilietybė* prirodymus. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

Matyklt Mr. Danicek pasitarimuL 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Avė. Cicero

PAGELBININKŲ
Dėl sheet metai darbų prie dulkių 
rinkimo {taisymų karo dirbtuvėje. 
Dirbtuvėje Ir prie įrengimo. Darbas 
$8 vai. tiesioginis laikas 1 savaite. 
Laikas Ir pusė viri 40 valandų.

CYCLONE btz>w pipe co. 
ĮSAS W. Sint STREET—

DRAUGO SPAUSTUVĖJE 
REIKIA DARBININKŲ 
Patyrusių ar Be Patyrimo. 
GEROS DARBO SĄLYGO8

Atsišaukit
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010

MERGINŲ
ABELNIEMS OFISO DARBAMS

UžtlkrlnU AteMs.
AMERICAN EXCELSIOR CORP. 

1000 N. Halsted St.. 
MOHatvk 2500

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėsra

PIRKITE KARO BONUS! MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Punch Press Operatorių, Spot 
Welderių, Assemblers, ir prie

abelnų dirbtuvės darbų. *
100% DEFENSE DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
ATSIŠAUKIT PRISIRENGĘ

STOTI PRIE DARBO
METAL BOX * CABINET CO. 

4716 W. Lake St.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

Atsišaukit Tuojaus

. 100% Svarbūs«
Karo Darbai

MES TURIME DARBU: 
VYRAMS TR MOTERIMS 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
TR ARET.NTT DIRBTUVfiS 
DARBININKŲ

Mes ttmnkinslm jei bus reikallnsa. 
Gera mokesti*. Savaitė 56 valandų. 
I alkas Ir pusė mokama už daugiau 
40 valandų,

Quadriga Mfg. Co.
213 W» Grand Avė.

Kataliko žmogaus parei
ga yra klausyti šv. Mišių 
šventom dienom. Kūnas gy
vena diarbu, siela — malda. 
Kas nedirba ats:randa ba
do pavojuje, kas nesimel
džia, — badu marina savo 
sielą. Pas mus šv. Mišias 
apleidžia daugiausiai vyrai. 
Štai jų pasiteisinimai: — 
Vištas lesinau, panrgau, 
“dūšelė” į laiką neprikėlė, 
galva svaigo nuo vakarykš
čiai išmestų “burnelių”. Vy
rai, kur jūsų gėda dingo.

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Avė.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Dry cleaning dirbtuvėje. Aukš
čiausia mokestis mokama pradi
niams. Po karo darbai.

t
COLUMBIA CLEANERS 

«t DYERS 
1129 W. 14th St.

■

MOTERŲ — MERGINŲ
Lengvi švarūs bindery darbai. 
Gera mokestis. Daug darbų sėdint 
ant vietos.

S. K. SMITH CO.
2857 N. Western Avė.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

SANTA FE RY.

HEIJ* WANTKD — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

Siuvimo Mašinų Operatorių
Darbai Per Ištisus Metus

GERA MOKESTIS — DARBAI DIENOMIS 
GERA TRANSPORTACUA

KING SPORTSWEAR
1115 N. FRANKLIN (ARTI DIVISION)

Parapijos choro surengta 
card party sausio 16 d. pra
ėjo dideliu pasisekimu. Žmo
nių buvo pilna salė. ši pra
moga sunkiausiu našta už
gulė pečius Margaritos Rie
ke vičiūtės. Jai prisiėjo dau
giausiai padirbėti, kol vis
ką sutvarkė. Ačiū jos ir ki
tų pasiaukojimui card par
ty buvo big success visais 
atžvilgiais.

★ For Sale I
★ For Help! '
★ For RentI
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Užpraeitą savaitę mūsų 
kleboną atlankė kun. J. Mi- 
sius iš Pittsburgho.

Sausio. 22 d. mūsų bažny
čioje susituokė Juozas Ma
tulevičius su Ona Juočiene, 
našlys su našle. Linkime nau 
javedžiams Dievo palaimos 
ir gražaus sugyvenimo.

Jauno ir seno žmogaus 
pažiūros į gyvenimą yra di
džiai skirtingos. Senatvėje 
žmonės pergyvena savotiš
ką džiaugsmą ir pasitenki
nimą, kurio nemainytų į 
jaunuolio good times už jo
kius pinigus.

Sus’rgo Monika Mickūifie- 
nė ir Marė Plėtienė. Abi gu
li ligoninėje.

Ketoms dienoms parva
žiavo iš “kempės” Antano 
Shunoro sūnus. Kariuome
nėje tarnauja trys broliai 
Saunorai.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
f



I

DIENRA6TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., sausio 27, 1944

uttAVdAš
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South P aklėj Avė. . Chtcago, IMno'
Pablished Daily, except Sundays, 

by the
LltlIUANIAN CATIld IČ P\'ERS SOClfetY 
A member of the Catholfą. Pręna Association

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

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Frenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *..................................................................................... $7.00
Pusei metų ........................................... .. .-t.............. .. 4-00

* Trims mėnesiams ..........................................  2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.50
Vienam menesiui ... .. .. ....................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .........................................................    $6.00

Pusei metų .............................. ....................................... 3 50
Trims mėnesiams ...............................................  1.75
Dviem mėnesiams.......... .. .......... ...................1... 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 raštų negraži name. Jei neprašo
ma tat padaryti lr neprisiunčUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teise tai-ytl lr trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai Ir stiklai (Jei galima, ra^maja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

. Entered as second-Clano Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3. 1879.

Sielų Gaudytojas
(A. a. arkivysk. J. Matulevičiais atminimui)

Šįmet sukanka jau 17 metų nuo palaimihtos Arkivys
kupo Jurgio Matulevičiaus mirties. Paprastai po tiekos 
metų, kad ir labai mums artimų mirusiųjų asmenų, at
mintis pradeda vis labiau dilti, nykti ir veik virsti vi
sišku užmirš'mū. To negalima sakyti .apie Ark. J. Ma
tulevičiaus asmenį. Jo kilni asmenybe, jo dvasia, jo ne
paprastos dorybes ir šiandien gyvos yra mūsų tarpe ir 
galingai veikia į| mūsų dvasią,.

Tarp daugelio kitų viena dorybė mums atrodo labiau 
spindit Arkiv. Matulevičiaus gyvenime, teikia jam tam 
tikros ypatingos žymės, tai yra, karštas uolumas sie
las išganyti, kuris padaro jį lig tikru sielų medžiotoju, 
gaudytoju.
NEpAPfeASf AS UOLUMAS

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius išgyveno čia ant 
šios žemė3 tiktai 56 metus, gimė balandžio 13 d. 1871, 
mirė gi sausio 27 d. 1927 m. Kunigu jisai išbuvo 29 me
tus; iš tų metų 9-nis buvo vyskupu (kunigu įšventin
tas gruodžio 19 d. 1898 m., vyskupu gi — 1 gruodžio 
1918 m.).

Kunigaujant jam teko užimti garbingiausias vietas: 
profesoriaus, aukštosios mokyklos vice-rektoriaus, vys
kupo. Jis niekuomet nebuvo klebonu, o vikaravo labai 
truApai. Tačiau jis niekuomet nepamiršdavo, kad jis 
pirmoje vietoje yra kunigas, kad vyriausias dėl to jo 
uždavinys yra sielas išganyti. Ir iš tikrųjų jis degė 
sielų meilės karščiu ir ieškojo kiekvienos progos tam 
karščiui nutildyti.

Dar djakonu bebūdamas, atostogų metu, jaunas le
vitas Jurgis neiškenčia neapaštalavęs. Jis sako pamoks
lus, skelbia. Dievo Žodį, jis maitina sielas dieviškuoju 
mokslu, tiesa. Dar besimokindamas (jau kunigas) Švei
carijoje, svetimoje šalyje, jis nepaiso kalbos ir papro
čių skirtumo, jis išmoksta svetimų kalbų, kad galėtų 
sieloms nešti išganymo tiesą, jas mokyti, jas vesti į 
išganymo uostą. Jis Friburge eina su dvasine pagalba 
vietinėms klebonams, net apsiėmus būti vieno klebono 
asistentu ' i ,Baigęs, jis grįžta į savo vyskupijų. Ir čia jam tenka 
eiti visokiausias pareigas: jis dirba darki.ninkų tarpe, 
juos organizuoji!, jis yra laikraščio redaktor'um, jis 
vė’iau skiriamas gimnazijos kapelionu, mokytoju. Pa
galiau jis šaukiamas užimti aukštą Petrapilio akade
mijos profesoriaus vietą. Ir štai v:eur, šalia savo pa
skyrimo pareigų, jis nepamiršta kunigiškojo darbo, 
apaštalavimo sieloms išganyti.

Jis uoliai klauso išpažinčių, nuolat skelbia Dievo žo
dį, veda rekolekcijas inteligentams, studentams, moks
leiviams, vienuolėms, kunigams ir paprastiems žmo
nėms. Visur jam rūpi pirmoje vietoje sielų išganymas: 
ir darbininkų, praŠčiokėlių tarpe, ir mokytų žmonių 
eilėse, ir Dievo išrinktųjų, vienuolių ir kunigų, r inkti
nėse. Jam rūpi nusidėjėliai ir tekieji, atšalėliai ir uolieji, 
vyrai ir moterys, suaugusieji ir jaunieji. Jo uolumas 
apima visus žmones ir visokius būdus sielų išganymui 
atsiekti.

Net ir vyskupu tapęs ir vėliau arkivyskupu ir apaš
tališkuoju Lietuvos vizitatorium, jis visų pirma ieško 
sielų. Nenuilstamai skelbia jisai Dievo žodį, vizituo
damas plačą Vilniaus vyskupiją telkia sakramentus, 
padrąsina nusidėjėlius, paakstina atšalėlius, paskatinai 
geruosius.

Arkivyskupo Jurgio nepaprasto uolumo pavyzdį, gy-

A. a. Arkivyskupas Jurgis Matulevičius, M. 1. C.v
■ I ■ ■

vą pavyzdį mes paty3 matėme čia pas mup, Ameriko
je. 1926 metais per 4 karščiausius vasaros mėnesius 
jis aplanko. 92 lietuvių kolonijas, pasako bent 200 pa
mokslų, konferencijų, prakalbų, teikia sutvirtinimo 
sakramentą, laiko iškilmingąsias pamaldas, šventina 
bažnyčias ir įstaigas.

