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Pasiekė kelią vedantį Romon
RUSAI STUMIA NACIUS ESTIJON
Vis labiau suspaudžia nacius šiaurėje

LONDONAS, sausio 25.—J jos sudarė pusratį, kuris vis 
Vokiečių aukštos komandos tampriau aptraukiamos apie 
pranešimas sakė rusai pra-; nacius.
la-užė vokiečių lini jas vienoj ; Didžiausias smūgis nacių 
vietoj į šiaurvakarius nuo SU3įsiekimų linijoms į pie- 
Kirovogrado, atnaujinę sa- įU8 nuo Lerrngrado buvo 
vo puolimus tarpe Pripeto 8Uduotas vakar, kuomet ru-
ir Berezinos upių, ir padidi
nę spaudimą Kerčo mieste.

LONDONAS, sausio 25.— 
Rusų kariuomenės perkirto 
svarbųjį vokiečių pašitrau- 
kimo geležinkelį) einantį į 
vakarus iš Leningrado sek- 
torio, ir dabar gręsia nacių 
kariuomenei apsupimu.

Vokiečiai stumiami į va
karus ir pietvakarius, į Es
tijos pusę. Prae:tą savaitę 
susijungusios Gen. Govoro- 
vo ir Gen. Meretskovo armi-

sai perkirto Krasnogvardeis 
ko-Narvos liniją, netoli nuo 
Smol.kovo kaimo.x Sovietų 
priešakiniai daliniai buvo 
tik dvi mylios nuo paties 
Krasnogvardeisko.

Toliau rytuose, kiti rusų 
daliniai pasivarė per 40 kai
mų ir miestelių, jų tiarpe 
Puškino (Tsarskoje Selo) ir 
Ba.vlovsko (Slutsko), svar
bių susisiekimo centrą 14 ir 
18 mylių į pietus nuo Le
ningrado.

ŠARVUOTI VEŽIMAI IŠKELIAMI ITALIJOS KRANTE PASIVARĖ 19 MYLIU NUO KRANTO
Amerikiečiai persikėlė per Rapido upę

LONDONAS, sausio 25.— kieč'ai jau perkirto vieškelį
Vokiečių žinių agentūros 
pranešimu, sąjungin inkai

ir geležinkelį), tuo atimdami 
iš vokiečių pietiniam fronte

jau pasiekė Velletri mieste- pabėgimo kelius.
lį, prie Apijos vieškelio, tik 
24 mylias į pietus nuo Ro
mos.

Alžyro radio sakė penk
tos armijos amerik’ečiai ka-

OWI pranešimu, Ženevos 
laikraštis La Suisse citavo 
fašistų spaudos pranešimus, 
kurie sakė sąjungininkai 
okupavę visą 30 mylių kran

reiviai ir vėl persikėlė peri tą nuo Nettuno iki Tiberio
Rapido upę ir atsiėmė savo 
pozicijas arti San Angelo.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, sausio 25.—Vis au
gančios sąjungininkų jėgos 
išlipdinamos Nettuno kran
te į p'etus nuo Romos, ir

upės žiočių, ir dabar grąso 
Ostijai, Romos uostui.

Britų radio perdavė vo
kyčių agentūros raportą, 
jog Romoje jau girdisi arti
lerijos šaudymas.

Penktos armijos fronte 
vokiečiai tęsia aavo atakas,varosi gilyn Italijon prieš 

labai mažą opoziciją. Jie jau, bet jau ne taip stipriai

Argentina nutrauks 
santykius su Ašimi
LONDONAS, sausio 25 — 

Anglija prisidėjo prie Ame
rikos nepripažinime naujos 
revoliucinės Bolivijos vy
riausybės. Užsienių reikalų 
sekretorius Eden šiandien 
pranešė parliamęntui, jo»g 
Anglijos vyriausybė negalin 
ti pripažinti naujai sudary
tą Bolivijos vyriausybę.

Vakar rastas negyvas
Senatorius Van Nuys
WASHINGTON, sausio 25 

— Demokratas Senatorius 
Frederick van Nuys, iš In
diana valstybės, mirė dėl 
širdies ligos anksti šį rytą 
savo vasarnamy, Vienna, 
Virginia. Jis buvo 69 metų 
amžiaus, ir senatorius nuo 
1932 metų. Buvo rastas ne
gyvas lovoje.