Tikrai arkiv. Matulevičius užsipelno “Sielų Gaudy
to jo’ vardą.
UOLUMO SEKRETAS

Su didele nuostaba mes žiūrime į a. a. arkiv. Matu
levičiaus nepaprastus uolumo darbus. Savaime kyla 
mumyse klausimas: iš kur tiek karščio, tiek jėgos, tiek, 
pasišventimo?

“Duok, Dieye, kad aš savęs visiškai išsižadėjęs, 
kaskart labinu Tavyje ir Tavo šventoje valioje pas- 
kęsčiau. Jaučiu gerai, kad tik tada žmogus tikrai 
Dievo sūnų laisvę įsigyji, kada išsinėręs iš savimy
los kailio apsisiauti Kristaus dvasos ir malonės rū
bu, kada savęs, šio pasaulio ir piktosios dvasios tik
rai išsižadėjęs, pradedi eiti, įsigilinti į Viešpatį Die
vą, kada savo sugedusį kūną ir šio {pasaulio ankstu- 
tėlę gūžtelę dvasia apleidęs, apsigyveni Aukščiau
siojo būstuose. Kaip tada pasidaro plotas aiškus,

’ dvasia la ,'sva, širdis plati ir atvira! Tada tik iš tik
rųjų pradedi jausti, kad visi žmonės broliai, o žmo
nija tai tik viena šeimyna; ir pradedi savo karšta 
širdimi visus apglobti, visus prie savo širdies imi 
maloniai glausti. Įmanytum visą kraują po lašelį už 
juos atiduotum, kad tik tuos savo brolius, tą Dievo 
šeimynėlę prie Jo atvestam, Bažnyčiai laimėtam, su 
Kristumi sujungtum.” ! t

Štai a. a. arkiv. Jurgio nepaprasto uolumo sekre
tas, paslaptis. Jojo širdyje degė karšta Dievo meilė, 
pagrįsta tvirto tikėjimo bei nenugalimu pasitikėjimu, 
gi savęs nepasitikėjimu. Iš čia ėjo ieškojimas ne savęs, 
bet vien tik Dievo garbės, sielų išganymo, Bažnyčios 
laimėjimo.
PALIKIMAS

Pats pilnas apaštališkos dvasios ark. Matulevičius no
rėjo savo uolumu uždegti ir kitų širdis ir laimėti jas 
irgi apaštalavimo darbui. Ta mintimi jis atgaivino Ma
rijonų vienuoliją. Per ją jis norėjo tęsti “sielų glaudy
tojo" darbą. Dėl to jis rūpinosi įdiegti į Marijonų šir
dis tikros apaštališkos dvasios.

Kokiais jis norėjo matyti savo dvasios vaikus, Ma
rijonus, randame jo užrašuose:

“Mea nesame pasiketinę atsiskirti visiškai ir užsi
daryti nuo žmonių, apsitverti aukštomis tvoromis, į- 
sivilkti į kokius ypatingūs rūbus, vien tik maldai 
pasiaukoti.r , . > .. i i j.

Mes ketiname gyventi maldingu, išvidiniu gyve
nimu, bet drauge veikliu, darbščiu, Intensyvlšku gy
venimu. •

Mūsų pavyzdžiu tebūnie Jėzus Kristus, ne tik ra
miai dirbąs Nazareto namelyje, ne tik Kristus save 
varginąs, badaująs per 40 dienų tyruose, ne tik Kris
tus praleidžiąs naktį bes imelsdamas, — bet ir

Kristus dirbąs, verkiąs,,kenčiąs, Kristus tarp mi
nių, Kristus aplankąs kaimus ir miestelius, aplankąs 
nusidėjėlius, praščiokėlius, lygiai kaip ir mokytus, 
teisingus ir muitininkus, Kristus mokąs lr atremiąs 
pariziejų priekaištus, Kristus ieškąs paklydusios a- 
velės, Kristus kenčiąs persekiojimus, kuriam prisi
eina slapstytis, kad išvengus priešą neapykantos”.

Štai kokiais turi būti arkiv. Matulevičiaus dvasios 
valkai, Marijonai: apaštalai, degą uolumo ugnimi, ieš
ką, kaip kad jis pats ieškojo, visur sielų Kristui lai- 
ihėt't, būti, žodžiu, sielų gaudytojai, kaip kad jis bu
vo per visus savo kunigavimo ir vyskupavimo 29 metus. 

Šiandien, minėdami 17 metinę a. ą arkiv. Jurgio Ma-

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
• 1 • •• 1 X ■Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)

Mes čia paliesime tik nedaugelį šitų skirtumų, liečian
čių religinio gyvenimo praktiką. Patyręs kel'autojas Bal
tijos kraštuose, Lenkijoj ir Rusijoj pastebės, kad lietu
viai, latviai, lenkai ir estai, protestantai ir fcatalika', 
niekur nestatė savo bažnyčių rusiškame stiliuje: jų baž
nyčios gotiškos, barokinės, renosansinės romantiškos ar
ba mišraus sti'liau3. jų medinas bažnyčios buvo statytos 
savais vietiniais stiliais, bet jie neturi dvasinės giminys
tės ra rasų siela. Atbulai, rusai savo bažnyčias rūpinosi 
atžymėti savotškais bokštais, kryžiais ir kontūrais, ku
rie ir negudriai akiai pasakys: čia rusų architektūra. Ke
turiolikto ir penkiolikto amžiaus Lietuvos bažnyčios be
veik visos gotiškos. Paskiau prisideda renesansas, baro
kas, neo-klasicizmas. Baroko bažnyčių statyba buvo apė
musi Lietuvą ypatingai septynioliktame amžiuje ir jos 
įtaka nuėjo kartu su Lietuvos bajorija toli į rytus nuo 
Vilniaus, bent iki Dniepro upės. Bažnyčių sienos tyli, 
bet jose gausiai susirinkę žmonės meldžiasi, gieda ir me
dituoja labai skirtingu pietizmo temperamentu, jų alto
riai, jų muzika ir giesmės, jų liturginė kalha beveik nie
ko neturi su bizantiškais rytais. Jų kapinės griežtai ski
riasi nuo rusų kapinių.

Bet dar daugiau ir didesnių skirtumų rasime, jei par 
žvelgsime i šių dviejų krikščiony bių kultūrinę ir socia
linę programą. Mes puikiai atsimename, ką veikė ir kuom 
rūpinosi rusų kolonistų pravoslaviška (Orthodox) dva
siškija. Valdžios aprūpinta visokiomis privilegijomis, ši 
dvasiškija gana gerai gyveno, bet retai kas iš jos tarpo 
rūpinosi liaud'es dvasine kultūra, laikraščiais, bibliote
komis, organizacijomis, varguolių prieglaudomis etc. Per
sekiojama katalikų dvasiškijia davė Lietuvai daugelį pir
mos eilės poetų ir rašytojų, kultūrinio renesanso prana
šų. Kun. A Strazdo, vysk. M. Valančiaus, vysk. Antano 
Baranausko, kun. A. Vienažindžio, Msgr. Maironio-Mačiu- 
lio„ Msgr. Jakšto-Dambrausko, kun. Tumo-Vaižganto, 
kun. M. Gustaičio, kun. M. Vaitkaus vardai amžinai pa
siliks lietuvių literatūroj ir tautos panteone. Jų raštai, 
jų dainos ir dabar tebegyvena tūkstančiuose šviesiausių 
širdžių. 1940 m. atėję Lietuvon rusai tuojau puolėsi nai
kinti jų raštus viešose bibliotekose ir draskyti pavojin
gus puslapius iš mokyklų vadovėlių. Rusai suprato, kad 
norint nugalėti mažą Lietuvą rei'Jkia užmušti jau seniai 
minisius, bet gyvybės spindulius tebeleidžiančius didžiuo
sius tautos pranašus ir dainius. Ir grabuose gulėdami 
jie neduoda ramybės orientališkai imperijai...

Brotestonų Lietuvoje nedaug, (apie 10 nuoš.), bet ir jie 
iš jų dvasiškijos, šalę kelių mažesnių kilo poezijos milžinas 
kun. Kr. Duonelaitis (1714-1780), didžiausias mūsų poe
tas aštuonioliktame amžiuje.

tulevičiaus mirties sukaktį, Marijonai turėtų gyvai įsi
dėmėti savo dvasios Tėvo pavyzdį ir jo pėdomis visuo
met eiti.

Tegul nuolat skamba jųjų ausyse ir širdyse arkiv. 
Matulevičiaus įspėjimo žodžiai, kuriuos jis paliko Ma
rijonams lyg kokį testamentą:

“Žiūrėkime, kad mes paty3 skubiai eitume į dangiš
kąją tėvynę ir kitus paskui save patrauktume, padė- 
dami jiems kuo galėdami ir kaip galėdami, visuomet 
atsižvelgiant į didesnę Dievo garbę... Kaip įmanytume, 
visą pasaulį į dangų pakeltume ir ties Aukščiausiojo 
kojomis sudėtume Jam auką... Duok, Dieve, kad mes 
toki būtume ir tok:a švento uolumo ugnimi degtume 
visados!” Kun. K. Rėklaiti®, MIC.

iNVAZlibS VADAI KONFĖRUOJA

BAŽNVClbS SI sivtfcNv- 
|MO OKtAVOJfc

Šiuo metu Amerikos kata
likų šventovėje (Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Wa- 
shingtone) minima vienuo
liktoji Bažnyčios Susivieny- 
mo sukaktis. Sausio 23 d. iš
kilmių celebrantu buvo J. E. 
Ambrose Senyshyn, vienuo
lis bazilijonas, Amerikos uk
rainiečių, Graikų Katalikų 
Bažnyčios diecezijos Ameri
koj, vyskupas-pagelbininkas. 
Oktava baipės sausio 25 d. 
(NCWC-Draugas photo)

Slaptasis Lietuvos 
veikimas nenustoja 
vilčių

(LKFSB) Slaptai Lietuvo
je leidžiamas patri j otų laik
raštis “Nepriklausoma Lie
tuva” Nr. 6 (18) rašo: “Lie
tuvos valstybė yra — jos 
niekas nepanaikino*. Ją bu
vo okupavę bolševikai, o da
bar ją yra okupavę naciai. 
Okupacija pati savaime val
stybės nepanaikina, o tik jos 
suverenumo vykdymą laiki
nai sustabdo... Lietuva bus 
tokia, kokią mes, lietuviai, 
laimėsime savo jėgomis...”

Aiškus lietuviu žodis 
apie nacius

(LKFSB) Slapta Lietuvo
je platinamas laikraštis 
“ Nepriklausoma Lietuva”, 
spaudoj jau minėtos korife- 
rencijos proga išleidęs spe
cialų numerį, rašė: “Kai vo
kiečiai... pradėjo... klastoti 
lietuvių parašus atsišauki
muose, uždarinėti mūsų 
aukštąsias mokyklas ir kul
tūrines įrataigas, suklastuo- 
j,ant net arkivyskupo gany
tojišką laišką tikintiesiems, 
— suiminėti ir tremti į kon- 
eentraoljfos rVovyklas nien 
kuo nekaltus asmepis ir net 
šeimas... šraudytiii už negalė
jimą pristatyti keliasdešimts 
kilogramų javų ar bulvių..., 
lietuviai įsitikino tikraisiais 
vokiečių ketinimais mūsų 
tautos atžvilgiu”.

Lt. Gen. Mark W. Clark, aukščiausias Amerikos Penk
tosios Armijos vadas, kalbasi siT Adm. F. J. Lowry, vir
šininku vandens jėgų. kurios šniė dalyvumą invazijoj; na
cių užnugaryje, Italijoj. (Signal Corps photo; Acme-Drau
gas telephoto)

(LkFSB) Kauno genera
linis komisariatas praneša 
apie nužudymą vokiečio ko- 
loriisto, SS nario Rolando 
Langė, kuriam Tytuvėnų a- 
pylinkėje buvo pavesta šei
mininkauti viename dvare.
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R a š o D R. RAČKUS 

4204 Archer Avenue, Chicago

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

LIGONIO FRlEžItJRA (12). Paskui išvėdinti kambarį, 
kad išmatom nedvokių.Teikiant ligoniui lavaty- 

vą reikia boti, kad lovą ne
suteršti ir kad ligonį nesu- 
šiurplnti.

Ligonio prižiūrėtojai ir 
taip yra begalo daug rūpes
nio bei darbo. Tad kiekviena 
smulkmena, kuri sutaupo 
prižiūrėtojai energiją, yna 
svarbu.

Kuomet ligoniui 
tuštinti viduriai, po ligonio 
šlaunimis reikia padėti sto
rą sluogsnį laikraščių. Klo
jami ant paklodės laikraš
čiai privalo būti šilti. Būti
nai laikraščius pašildyti 
prieš klosiant. Šalti laikraš
čiai gali ligonį sušiurpinti 
ir tai jam gali pakenkti. Jei 
betuštinant vidurius kartais 
srutos ant lovos pasilietų, 
tai lengviau bus poperius 
nuimti ir sudeginti, nei visą 
lovą skalbki.

Kai ligonis yra jau tinka
mai nušvarintas ir apklos
tytas, tuomet reikia patik
rinti kaip l'gonio išmatos 
atrodo. Jei pastebėtum, kad 
mėšle randasi kraujo, ar 
gleivių, ar kirmėlaičių, ari 
keistų grumului, ar šiaip ne
paprasta spalva,—tai neiš
pilk tų išmatų lauk, bet pa-

reik’a! laikyk ir parodyk daktaru:. 
Tai yra svarbu, labai svar
bu.

DAKTARO ATSAKYMAI 
J KLAUSIMUS

Atsakymas M. J. — Nėra 
moksliškų įrodymų, kad 
tabako rūkymas būtų 
verslumo priežastimi.

ne

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ATOSTOGININKAI NUSIVYLŲ

einą “plačiu ’ ’ demokratijos 
keliu. Tik kasžin kodėl tas 
kelias toks siauras, kad tik 

si: “plieninė valia ir liepsno- Maskvon veda?
jąs ūpas" vyravę bolševiki-; —.
jos patriotų suvažiavime Kai kada išrodo, kad Ry- 
New Yorke. Tiesa: Stalino tu fronte, kol vokiečiai eina,
valia ir rusų 
ūpas.

imperializmo

Spicpirvirvio dtimkos
Raudonas Vabalo gir'a-

Atostogininkai, kurie nori žiemą pasportauti Minnesota valstybėje, šia žiema labai 
nusivylę. Paprastai, kas mec tuo metu Minnesota vai. temperatūra esti žemiau nulio. 
Šiuo metu bet gi yra pakilus iki 41 laipsnių aukščiau nulio. Vienas sportininkų, kaip 
nuotraukoj matome, užuot čiužinėjus ant ledo, ar rogutėmis važinėjas sniego keliu, 
maudosi ežere prie vienos sportininkų stovyklos. (Acrfte-Draugas telephoto)

Dedant po ligonio šlauni
mis “načinką” (bedpan),tą 
indą taipgi reikia pašildyti.
Geriausias būdas pakišti po 
ligoniu indą yra šis: atsis
tok dešinėje lovos pusėje, 
kairią ranką pakišk po Ilgo- pažiūroje 
nio šlaunis, o su dešinia 
ranka pabruk po 
indą. Ligonio prižiūrėtoja 
pati gali dasiprotėti, kad 
marškinius reikia pakelti ir 
užtiesalus reikia apsaugoti, 
kad nesusimėšlintų, kad ne
sušlaptų.

Pašalinant indą, reikia 
vėl pakišti kair ą ranką po 
ligonio st renka ui iu, pakelti 
jo šlaunis, ir atsargiai iš
traukti indą kad srutos ne- 
pasilietų. Indą tuojau rei
kia uždengti ir skub ai iš
nešti lauk, bet neišpilti tuo
jau. Paskui reikia pašalinti 
visus laikraščius nuo lovos, 
patikrinti ar lova nėra šla
pia, ir š'ltai užkloti ligonį.

Atsakymas A. Y. — Daž
niausia gazai skilvy susida- 
ro nuo tokių valgių—svogū-i 
nai, ridikėliai, kopūstai, ka- 
lifijorai, Salotės; perdaug] 
krakmolo maiste; nervotu-, 
mas ir dažnas susijaudini-! 
mas. Jei yra sugedęs virš-1 
kinimas, tai tamstai teks 
gydytis stropioje daktaro

šlaunimi Atsakymas J. t*.— Taip, 
tie lasai akįų kataraktų! 
daugeliui pagelbsti, bet ne- 
kiekvienam. Verta pamėgin

The National Foundation for
Infantile Paralysis, Ine. 'V T
120 Broadvvay, New York 5, N. Y.

f

Here is my ęontribution to the fight
against infantile Paralysis.

NAME

ADDRESS-

STATE.CITY.

Amount of my contribution: $.

Nacionalinis Fondas In-
4 . . . . ■ » > -II -

fantiliniam Paralyžiui Kovo
ti dabar veda vienuoliktąjį

a,'. a • . . 11 w • .

metinį vajų, rinkdamas au
kas tam fondui.

Visų mūsų dešimtukai ir
ti, pakenkt nepakenks, o pa- doleriai duoda galimumo tęs
gelbėti gali. ,

Atsakymas M. B. — Plau
kai pasdaro sausi, šiurkš
tūs ir trapūs, bai kūnui pri
stinga riebalų. Patartina vai 
gyti daugiau sviesto, riebios 
mėsos, grietinės, riešutų .ir 
kiaušinių trynius. Tokie val
giai pagelbsti sausiems plau 
kams suminkštėti.

ti pastangas tikslu apsaugo
ti mūsų visos šalies sveika
tą. Visos šalies sveikata re š
kia JŪSŲ sveikatą, jūsų 
VAIKŲ sveikatą, jūsų KAI
MYNŲ sveikatą ir jūsų kai-. K • 4
mynų VAIKŲ sveikatą.

Perdaug mes dažnai už-l - u . I .1 1 I ,
mirštame, kad visos tautos 
sveikata susidaro iš paskirų 
žmonių sveikatos.

Poliomeiitis — infantilinis
paralyžius — užgauna žmo-l priartinimo valandos, kuo- 
nes paskirai. Jis užgauna pa-l met VAIKŲ KOVA bus lai- 
skinas žmonių bendrijas, jis i mėta. (į *»

taipgi apnyksta visą šalį. 
Tačiau, ar bus lokalinė ata
ka, ar platesniu mastu — 
ši liga užpuola žmones be 
perspėjimo.

Savo laimei per National 
Fundntion for Infantile Pa- 
ralysis ir per šio fondo sky-j 
rius, veikiančius įvairiose 
srityse, Amerikos žmonės 
pasistatė stiprią apsaugą 
prieš infantlinio paralyžio 
siautėjimą. Tuo pačiu laiku 
dieną ir naktį Nacionalinio 
Fondo laboratorijos darbuo
jasi ir tobulina kovos prie
mones sun šia baisia liga.

Aukodami šiam tikslui 
mes visi galime prisidėti prie

Vaistininku dovana 
kariuomenei

Užsiliepsnojus šiam karui, 
Amerikos J. Valstybių Karo 
Departamentas pradėjo su
pirkinėti kininą (Quinine), 
o Amerikai įstojus karan 
uždrausta vaistininkams pir 
duoti kinną be receptų.

Tokiai padėčiai susidarius, 
Amerikos Vaistininkų or-ja 
paskelbė kinino vajų. Kaip 
iš Washingtono praneša, iki 
šiol dovanom s suplaukė be
veik 150,000 uncijų arba 11,- 
000,000 kinino 5 granų dožų.

Vincukas

Vieton Narako- 
Pyragius

Sen'au bolševikai dainuo
davo: “Atsisakome nuo se
nojo svieto,” o dabar dainuo 
ja: “Atsisakome nuo senojo 
Internacionalo. ”

Žinote kokių veikėjų butą 
New Yorke balševikų liežu
vių sunešime? Nagi, dr. Grai 
čiūnas, kuris Rusijoje mato 
visas keturias laisves, dr. 
Bialtrušaifenė, Stanislovai- 
tienė, ir “prof. Kubilius,” 
kurį metodistai teismo keliu 
išvalė iš jų “žinyčics.” Tru
ko tik dr. Kaškiaučiaus, bet 
jis “dėl slogos” negalėjo 
pribūti.

_  • • •““““ • • • •
Balšavikų dienrašt s aną

dien paskelbė: “Japonai kai 
ba kitaip. “Vargšai to laik
raščio skaitytojai: nejau jie 
ikšiol nežinojo, kai japonai 
kitaip, negu mes, kalba?

Balšavikas Leonas džiu
ginsi, kad jųjų subėgime 
Brcoklyne nebuvo pilama 
smalos ant Sovietijcs. Kur 

, tu pilsi, jei “pape” būtų 
beržinės košės davęs?

Iri ir rusai eina, kai vokie
čiai sustoja, ir rusai susto
ja. Tikri, Siamo dvynukai!

__ • • • • _”~~• • • •
PIRKITE KARO BONUS !

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ JPLKITV

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIU MA- 
TBKIOLAS MATUUAI.K8 UUM 
SPALVOS DANTŲ CLK1TUMS.