WASHINGTON, sausio 25 
—Iš autoritetingų sluoksnių 
suž'nota, jog Argentina pra 
nešusi Amerikai ir Angli
jai, kad ji mananti nutrauk
ti diplomatinius santykius 
su Ašies valstybėmis. Toks 
Argentinos elgesys būtų 
svarbus diplomatinis laimė
jimas sąjungininkams, ka
dangi Argentina, yra vienin 
tėlė vakarinė šalis, kuri nė
ra nutraukusi ryšių su Aši
mi.

Kiek žinomi, Argentinos 
vyriausybė pranešusi Ame
rikos ir Anglijos ambasado
riams Buenos A:res apie sa
vo intenciją nutraukti san
tykius su Vokietija, ir Japo
nija,.

Manoma Argentinos mili- 
tarinis režimas suprato, kad 
Amerika ir kiti Amerikų 
kraštai ruošėsi daryti stip
rius diplomatinius ir ekono-

Cen. Marshall prašo 
bonais remti kareivius

WASHINGTON, sausio 25 
—Armijos vyriausias va
das, Gen. George C. Mar- 
shiall, vakar sakė Ketvirto® 
Karo Paskolos vajaus nusi- 
sekimas bus geriausias įro
dymas mūsų priešams, kad 
jų nugalėjimas artėja.

Bren sunkvežimiai, kuriąis važiuoja britai kareiviai dalyvaują naujoj sąjungi
ninkų invazijoj už vokiečių linijų tik į pietus nuo Romos, išvažiuoja nuo kranto, kur jie 
buvo iškelti, užimti savo pozicijas.

(Britų armijos nuotrauka per OWI: Acme-Draugas Telephoto.)

CIO nori algų pakėlimo 
plieno darbininkams
WASHINGTON, sausio 25 

—CIO prezidentas Philip 
Murray šiandien pradėjo 
savo kovą prieš “Little 
Steel” algų formulę, pareik 
šdamas, kad vyriausybės 
darbo statistikos bSuras nu
piešęs neteisingą vaizdą 
apie pragyvenimo išlaidų 
kilimą. Jis teigia, jog tarpe 
sausio mėnesio 1941 metais 
ir lapkričio mėmes’o 1943 
metais pragyvenimas pakilo 
suvirš 46 nuošimčius, o 
darbo statistikos raportavo 
tik 23.4 nuošimčių pakilimą.

Murray pabrėžė savo rei- 
kalavim*ą algų pakėlimo 
plieno darbininkams.

PIRKITE KARO BONUS!

Amerikos lėktuvai trečią dieną iš eilės 
puolė Prancūzijos krantus

LONDONAS, sausio 25.— 
Dideli sąjungininkų lėktuvų 
daliniai trečią dieną liš ei
lės skrido per Anglijos ka
nalą pulti Prancūzijos kran
tą, nuo Dunkirko iki Bcu- 
logne.

Pirmoji ataka buvo pada
ryta dar beauštant, o po to 
vieni daliniai grįžo, kiti 
skrido atakon.

Orinėse kovose vakar su
naikinta 21 vokiečių lėktu
vas, kuomet bomberius sau
goją naikintuvai susikibo su

vokiečiais virš vakarinės• ••
Vokietijos.

Oras vakar naktį buvo 
toks prastas, kad dalis bom 
bėrių, kurie buvo pakilę 
skristi Vokietijon buvo at
šaukta.

Visos dienos operacijose 
sąjungininkai prarado du 
didelius bomberius, vieną 
naikintuvą-boųiberį ir 10 
naikintuvui. Anot komunika 
to, dar trys priešo lėktuvai 
buvę numušti vakar rytą 
prie Olandijos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Išlipęs iš galvėkario 
» alžyro - vokiečiai žuvo po automobiliu

kareiviai skuba iš Cassino

PER 30 DIENŲ SUNAIKINO SUVIRS p- ---™o».„y ^vi.niiunv i Manoma H|tlerls metų amžiaus, .č Escsnaba,

350 JAPONU LĖKTUVU is’ųs daug kariuomenės Ita-/^cb-» ^JVO užmuštas

lijon. kad neprarasti Romos <!len kuomet . “tomobilis

pasiekė Apijos kelią ir ly-l Prancūzai kareiviai Croee
giagrečiai einančią geležin
kelio liniją 15 mylų nuo 
krantą

Amerikiečiai ir britai Ga- 
rigliano ir Rapido uipių sek
toriuose laikosi prieš dideles 
vokečių kontratakas.