VAVJOS
KV«1B8 Velvatone UAA T V 

Pi «riua

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEK v

Kantai d u oda. Ba skania. NaturaMs spal
vos. Kabliuko. Visoj tai? Masinas dantg 
plaltoa Psrmatomaa orzstal olsar plaltoa 

Plnnksooa bnnlciimo, sanitaras. Patsa- 
klnlmas garuntiiatna. Malsnolas labai |*- 
naJaa | gamtini. Vienon dienas lapaiaq 
pataraartmaa. ApakaMlarlmas voltui.

Darome p'dtaa fapaiutaa Ir I. 
gantas tik tt laLsnluoty <letitl-Uj I

HEJNA &ROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 8. Ashlanri Snd Fl. Mon. »2»|

na I IU I, t«Mad one N Iki A 
KAIJBAMB LIKTI VOKAI

MMNTIli 
MUARUS

JANUARY 14-31

Tas pats Leonas giriasi, 
(LKFSB) Lietuvos šiaip- būk jis ir jo vienm'nčiai

tieji laikraščiai praneša, kad ________________________
vieton išvežto pulkininko
Narako, Kubiliūno pavaduo
toju esąs paskirtas maj. Py
ragius. Jis e3ąs Vck’etijos 
pilietis, senas vokiečių agen
tas. 1941 m. jis dar jiems 
pasitarnavo tuo, kad, gesta
po vadovaujamas, liepos m. 
pabaigoje suruošė pervers
mą prieš laikinąją vyriausy
bę.

»#45 W. 26tti St 2ml Fl. Luw SMMI* 
80 N. Dearborn Rm. K0«. Kia. »«l® 
Vldurmlaadio vai. »—«. Sutmd'nnl Ir 

ketvirtadieni nua * Iki 7

BERNADETOS GIESMĖ FRANZ WERFEL 
Id Foster Iliustracijos

Policija atvedė ponią — Ponia Brnatienė! — jis sakė
Vitalis Ditūras karščiavosi ir pyko, kad vals

tybei nesiseka Bernadetą nugalėti. Nusiminęs 
jis sėdi savo raštinėje, jis turi rimto pagrindo 
manyti, kad bus pavarytas iš valstybės gynėjo 
vietos.

Taip jam begalvojant, štai atsidaro durys ir 
žandaras įveda turtingą ponią. Žandaras pastatė 
dideli butelj ant stalo ir tarė: — Šita ponia pe
ša vanden} iš šaltinio.—
'— Kaip tamstos vardas? — paklausė Ditūpas.
— Ponia Bruatienė, — atsakė moteris.
— Ponia Bruatienė? — valstybės persekio

tojas pažiūrėjo. — Bruatienė? Ar tamsta kar
tais neturi kokių santykių su Admirolu Brua 
tu?— . .

— Jis mano vyras, atsakė moteriškė.
— O dabar, pone, aš norėčiau žinoti kuo esu 

nusikaltus, kad čia mane atvedė?—
Valstybės persekiotojas ką tik neapalpo. Jis

dabar maloniai kalbėjo: — Ponia, kaip aš ži
nau, tamstos vyras yra labai artimas impera
toriui. Tačiau mes čia kovojame prieš silpna
protės mergaitės prasimanymus. Tamsta sup
ranti, kad Čia yra pasikėsinimas prieš impera
toriaus valdžią. Bet gaila, kad štai, tokia ponia, 
kaip tamsta ateini, ir rodo žmonėms nesilaiky
ti vyriausybės Jstatų. Taigi aš esu priverstas 
nubausti tamstą penkiais frankais.' —

Ponia bruatienė nusišypsojo ir tarė:
— Maloniai, ir dar pridėsi šimtą frankų 

Liurdo beturčių sušelpimui. O dabar prašau ati
duoti mano buteli.—

— Butelis konfiskuotas, — atsakė valstybės 
persekiotojas.

Ponia vėl nusišypsojo. — Aš nemanau, kad 
taip pasiliks, nes aš j j) pripyliau vandens iš 
šaltinio, prašant aukštai asmenybei.—

Ditūras nenorėjo nusileisti: — Ar aš galė-

— Aš buteli atimu!— — Neškis sau!—{pykęs tarė

čiau paklausti, ponia, tos asmenybės vardo?— 
— Jos prakilnybė Karalienė Eugenija, — at

sakė ponia Bruatienė, — aš esu mažojo kara
laičio auklėtoja.—

Ditūras visas išblyško, pastūmė butelj ir 
tarė: — Neškis, ponia, aš pradedu suprasti, 
kad esu vienas, kuris noriu pildyti valstybės 
pareigas.—

Kokius dar bandymus darys valstybės persekio
tojas? “Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, 27, Mass. išleidžia Vyskupo Būčio kny
gą: _ gVC. PANELfiS MARIJOS APSIREIŠ- 
KIMAS LIURDE, — kurioje rasi pilną Liurdo 
(vykių aprašymą. Prisiųskite $5.00, už ką gau
site tą (domią knygą, kurioje ir jūsų vardas 
bus (rašytas j knygos rėmėjų skaičių.

Dravtegg Copyright, i»O, by KM* FMMurag Byudloata. įso. T«t Copyright. IMS by the JClhtef ^*i PMtrlbutad br Kis* Taaturaa Sy&dloata te oo-opaiaUoa wltt tha Book-of-tha-Mootb Club. te°-

Tėvų Pranciškonų 
misijos 1944 m.

Chicago, III., Šv. Petro ii 
Povilo parap., kovo 6 — 12 
d. — tėv. Justinas Vaškys.

Chicago, UI., Dievo Ap
vaizdos parap., kovo 6 — 12 
d. — tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, UI., Švenč. P. Ma 
rijos Gimimo parap., kovo 
12 — 19 d. — tėv. Justinas 
Vaškys.

Chicago, III.,. Visų šven
tųjų parap., kovo 13 — 19 
d, — tėv. Juvenalis Liauba.

i
Cicero, III., šv. Antano 

parap., kovo 20 — 26 d. — 
tėv. Juvenalis Liauba.

Rochester, N. Y., Šv. Jur
gio (parap., kovo 20 — 26 d. 
— tėv. Just'nas Vaškys.

Schenectady, N. Y., ’šv. 
Kryžiaus parap., kovo 27 — 
balandžio 2 d. — tėv. Justi
nas Vaškys.

New York, N. Y., Aušros 
Vartų šv. P. Marijos parap. 
balandžio 3 — 9 d. — tėv. 
Justinas Vaškys.

Franciscan Fathers,

* 310 Orchard Place
Pittsburgh 10, Pa.

Vienas kitą raglnklm už

sisakyti “Draugą”. Jei jis 

tau patinka, patiks Ir kitam 

ir bus už tai dėkingas.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Aslhma nikus
LooseioosenedFirjfDay
ForThousandsof Suff erer s

ng, Kaspine, wheezlng (paims of 
ai Asthma ruln sleep and energy. In
ta tn the preacrlptlon Mendaeo qulck-

Chokin 
Bronchti
■redlents ______,______ .--------- ,------- -- ------
ly clrculate through the blood Jnd common- 
ly help loosen the thlck atrangllng mucua 
the flrst day, thua aiding na ture In palllattng 
the tenible recurrlng ehoklng apsems. and 
m promottng freer braathlng and reatful 
sleep. Mendnro la not a amoke, dopa, or ln- 

įlo !■R ..
farera. Prlnted guarnntaa wlth each 
—money burk unleas ‘ ‘ “
Aak your drugglst for'

iievuumv to liuv * oiuuaę, wa aaa—
Jrction. Just pleaeant, tasteleas palllattng 
tableta that have helped thousands of auf- 

antaa wlth each package 
i completely aatlafactory. 
Mendaootoday.OnlySOc.

MIDDLE-AGED
PEOPLE

are common offenders

If you’re past 40, tho chances are 
that your breath will bo offensivo 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particlcs 
caught by partini platės and den- 
turea f reąuently cause thia condltion 
vhich you youraclf may not detect 
būt which ia so offenaivo to others. 
Wby not tako the eaay, pleasant pre- 
caration that ao many faatidioua peo
ple uae to halt thia fermentation— 
Liaterine Antiaeptic employed aa a 
mouth rinte. It immediately makca 
the breath sweeter, purer, leaa likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Lou.it, Mo.

Batoro Any Data Uaa f
LISTERINE ANTISEPTIC

T» Moko You, Braotk Sittataz '
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1$ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
Prip Miliai 'liniitft <"UWie«<l ir priklausė prie 
riie naujai iupiliu 61 kuopo8. Nepaprastai daug 
lęann šv. Mišių aukų už joa s^elą

r gauti iš įvairių vienuolynų
šiomis dienomis palaido- miestų ir vietos gyventojų, 

ta žymios mūs asmenybės. Laidotuvių metu jos vyras,
• filiai, supiltas naujas kapas dukros, visi sūnūs ir mir- 
Lietuvos pirmojo ir pasku- čįos įr Tretininkų kuopa 
tinio prezidento A. Smeto- bendrai (priėmė šv. Komrjn'i- 
nos. fitai, palaidotas žymus ją už gerosios motinėlės sie-
Bažnyčios darbininkas kun. 
Baltutis.

Bet pa&j.uly yra ir tokių

lą.
Klebonas kun. Martis pra

nešė, jog velionė prašius jai
didvyrių, kurie visuomenei mirus pamokslo nesakyti. Ji 
nėra žinomi, ir niekeno ne- taip gyveno ir dvasinius sa- 
pastebėti amželį gyvena. Vo dalykus sutvarkė, kad 
Bet ateina Laikas, kad štai- už ją maldos eis per ilgus
ga sužiba, kaip meteoras, ir 
nusileidžia.

Štai, sausio 22 d. palai
dojome a. a. Oną Petraitie- 
nę. “Kas ji buvo?” — pa
klaus kai kis. Prasta dar- 
binfnkė moteriškė, meilina 
gausios šeimos. Ji užauginę 
penkis sūnus ir tris dukte
ris. Dvi dukterys yra vie
nuolės, o trečioji dar jau
nutė, bet irgi pasižadėjus 
eiti seserų pėdomis. Vienuo
lės dukrelės mot'nėlę karši
no kol Viešpats pašaukė jos 
sie’ą pas Save.

Laidotuvių metu karstas 
ir viskis rodė didžiausį kuk
lumą. Laidotuvėse dalyvavo 
jos giminaičiai du kunigii 
Vaičiuliai, kur o. laikė šv. 
Mišias; kun. K. Bičkauskas, 
kleb. kun. S. J. Martis, ku- 
riam asistavo vietos para
pijų klebonai kunigai. Varg
dienių Seserų Kongregaciją 
turėjo savo atstovybę. Baž
nyčia buvo pilna žmon ų.

Velionė priklausė prie vi
sų katalikiškų vietos drau
gijų. Buvo viena pirmųjų

metus. .
Kcl išauklėjo didelę še'- 

myną,' daug vargo pakėlė, 
bet nei vieno Bažnyčiai ne-- 
prarado. Ji gražiai sugyve-Į 
no su visais ir nebuvo prie-; 
žastim nesusipratimų bei 
piktumo.

Ji drąsiai gali pasigirti: 
‘‘Viešpatie, Ta padėjai ma
ne ant mažo, bet aš Tau tar
navau ištikimai ir sunaudo
jau man duotą gyvenimą iš
mintingiausiai."

Draugystės suteikė jai 
garbingą paskut'nį patamsi 
vimą, o visuomenėje liko 
mintis, kad tai buvo kilni, 
šventa motina.

Daugiau, daugiau tokių 
motinėlių!

Korespondente

Iš Adamo Jarosz aparta
mento, 2235 Thomas str., 
vagys pavogė rūbų už $625 
vertės. Manoma, kad vagys 
panaudojo tam tikrą raktą 
(pass key). Apie tai buvo 
pranešta policijai pereitą 
antradienį.

ALIANTŲ KARIUOMENE NACIŲ UŽNUGARYJE

SURPRYZAS, KOKIO PRIEŠAS NEI SAPNUOTE NESAPNAVO

z

1$ DETROIT
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

kydama ir valdžios ofisui. 
Bet linksmai dirba, nes dar
bas sėkmingai eina.

Fin. rašt.

ŽiniiĮ-žinelės
X Kun. L F. Boretlšio rū

pesčiu, sausio 23 d., fiv. An
tano bažnyčioj per sumą 
pradėta 10 dienų mirties at
minimas a. a. Antano Sme
tonos, buvusio Lietuvos pre- >. 
zidento. Pamokslą pasakė a- 
pie velionio darbuotę.

X Parapijų bendras cent
rais komitetas sausio 23 d., 
Lieluvių salėj buvo suren
gęs pasilnksminimą tikslu 
padaryti keletą dolerių de
legatų kelionės į Pittsburgh 
lėšoms padengti. Kas daly- 
vavo, labai nuoširdžiai pa
rėmė, už ką rengėjai visiems' * • ■ ~T *'dėkoja.

X Vytautas Pangonis ir
Pirmoji nuotrauka 'š amerikiečių, britų ir prancūzų; inv azijos Italijon nacių užnugaryje, prie Tiber upės įtakos, jo brolis Juozas, abu U. S.

tik 16 mylių nuo Romos. Tolumoje Amerikos karo laivai, privežę arta krašto kariuomenę, o arčiau mažais laive
liais kariuomenė išlaipinama. ant kranto ir iškeliama karo pabūklai. (Sigmai CorpB photo; Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Wesf Pullmano 
naujienos

kus. Visi džiaugias:! pasima
tę su savaisiais.

Mr. ir Mrs. Z. Kūkalis 
praneša linksmą žinutę, kad 
jų dukrelė Arlene susižieda
vo su seaman Michael Ores.

Politikos Laukas 
Ciceroje

Neaiškumai, įvairios pas
kalos, rinkimų proga, jūsų 
raporteris štai ką patyrė at
silankęs pas Antaną B. Pet
kų, dem. kandidatą, į Cice
ros miestelio Asesoriaus 
vietą.

Sausio 16 d. prie bažny
čios žmonėms buvo išdalin
ta 1943 metų ipanipijos į- 
pįukų ir išlaidų apyskaita.
Parapija finansiniai stovi Sausio 23 d. įvyko para- 
kuo pu kiaušiai. Ižde pinigui pįjos komiteto susirinkimas, 
turi $4,000.00, skolos dar y- Pasiskirstyta sekmadienių man teisingus atsakimus į 
ra $2,000.00. Buvo norėta ir švenčių pareigomis baž-1ivairiu,3 kausimus?
skola atmokėti prieš praei
tų metų parapijos bankietą, 
bet mortgičių sa vininkai at
sisakė priimti, nes yra pa-
daryta sutartis iki 1946 me- [jgf(|y0{ Okjfljnko 
tų.

Garbė kleb. kun. M. fivar- 
liui ir parapijonams už pa-

nyčioje. Rap.

<
A. Valonis dr-jos

Amerikos, britų ir prancūzų kar'ucmenės, išlaipintos 
nacių užnugaryje, tiarp Nettuno ir Tiberio upės, sudaro 
pavojų kelioms vokiečių divizijoms būti apsuptomis. Ši 
invazija padaryta greitesniam Romos užėmimui. (Acme- 
Draugas telephoto) ,

Leningrado fronte 250,000 nacių kariuomenės atsidūrė 
tokioj pozicijoj, kad jai gręsia apsupimas, nes raudonoji 
armija, jau yra perkirtus svarbųjį vokiečiams pasitraukti 
geležinkelį. (Acme-Draugas telephoto)

siu apviltas.
R.: Bet klausyk p. Pet

kau, tamsta esi labai popu- 
lerus ir plačiai žinomas lai
dotuvių direktorius. Ar po
litiškas darbas nieko ne
kenks jūsų užsiėmimui?

P.: Aš nemanau, nes ma
no nusistatimas yra ir pa
siliks laidotuvių profesijos 
pirmoj vietoj su geriausiu

Coast Guard nariai, svečia
vosi pas tėvelius. T'k jų bro
lis Kazimieras jau kelintas 
mėnuo, kaip nežinia kur din
gęs. Sūnūs labai tėvus ger- 
bia ir šiam nelinksmam at
sitikime tėvelius ramina. Tė 
vai yra duosnūs kilniems 
reikalams.

X Povilas Petraitis, iš 
fiv. Petro parapijos, sūnus 
Elzbietos pereitą savaitę iš
vyko į U. S. kariuomenę prie 
orkestrą Povilas iš pat jau
nystės pradėjo mokintis ant '** 
muzikalių instrumentų, kas 
jam gerai sekėsi Priklausė 
prie unijos, kur gaudavo 
groti žymiose vietose. Susi
pažino au daugeliu žymių 
asmenų. Pereitais metais 
grojo Hollywood keliuose 
judamuose paveiksluose. -f

Koresp.

*

Raporteris: p. Petkus, ar j patarnavimu .Aš turiu gerą 
sta būsi atviras ir suteiksi štabą, kuris pagelbsti man 

laidotuvių reikaluose. O ant
ra vertus, miesto tarnyba 
nereikalauja viso laiko pa
švęsti. Tai atrodo, jog aš ga
lėsiu viską lengvai apeiti.

R.: Tiesa, mūsų tautos pi
liečių šioj apielinkėj yra 
daug didesnis skaičius negu 
kitų tautybių. O b_e to, jūs 
gausite didelę paramą iš lie
tuvių Ciceroje.

P.: Aš nuoširdžiai tikiuo
si, kad mano tautiečiai ma
ne parems šiuose rinkimuo
se ir duos man progos šį-tą 
nuveikti jųjų naudai.

R.: Tai p. Petkau, jūs ti
kite į obalsį, “savas už sa
vą.” ‘

Petkus: Su mielu noru! 
Pasikalbėsime atvirai; slėp
ti nieko nėra.

Raporteris: Esate kandi
datas į miesto asesoriaus 
urėdą iš Demokratų parti
jos.

P.: Taip.
R.: Kaip tamsta patekai į

pirmininkas
Nariai dr-jos Lietuvos Ū- 

vyzd ngai darbavimąsi pa- į kininkas priešmetiniam su
sirinkime išrinko 1944 vai- kandidatų sąstatą, nes De- 
dybą iš sekančių narių: An-Įmokratų partiją valdo ki- 
tanas Valonis, pirm.; Juozas tataučiai; o čia Lietuvis

rapijos gerovei.

Sausio 16 d. įvyko para
pijos metinis susirinkimas. 
Pasigerėta parapijos geru 
stoviu. Kleb. kun. M. švar- 
lis dėkojo visiems už šaunų 
padirbėjimą parapijai, per 
ką ir sėkmės buvo geriau- 
s’os. Pasitarta apie plates
nį ateityje veikimą. Išrink
ta pirmam parapijos pikni
kui, kuris bus gegužės 7 d., 
Vytauto parke, šeimininkės. 
Išrinkta ir užtvirtinta para
pijos šiems metams komi
tetas, kurin pateko sekan
tieji: Kaz. Alešauskas, Pet
ras Čepkėnas, Kaz. Kleinas, 
Leonardas Mažeika, Jonas

Žurkauskas, vice pirm.; Iza
bele Urbutis, 2-tra vice pir
mininkė ; Antanas Linkus, 
nut. rašt.; Ieva Lukošiūtė, 
fin. rašt.; W. Duoba, iždin.; 
N. Harman, iždo globėja; S. 
Zičkus ir Jonas žurkauskas, 
kont. rašt.; Ben. Kazanaus- 
kas, teisėjas; A. Bladikas, 
maršalka, Ieva Lukoš'ūtė, 
koresp.; dr. S. Biežis, dakta- 
ras-kvotėjas.
“Amerikoniškas Žentas" 

vasario 20 d.

Vasario 20 d., West Side 
svetainėje rengiama bus Lie 
tuvos Ūkininko dr-jos meti-

Meškis, Jurgis Meteišis, Pet nįa vakaras. Atvyks “Ame- 
ras Mikolaitis, Al. Martišius,; rikoniškas žentas”. Po teat-
Ant. Mikšionls, Ant. Norbu-_______________________
tas, E. Raduvičlus, Adomas' ------  "■ =
Šiužąs, Albinas Sabai, Kaz
Sinkevičius. Valerijonas š'm 
bus, Mikas Sinkevičius, K 
Taranda, adv. Ant. Thomas.
Nik. Urbonas, Ant. Venc
kus, Kaz. Venckus, Jonas 
Peredna ir S. Piktužis. Kaip 
matome, parapijos komite
tą sudaro skaitlingas būre
lis darbščių vyrų. Reikia 
džiaugtis.

kandidatas. Kad tik nebūtų 
kokio sąmokslo* tamstai kai
po lietuvį pažeminti.