• Nettuųo apylinkėj kol kas 
nėra didelės priešo opozici
jos, ir Bari radio praneši
mas sakė sąjungininkai jau 
randasi Lepini kalnų apy
linkėje, 19 mylių nuo išlipi
mo vt'etos.

Amerikiečiams ir britams 
bežygiuojant pirmyn, jie už
ėmė Anzio miestą. Iš pra
nešimų iš fronto duodasi su 
prasti, kad britai ir ameri-

kalno apylinkėj atmušė ke- 
l'as nacių atakas ir šiuo 
laiku kaujasi su priešu.

Toliau į pietus pagal Ga- 
rigliano, britai praplėtė sa
vo poziciją ir pasivarė ar
čiau Castelforte ir Damiano 
tilto.

Iš silpnėjančių kontrata
kų spėjama, kad vokiečiai 
patraukia savo kariuomenę 
atmušimui sąjungininkų ar
čiau Romos.

Aštuntos armijos fronte 
prie Adrijatiko pastebėta 
didelis priešo judėjimas. 
Manoma vokiečiai č'a stei
gia stiprias apsigynimo lini
jas.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS I n,umete 54 bomba« tie8io*
N. Gvinėjoj, aaus'o 25 
Desperatiški japonų bandy
mai sulaikyti sąjungininkų 
atakas ant jų lėktuvų ir 
laivų bazių pietvakarių Pa- 
cifike brangiai jiems kai
nuoja—vien tik virš Rabaul 
per 30 dienų jie neteko 350

minius spaudimus prieš Ar- savo lėktuvų, ir vis vien
gentiną. mūsų bomberiai 

juos atakuoja.
Vien tik dviejose didelėse 

atakose ant japonų bazių

kasdien

KALENDORIUS
Sausio 26 d.: 6v. Pošikar- Wewa.k, N. Gvinėjoj, ir Ra 

pas; senovės: Ryman tas. ! baul, N. Britanijoj, priešas 
Sausio 27 d.: Sv. Jonas prarado 51 lėktuvą, ir gal

, ant taikinių ir paliko gau
rus, kurie matėsi už 20 my
lių. Japonaii vijosi mūsų lėk 
tuvus 60 mylių, bet numušė 
tik penkis sąjungininkų lėk
tuvus, o prarado 18 savo 
lėktuvų. Priešlėktuvinės pat 
rankos nušovė vieną mūsų 
bom bėrį.

Mitchell ir Liberator bom 
bėriai grįžo atakon šešta- 
dienro naktį. Jų bombos su
kėlė 11 atskirų gaisrų ir 
tris didelius sprogimus. Du

miestą, kadangi tai būtų 
didelis smūgis vokiečių mo
ralei.

užvažiavo ant jo, jam išli 
pus iš gatvėkario ir einant 
skers gatvės. Automobilio 
vairuotojas buvo Edwin Ja- 
kubowski, 9232 Anthony 
sve.

16 MASKVOS — Rusų 

kari uomenės kartjasi su na

ciais pačiuose Krasnogvar

deisko pakraščiuose. Vokie

čiai siunčia rezervus iš Es- Firma užgina nor? 
tijos ir Latvijos į Leningra

d« »«>■><* nuskriausti vyriausybę
16 LONDONO — Ameri

kos lėktuvai atakavo nacių

Po dideliu kovu naciai 
okupavo Senį miestą
LONDONAS, sausio 25.— 

Maršalo Tito pranešimas 
sakė vokiečiai okupavo Senj 
miestą, Kroatijos krante, 
35 mylias j pietryč us nuo 
Fiume, po didelių kovų, ku
rių metu jugoslavai užmušė 
daug vokiečių.

Slavų komunikatas sakė 
aršios kovos dabar vyksta 
Doboj-Tuzliai sektory, ryti
nėj Bosnijoj. Tuzla mieste 
kovojama net gatvėse. Ank
styvesni raportai sakė par
tizanai užėmę Gracanica 
miestą ir suna’kinę Doboj- 
Tuzla geležinkelį.