P.: Tiesa kitataučiai po
litikoj valdo ne tik čia Ci
ceroj, bet ir pačioj • apielin
kėj. Jų tautos žmonės uži
ma aukštas vietas, už tat 
jie sugeba sklandžiai sukti 
politišką aparatą. Kol aš ap
siėmiau būti kandidatu, il
gai svarsčiau, tariausi su 
savp tautos žmonėmis, ir 
buvau užtikrintas, jog nebū-

ro bus koncertas. Programą 
pildys Chicagos Vyrų cho
ras.
JPo koncerto bus šokiai. L.

rodo “savas už savą.” Tad 
mano svarbiausias nusista- 
timas gelbėti savo tautie
čius. Nes iki šiol mūsų tau
tą atstovybės kaip ir netu
rėjo.

R.: Gerbiamas Petkus, jū
sų pareikšti žodžiai teisin
gi ir patrijotiški.

Iš šio pasikalbėjimo vi-
P.: AS nesenas amžiumi, sieras aiSku P- Petkus eina 

vienok daug esu prisižiūrė- atvirai au teiai,«u nusiata- 
jęs, nes dien, iŠ dienos ten-!timu- 0 ‘““"gas nusistati- 
ka turėti reikalų valdiško- mas dau« reiSkia' 
se įstaigose, ten aiškiai pa Reporteris

Mums Valdžia SAKO-

šią savaitę turi furlough 
ir lankosi pas savuosius se
kantieji U. S. kariai: Leit. 
Edvard Sadula, John Plopa, 
Jr., V. Rašinskas, Edward 
VaLauakas ir Frank Rim-

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldo*, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kiton 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šig knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny

> gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė.. Chicago, III.

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS. ką tik galini*. Ir jus savo ap- 
džvžtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Fnrniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS Ir pa
darys JJ kair 
NAUJA nvo
dirbtuvėj. D1-, 
delis pasirln 
kimas visokių 
spalvų apdaa 
galu-

2-jų >
ŠMOTŲ .
Kainos ‘.

Telefonas SEELEY 87G0

Z

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231« ĮVEST ROOSEVELT ROAD
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Keltvirtad., sausio 27, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

L. Dagytel, V. Samoškai E. 
Samienei, Jonui Bardauskui,
J. Boltz, Ant. Jakučiui ir ki
tiems.

Už suteiktas dovanas esu 
labai dėkingas Ate itininkų 
draugovei, Dariaus Girėno 
postui, Jonui Bardy, Frank 
AJvik, ‘ Jonui Vahantiejui, 
Gertrude Davis, Sofijai Ša
mas, A. Jakučiui, Lillian We- 
lichka, Juozui Budr'kui ir
K. Nurkaičiui.

Antanas Skiriu^

AMERIKIEČIO ATSISVEIKINIMAS susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui.

Vajd/bfc
Juliaus ir Barboros 
Šliogeriu aukštais NULIODlMO VALANDOJE

Keistai taverne
Pereitą. pirmadiehj taver

ne, 2202 W. Nofth k ve., bar
tenderis atsisakė» duoti vie
naaki kostumečfoi gerti, nes 
manė, kad kostumeris yra 
perdaug paėmęs, kostuirfe- 
ris po kelių minučių vėliau 
sugrįžo ir peršovė bartende- 
rį Stanley BartnicK, 60 me
tų amžiaus, 1531 Maplewood 
avė. Jis buvo nugabentas j 
ligoninę.

Pasižymėjęs Chicagos lie
tuviškųjų organizacijų dar-, 
buotojas Julius Slioger.s 
sausio 30 d. apvaikščiojai 
auksinį jubiliejų savo vedy
binio gyvenimo. Julius ir 
Barbora Sliogeriai yra kilę 
iš Smilgių parapijos, Lietu
voje tr apsivedė prieš 50 
mėtų. Į Ameriką Julius at* 
Važiavo 1902 m., o žmona 
metais vėliau. Branginda
mas apšvietą Julius savąjį 
sūnų yra išleidęs inžinieriu
mi. Dabar Barbora Šlioge
rienė turi virš 60 metų, o 
Julius Šliogeris 72 m., ta
čiau dar gerai jaučiasi ir 
energingai darbuojasi su 
draugijomis. »*

Sekmadienį, 7:30 vai., su
kaktuvininkų intencija bus 
šv. Mišios, o vakare 6 vai. 
ruošiamos vaišės — pager
bimo vakarienė 9v. Jurgio 
parap. salėje.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

dvi Moderniškos koplyčios 
JČSŲ PATOGUMUI:

1410 South 5Gth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 Šo. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

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

Nėgalfai rriMi žodžių išrei
škimui padėkos draugijoms 
ir pavieniams, kurie mane, 
Šv. Kalėdų proga, vargšą 
ligonį aplankė, pasveikino 
ir apdovanojo.

Po $3 aukojo: Lietuvių 
Kareivių Draugija, Apaštia- 
lystės Maldos Draugija, A. . 
šlakis. Čo $2: Labd. Sąjun
gos 3 kuopa, Šakių Apskr. 
Klubas ir J. Dirkbfauskas. 
Po $1: K. Ląųdanskis, Za
karais. Taip pat aukojo: dr. 
J. Simonaitis, dr. Atkočiū
nas, Kakanauskas, Yorkšai, 
Genis, Matas, A. Petkus, J. 
Vinevičia, Tartriis, Vitkie
nė, Šukienė, Daubienė, Čer- 
nevičia, K-uIpinSkas, Kelpin- 
skaer, Kelpšienė, Diržienė, 
Vai aitienė, A. Grobštienė,
Mjakšvitienė, S. Bukauskas, 
V. Mitkus, švabaii, Manstis, 
A. Arban, A. Vroniene, j. 
M. Šaltenis,. E. Lankovsky, 
Z. Žekienė, Mbzeris, Kava
liauskai, Stamslov a i č i a i, 
Kelpša, Baltuškai, Mitkienė, 
A. Brūzga, E. Miliauskas. 
Kitų pavardžių neteko su
žinoti.

Tai neapsakomas man

“Draugas” daug rašo a 
pie mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity- 
kim “Draugą”.

Vienas amerikietis kareivis, prieš ištykdamaš į n, a riją 
invaziją nacių užnugaryje Italijoj, atsisveikina su savo 
drauge-itale. (Acme-Draugas telephoto)

pirkite pAs tuos biz
nierius, KURIE SKEL
BIASI “DRAUGE”.

džiaugsmas ir didelė pagel
ba gyventi ir gydytis.

Broliai, seserys! Padėkite 
aukomis.

Lapinskas,
1414 S. 50 Ct., 

Cicero 50, UL

Marąuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai
kys susirinkimą sausio 27 
d. parapijos svetainėje, 7-tą 
vai. vakare. Visi kuopos na
riai ir narės ir labdarybės 
darbuotojai kviečami laiku

PETER TROOST MONUMENT U0MP4JTV
(Įsteigta 1869 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MELSKITĖS UŽ TAKĄ

man

MAUZOLEJAI
Padėka afeifrnrrtkams. ANTANAS ORINIUS

Mtlčė sausič 25 d , 1944 m., 
2:05 vai. pp., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rap., Grtninlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 brolius Juozapą, lr brolienę 
Marijoną, lr Placidą, brolio 
sūnus Alphonse (U. 8. Army) 
lr Juozapą (U. S. Coast 
Guard), brolio dukterj Berni
ce, 5 pusbrolius Kazimtėrą, 
Vladą, ir Bronislovą Grinius. 
Juozapą ir Jurg J Kiškūnus ir 
jų šeimas, 3 pusseseres UrSu- 
lę Slotkienę. Karoliną Jašku- 
nlenę ir Teresę, Balčiūnienę ir 
Jų šeimas lr daug kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų Ame
rikoje. Lietuvoje paliko moterj 
Marijoną, sūnų Povilą fr kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotai Antano 
M. Phillips kopiytibĮje, 3307 
So. Lltuanica Avė.

Laidotuvėm jvyks Šeštadtenj, 
sausio 29 d., iš kčplyčfOš 9:30 
vftl. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Jurgio parap. . bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio Sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero Kaplned

Nuoširdžiai kviečiame - visus 
gimines, draugus tr pažjsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nšliddę: broliai, Brollėnė, 
Ėtroflo, Sūnai, Brolio Duktė, 
Pusbroliai, Pusseserės Ir Gi
minės.

laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. Yards 
4908.

Pasitikėjimo
MumisMoterų Sąjungos Chicago 

apskrities eilinis susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
sausio 28 d. 7:30 v. v. Gi
mimo Pan. Šv. parap. salė
je. Delegatės prašomos lai
ku suvaž uoti ir išgirsti 3-jų 
apskr. raportą ir rinkti 
šiems metams valdybą.

Ptrm-kė

In Alaace-Lorraine dven the 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanized 
narnės substituted. Century-old 
Freneh streets of Mulhouse, Stras
bourg, Meta have bęen given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
all Freneh culture fh these prov-

Pffpanmi.lZF.n MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C08TI 
PARTICUTAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTION8 

DISTRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moat BeeuUfuI—Most Endnrlng—Strongeet—Best In The Worid.

ŠUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KKEIPKJTES PRIE —

JOHN W. PACHANKISinees the Germans are burnine 
libraries—even the privately owned 
Freneh cook books. In Strasbourg 
alone nearly *42(^000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied. bomb- 
ers to come over again with their 
block busters. ' r,

In America our war efforts are 
trantjUil, būt neverthšlea* they 
mušt be determined if we are to de

feat Hitler. .
Buying Way Bonds yyery pay 

day is onė good Way to e<ht Mt our

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Iividinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. iVashthgton Blvd. 5919 Soath Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vaL

TADEUŠAS NORYVAISAS
Gyveno: 4405 South Arteaian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė sausio 26 d., 1944 m., 4:30 v. ryte, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Radviliškiu par., 

Kutiškių fcafrmo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paiko dideliame nuliūdime: moterį Salomėją (po tėvais 

Noraičiutė) • 6 dukteris Marijoną Strazdą, Martha Mikėnas, 
Amelia, Valerija, Monika Pahl. Veronika Sadauskas; 3 sūnus' 
Frank, Sylvester ir Charles (U.S. Army); 4 žentus; 3 mar
čias: 10 anūkų; 1 pro-anūką; brolį Ciprijoną ir jo Šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lachawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks šeštadienį, saupio 29 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už Velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę.
I Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai, Pro-anūkas, 

Biofls ir visos kitos Gtfritnės.
Laidotuvių Direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, telefonas 

CANaI 2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LADMJTŪVlŲ {STAIGA

PRUZIN PUNEBAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarimą ja. 

EftONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAtDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. EudeikisIGNACAS C. BUYOKAS
LACHAVVICZ IR SUNAI

2314 WE8T 23rd PLAČE Phones: CANAL 2515
10756 8. ItiCHIGAN AVĖ. COMMODORE 5760

PULLMAN 1270

Gyv ; 3411 S. Wallace Str.
Mirę sausio 25 d., 1J)4'4 rn., 

6:30 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoj*. kito lš 
Ukmergės apskr.. Vadoklių pa
rapijos. Lenų kaimo. Ameri
koje išgyveno 35 metus.

Paliko dideiiaiše nuliūdime: 
moterj Josephine (po tėvais 
Klela); dukterį Bernice: 4 pus
brolius Joną. Juozapą ir An
drių DertMna.tr Joną Kraus tr 
Jų šetmaa; pure aerę Salom 1 Ją 
Šidlauskienę ir jos šeimą: 2 
švogėrfus Ignacą if Mot'ėjų 
Klclas lr Jų šeimas; Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažj> 
tarnų Lietuvoje paliko 3 bro
lius Ir 3 seseres.

Priklaus* prie Palaimintos 
Lietuvos dr-jos (r pre Jaunų 
Lietuvių Amerikoje Tautiško 
kliūbo.

Kūnas' rnšarvotaa Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3107 Lilu- 
anlcn Avė. I aidotuvėrf įvyks 
šeštadieni, sausio 29 d. Ts ko
plyčios va’, lyto bus at
lydytas j sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j ftv. Kaz'mlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
girtiIned, drAugŪs ir paž stAmua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:*— Moteris, Duktė, 
Pusbroliai, Pdssceerr, ftvogė-rIMI 
tr viso* Kitrfi GMiMM.

Lnld, dlrektojdus Antanas M. 
rifilllpa, tši TAltds 4901.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮfcREIPHITfeS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISĄ L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN #6614605-07 S. Hermitage 
AvenueSUVIRS 200 PAMINKLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriaosio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

' Yards 1741-2 
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. P

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

IBBIB VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TMf AM« RARlJONAMfl
DIDYSU OflSM b Dtrttavė: 0t7 N. WEStERN AVR

phSSeĮ sSeleV^ios

Pa K RIDIKAS

Telephone YARDS 1419

Koplyčiom VĖLTUI Visos* 
Chicagos Dalyse

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Radio Programai WGES 
• (1390 k.)

Pirmadieniais lr Ketvirtad 
8 vai. vak.

ĘVANAUSKAS
Phone YABDS 11SS—M

—-.T.

?ot a BetiaPay
U.ŠMRBONOo

1L. Af

c’ t'/’11■0F

DertMna.tr


DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLtftolS Ketvirtad., sausio 27, 1944

Vaizdas iš karo fronto

Kaip chicagietis kareivis buvo patekęs 
j duobę tarp japoną

First class pvt. Edward 
R. Budding, 8834 S. Talman 
avė., Chicago, Bougainville 
saloje turėjo su japonais ne
paprastą patyrimą, kurio 
niekada neužmirš. Pirmą 
kovos dieną jo vienetas pa
teko į sunkių ir lengvų kul
kosvaidžių tarpą. Budding 
įšoko į mažą lapių urvą, to
kio tipo, kurį naudoja japo
nų šautuvininkai.

Kai buvo duotas įsakymas 
stoti į pareigą, jis šoko iš 
duobės, bet beveik vėl krito 
atgal, nes jo kojos buvo nu
tirpę. Keletą minučių vėliau 
jis stengės prisivyti savo da
linį. Japonų slapukas (sni- 
per) paleido ugnį prieš pat

Atsargiau su ginklu
Kenneth Daley, 14 metų 

amžiaus, 5310 Melrose str., 
buvo peršaltas ir lengvai 
sužeistas pereitą antradienį 
savo draugo Roger Shana- 
han, 12 metų amžiaus, kai 
jie žaidė su revolveriu Sha- 
nahan’o name, 5347 Melrose. 
Revolveris netikėtai išsišo
vė ir įvyko nelaimė.

jo galvą. Jis krito į duobę ir 
atsirado tarp keturių japo
nų.

“Jie buvo nustebinti kaip 
ir aš, bet ne taip greitai“,— 
jis prisiminė šypsodamasis. 
“Aš patraukiau šniūrelį, nu
mečiau . granatą ir iššokau. 
Aš tai atlikau per porą se
kundžių, nes buvau išsigan
dęs ir greitai apleidau tą 
duobę.“ Jis pasiekė savo da
linį už 50 jardų priešakyje.

Gaisras karo fabrike
Pereito antradienio vaka

re buvo kilęs gaisras Lion 
Manufacturing Co. fabrike, 
2640 Belmont avė. Dešimt 
moterų tarnautojų buvo iš
gelbėta per stogo langą iš 
moterų prausyklos, kur jos 
buvo liepsnų sučiuptos.

Penki lavonai buvo rasti 
pereito trečiadienio ryte, 
2:30 valandą, griuvėsiuose, 
po kelių valandų, kai ugnis 
perėjo per vieno aukšto pa
statą.

Fabrikas išdirbo elektri
nius įrankius armijai ir lai
vynui.

| KOMĄ

Amerikos kareiviai, užėmę jūros pakraštę pietvakaruose nuo Romos, prieš žygiuo
siant toliau, laidoja mūšiuose kritusius vokiečių kareivius. (Acme-Draugas telephoto)

Nauji Rekordai Lietuviški, Klasiški
Kaina po 79c vienas 

★

PfosvtpR Polka. ■V
Chicaa’lečlu Polka ............................ ..........Tl. Orkeatra
Jaupoil MergelS
Plaukia Mano TAlvelis ................ V. Bekerta Ir OrkestrąMvlPian Mergele
MoėlutP Mano BarP ....................... . V. Bekerta Ir Orkestrą
Radio Polka
Armonikos Polka ............................ Orkeatra
Tlptuviska Polka
Pas Darželi Trvs Mergelės ....

'v
V. Bekerta Ir Orkeatra

Muzikantų Polka
Rrooklroo Polka................................. Orkeatra
Aukso JtuvrvtR Polka \
Pietuos polka ................................... J. Padauža Ir Orkestrą

Pn1kq,
Sauliau* Polka .............................. Orkestrą
Turrin Polka
TTklnlnku Polka .............................. Pennarylvanloa Orkeatra
Casnadlnė Rozalija
Jonas Pas Rožę ............................

n

Vyras šoko su kėde, o 
ne su žmona, ji

nusiskundė
Genys margas, o pasaulis 

dar margesnis. Keisti daly
kai įvyksta gyvenime. Mrs. 
Catherine Murray, 30 metų 
amžiaus, 1136 Lyman avė., 
Oak Park, buvusi muzikalūs 
komedijos choro gražuolė, 
pareiškė apylinkės teisme, 
kad josi vyras, dabar laivy
no leitenantas, labiau mėgo 
šokti su kėde, negu su ja. 
Taip toji moteris nusiskun
dė teisėjui Juliui H. Miner 
divorso byloje prieš lt. Ri
chard Murray, dentistą, pe
reitą antradienį.

Šokis su kėde, ji pasakė, 
labai ją susarmatijo, nes tai 
matė daugiau kaip 200 as-

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
S už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Detroito lietuvis laivyne

Julius Saplis gimė 1922 
metais, vasario 16 dieną, 
Detroite, Michigan. Baigė 
Šv. Antano lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą. Siekė 
aukštesnį mokslą Fordson 
High School, čia taip pasi
žymėjo moksle, kad mokyk
los vadovybė pasiūlė jį į 
Vickers Ine. kaipo gabų ma
šinistą. Kad ir turėdamas 
atsakomingą darbą lankė 
vakarinę mokyklą ir pabai- Julius Saplis, A. M. M.

.. . . . . ... . ge Jumor Oollege, sykiu įsimenu, o jinai buvusi laikinai , _.. .._ gydamas pasižymėjimą Air-| sienos gėlė.
Pora turi du vaikus ir bu 

Ivo vedę 1932 metais.

įvairias sporto šakas, ypa
tingai plaukimą ir medžiok- 

eraft Engineering šakoje, ‘lę. Buvo parvažiavęs atosto-

Baisus įvykis *

Nuo kulkos žuvo
William H. Perdew, 33 me

tų amžiaus, Evanston polici
ninkas, buvo sulaikytas 
Town Hali stotyje pereitą 
trečiadienį po to, kai jis pri
sipažino, kad mirtinai šovė 
į Nicholas Blase, 42 metų 
amžiaus, bartenderį, lauke 
prie taverno Log Cabin Inn, 
1047 Wilson. Apie tai pareiš
kė policija a

Suvis įvyko netrukus po 
4 valandos ryte, kai Blase 
paliko uždarytą taverną. 
Draugas, kuris lydėjo jį, pa
sakė, kad Perdew ir du kam-j 
panijonai nenorėjo palikti I 
taverno uždarymo laiku ir' 
laukė bartenderio, kai jis iš
ėjo.

Kadangi vyrai beldės į du
ris, kad būtų įleisti kadan
gi Perdew anksčiau taveme 
parodė ginklą. Blase apsi
ginklavo su revolveriu, kai 
jis išėjo, jo draugas George 
Tindle papasakojo apie tai 
policijai.
PENKI ŠŪVIAI

Kai ji® buvo grasinamas 
lauke, Tindle pasakė, Blase 
ištraukė savo ginklą ir įsa
kė trims sustoti eilėje prie 
sienos. Perdew ištraukė sa
vo ginklą, paleido du šuvius 
į bartenderį, kai jis stovėjo 
prieš jį, ir dar tris paleido, 
kai jo auka gulėjo ant že
mės. — pareiškė Tindle.

Blase ir Tindle buvo lydi
mi Miss Frieda Morgan, 33 
metų, 3536 Sheridan, pada
vėjos, kai jie paliko taverną.

Ji ir kita mergaitė buvo 
anksčiau pakviestos eiti su 
trim vyrais, bet jos bijojo

mus
X Bernice Ambrosienė, 

6800 S. Artesian Avė., pa
daryta sunki operacija E- 
vangelical ligoninėj, prie 54 
ir S. Morgan St. Ji yra uoli 
“Draugo“ rėmėja, narė Mo
terų Są-gos 67 kuopos ir 
pavyzdinga katalikė. Pažįs- > 
tamieji prašomi aplankyti. 
Kamb. No. 206. Lankymo 
valandos nuo 10 ryto iki 9 
vai. vakaro.