Numušė devynis naciu 
lėktuvus, kurie bandė

ChrisostomoA; senovės: Auk 
suolis ir Akytė.

net kitą 14.

ORAS

Ūkanota. Nešalta, 
būti lietaus.

Nuo 40 iki 70 japonų lėk
tuvų bandė atmušti sąjun
gininkų ataką ant Rabaulo 

Gali Lakūnai aerodromo šeštadie 
j ny, bet Mitchell bomberiai

aerodromus Olandijoj. Du 
mūsų naikintuvai dingo. 
Sąjungininkų bomberiai ry-Liberator lėktuvai dingo. A

Sąjungininkų bomberl.1, "t
nežiūrint didelča opozicijos, **• I įropos P***-

iš 50 priešo lėktuvų, nume-' m ' UO8e*
tė 105 tonus bombų ant We- 16 PEARL HARBOR —
wake esančių priešlėktuvi
nių patrankų, kurių 18 su
naikino arba labai sužalojo. 
Penki lėktuvai negrįžo.

Amerikos didieji lėktuvai 
numetė 50 tonų bombų ant 
japonų pozicijų Marshall 
salyne.

NEW YORKAS, sausio 25 
—Moore-McCormack Lines, 
Ine., kuri su trim savo Vir
šininkais kaltinama suokal
biu nuskriausti vyriausybę, 
šiandien sakė kaltinimas e- 
sąs “nepagrįstas, aršus ir 
nugąsdinantis. ’’ Formaliam 
pareiškime, kompanija užgy 
nė, »kad vyr'ausybė ar są
jungininkai buvo skriaudžia 
mi, ar kad karo pastangos 
buvo paveiktos.

SENATAS 1NVESTIGU0S
MĖSOS PERTEKLIUS
WASHINGTON, sausio 25 

— Senatoriui Thomas pada
rius kaltinimus būk ‘‘dideli 
kiekiai” mėsos sugedę dėl
to, kad nors trumpam laikui 
nebuvo pertraukiamas mė
sos racionavimas, Senatas 
šiandien pradėjo investiga- 
ciją.' Thomas reikalauja, 
kad mėsos racionavimas bū
tų kuriam laikui nutraukia
mas, kad duoti žmonėms 
progos supirkti ir sunaudo
ti mėsų perteklius.

musy pozicijas
SĄJUNGININKŲ STABAS 

Alžyre, sausio 25.—Sąjun
gininkai lakūnai vakar nu
mušė 9 nacių lėktuvus, ku
rie bandė išnešti iki šiol di
džiausią ataką prieš mūsų 
laivus pristatančius reik
menis į naująsias išlipdini
mo pozicijas.

Viena didžiaus’ų orinių 
kovų įvyko virš pačios są
jungininkų pozicijos, kuo
met nedidelis skaičius Ame
rika lėktuvų- susikibo su 
daugiau negu 30 nacių lėk
tuvų. Vok'ečiai buvo pava
ryti, ir prarado vieną lėktu
vą.

Amerikos bomberių ata
kose ant Vrattsa geležinke
lių centro, Bulgarijoje, ne
toli Sofijos, ir Skoplje, Ju
goslavijoje, numušta, dar 
šeši prie lėktuvai.

$75,000 darbe tęsimui
WASHINGTON, sarusio 25 

—Atstovų buto sąskaitų ko
mitetas pranešė, jog užgir
ta $75,000 spropriacija Dies 
komitetus kad jis galėtų 
ir toliau investiguoti prieš- 
amerikonišką veiklą.
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Prezidento Antano Smetonos 
laidotuvių įspūdžiai

LEGIJONIEKIŲ MANIEVROS PRAJUOKPINA NU- 
UŪBUSIAS ŠIRDIS. KADA MŪVIU APAHA1AI TRUK 
DO* KAEDftTOFįJ SP¥ČKJ8\ SU MHLNON>HBRftAUS| 
DUKTERIMIS PIETUOSE. SIC TBAN81T GURIA 
MUNDL

Valstybės užuojautos rezobcija
STATO OF ILLINOIS •

SIXIY~TIUR» CEMEBAK ASSEMBLY SENATE 
IN MEMORY OF

HON. ANTANAS SMETONA* * • •
Offeręd. by Senator Arnotf P, Benson 

Senate Reoalaitioa No. 8
(-Tęsiny*}