X P. Baltinis, Lietuvos 
Katalikų Studentų Pax Ro
maną atstovas Amerikoje, 
dabar tarnaująs - kariuome
nėj, po trumpų atostogų 
Minneapolis, Minn., pas dė
dę, pakeliui į savo stovyklą 
Texas valstybėj, dienai bu
vo sustojęs Chicagoj, kad 
pasimatyti su draugais, su 
kuriais mokinos ir veikė.

X Komp. A. Pocius pa
kviestas suruošti meninę 
programą Vasario 16 minė- f 
jimui, kuris, kaip jau buvo 
paskelbta, bus St. Agnės 
Auditorium, prie Archer ir 
39 gatvių, vasario 13 d., 2 
vaL popiet. Tikietai įeiti po 
35c ir jų galima gaflti viso
se patriotinių laikraščių re
dakcijose.

X Fotografas Kazlauskas. ? 
iš Cicero, kuris yra savinin
kas Blaise Studio, Melrose 
Park, III., praeitą sekmadie
nį šv. Antano parap. salėj 
rodė laba;i gražius krutamuo- 
sius paveikslus iš a. a. kun.

INTERNATIONAL POLKOS

Rouhlltrhkl
Funleull — Funlcula ............................................. Musette Orchestra
EmIUa Polka
Pouerh Bnv Polka ................................................. Polka Kingą Orchestra
Barbara Polka
Pzulelda Polka ................................................... Polka Kingą Orchestra
Pnckoo Waltjs '
Raln Ra,n Polka ..........................• •..................................... The Polkateers
w-ddlng Waltz
Wedding Polka ................................. Vorai wlth Orchestra Acconip.
Pamlval Polka
Domino Polka ................ ..................... ................... ................... Polka Kingą
Piarlnet Polka
Hop Along .......................................................... .. Vlctor Accordlan Orch.
Green Grove Polka
Julce Ciartnet Ie.ndler ............................. Red Raven Inn Orchestra

RUSSIAN REOORDS
T.lfe Is Better
Po Not Touch Us ................ RM Army Singera A Balalaika Ork.
T.lngerlng Ecohoes
Fellows. TTnhameaa your Horsea .... Symphonlc Ensemble of Klev 
Tn The Fight for the Fatherland
Holy War ............................................................... • •............. Mllltary Chorus
The Rime Nlght
High Flylnr Clouds ............................................ U. 8. 8. R. Ensemble
Rloomlng Oardens
Faleons ................................................................................ Women’s Ensemble
8now Storm
The Young Blrch Tree .......................................... '... Red Army Chorus
A long the Valės and Hills
My Own, Mv Beloved Field ........................ .. U. B. 8. R.Ensemble
Tn the Moonlit Meadows
Kallnka .......................... ............................................. U. 8. 8. R. Ensemble
If War Breaks Out
Tachanka .................................................................... U. 8. 8. R. Ensemble
Ptrong Home
By the VUlage ....................................................... Artiste of the R8F8R

JOS. F. BUDRIK,
3241 So. Halsted St

CHICAGO 8, ILL.
DIDELE KRAUTUVE RAKANDŲ, JEWELRY

Keturi vyrai pavogė 
tik 9 centus

Joseph Sajdak, 55 metų 
amžiaus, 5549 So. Waahte- 
naw avė., buvo rastas tuš
čiame lote, 2700 West 55th 
str., su perplauta gerkle, pe
reito antradienio vakare. 
New City policijai pasakė, 
kad jis buvo užpultas ketu
rių vyrų. Jis yra sunkioje 
padėtyje, randasi ligoninėje. 
Atrodo, kad keturi vyrai iš 
Lajdak pavogė tik devynis 
centus, jo kišenėje buvo ras
ta 26 centai. Jis pasakė, kad 
turėjo 35 centus, kai išvyko 
iš namų. Vyrai privertė jį 
įeiti į automobilį ir po per- 
piovimo išmetė J gatvelę už
pakalyje loto, kur jis buvo 
rastas.

Jis savanoriu įstojo į 
Navy kaipo Seaman First 
Class lapkričio 18, 1942.

Po lavybų buvo išrinktas 
mokytis radijo, jį nusiuntė 
įsigyti tą mokslą Alabama

goms. Kad ir patėnkintas 
tarnyba, yra pasiryžęs svei
kas sugrįžęs toliau tęsti sar 
vo mokslą ir įsigyti laipsnį 
kaipo Chemical Engineer.

Julius Saplis yra sūnus
Polytechnic Institute. Jį pa- Jurgio ir Stefanijos Saplių,
skyrė ant lėktuvnešio ir pa
kėlė jį į Avi a t io n Machinist 
Mate.

Julius yra susipratęs ka
talikas, priklausė prie Šv. 
Antano parapijos Detroite. 
Ilgus metus pavyzdingai tar
navo prie šv. Mišių. Mėgo

kurie gyvena 3886 Rauk) 
Avenue, Dearborn, Michi
gan. Julius turi vieną brolį 
kleriką Stanislovą Saplį Ma
rijonų Seminarijoje, Hins- 
dale, UI. kuris bus įšvęstas 
į kunigus ateinančiais me
tais.

Meiles tragedija

Uždrausta meilė nuvedė i kapus

IltidHko leidžiamų Radio Programų I Alkas:
WCFL 1000 K. Sekmadienio Vakare »:»0 P. M. 
WHFC 1460 K. Ketvirtadienio Vakans 7:00 P. M.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

J. Vaičiūno gyvenimo. Tai
priimti pakvietimą nes jos1 ^uv0 Pu^as dalykas ir su- f 
manė, kad vyrai buvo gink- labai daug gražių pri- 
luoti. siminimų.

Evanston policijos virši- . x Jx,8evič,U8>
ninkaa Carl Ectaan įsakė bo“s 1“t“VU* P*™™03 °‘
Perdew’ą suspenduoti, kai 
gavo pranešimą apie šovimą.

Pirmasis šūvio sceną pa
siekė navy chief petty oficer 
Emmett Ferguson, buvęs 
Town Hali stoties seržantas, 
kai jis išgirdo šuvius, eida
mas netoli. •
POLICININKAS
NUGINKLUOTAS

Ferguson pasakė kapito
nui Robertui Welling’ui ir lt.

mahia, Nebr., atvykęs į a. 
a. kun. A. Baltučio laidotu
ves, vakar atlankė ir dnr. 
“Draugo” redakciją Prieš 
keletą metų svečias darba- 
vosi Chicagoj ir yra para- 
šęs-išleidęs tikybinio turinio 
knygelių.

X Marcelė Pakeltlenė, ži
noma Brighton Park veikė
ja, Susivienymo Chicago aps 
krities susirinkime, praeitą 
sekmadienį, išrinkta valdy-

Trys ginkluoti vyrai
Trys ginkluoti vyrai, dėvį 

tamsius akinius, paėmė pe
reito antradienio vakare 
|1.100 iš Republic Savings 
ir Loan Association, 5348 S. 
Kedzie avė., po to, kai jie 
privertė tarnautojus atida
ryti seifą.

Pavogė $65
Du vyrai pereitą antra

dienį apvogė William Res- 
nick, insurance agentą, 4559 
Vincenneg avė. Iš jo paėmė 
$65.

New Yorko mieste gyve
no graži mergina. Bet ji pe
reitą pirmadienį mirė. Tai 
meilės tragedijos auka. Ji 
turėjo didelius talentus biz
nio srityje, bet neįstengė iš
rišti meilės klausimo. Jos 
vardas—Misa Beryle Blake, 
34 metų amžiaus, Palmolive- 
Peet Co. stilistė, ir buvusi 
Kathleen Mary Quinlan, Ine., 
didelių kosmetikos namų 
galva.

Toji mergina buvo myli
moji Albert R. Robertą, Ka
nados milijonieriaus, didelių 
namų savininko. Maryland. 
Robertą buvo vedęs. Jia no
rėjo gauti nuo žmonos divor- 
są ir greitai ketino vesti 
Miss Blake. Bet pereitą šeš
tadienį Robertą žmona pra
nešė, kad ji pakeitė planą ir

atsisako divorsuotis.
Albert R. Roberts ir Miss 

Beryle Blake romansas pra
sidėjo prieš keletą mėnesių. 
Apie tai policija sužinojo, 
kai buvo rastas jos lavonas 
Greenwich Village jos apar
tamente. Tuo laiku ji nešio
jo deimanto ir eapiro žiedą, 
kurį jis davė jai ir jinai lau
kė tos dienos, kai Roberts 
gaus divorsą nuo žmonos. 
Bet šeštadienį žmona atsisa
kė divorsuotis.

Miss Blake susijaudino. Ji 
pašaukė gydytoją ir pasakė, 
kad jai gyvenimas daugiau 
nieko nereiškia. Gydytojas 
nusiuntė tris slauges ją pri
žiūrėti. bet ji pirmadienį pa
leido slauges ir pareiškė, 
kad jau pasveiko. Gražuolė

John Melscheiner’iui, kad jis I bon. Kiti valdyboje nariai 
matė Blase gulint ant žemės į palikti senieji. M. Pakeltie- 
ir įsakė Perdew padėti gink- į nė yrą aktyvi DKK narė. 
lą. Perdew puolė ant jo ir, x PreIatas Horsburgh, 
parbloškė ant žemės, — jis Draugi Tikėjimui Platin-
Pasak8- . ti direktorius, ir jo asisten-

Atvyko detektyvai, Per- tM kun Wagner> dalyvaus 
dew buvo nuginkluotas ir migijų dienos iškilmėse Sv.
nugabentas į stotį.

Perdew prisipažino, kad
jia turėjo kelis alus, bet tvir
tina, kad jis paleido ugnį sa
vo apsigynimui, kai Blase iš
rikiavo jį ir jo kampanijo
mis prie sienos, — pareiškė 
lt. Meischeiner.

bes siūlą. Prie jos lavono 
buvo rasti trys savižudystės 
rašteliai.

Kai Roberts išgirdo apie 
gražuolės mirtį, jia sukrito 
iš susijaudinimo.

Jei žmonės • daugiau pai
sytų moterystės šventumo
ir jos nesuardomumo, tokie 

mergina nutraukė sau gyvy-1 dalykai neįvyktų.

Kazimiero Akademijoj, sau
sio 31 d.

X B. Rudakienė, brigh- 
tonparkietė, viena buv. dnr.
‘ ‘Draugo“ koncerto uolių 
šeinrninkių, šiomis dieno
mis taip susirgo, kad nega
lėjo dalyvauti savo geros 
draugės a. a. E. Navickie
nės laidotuvėse.

Po sunkaus dienos darbo 
imkim | rankas “Draugą” 
Jis sutelks mums poilsio į- 
vairlomls žiniomis iš viso 
msanlio.
TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS




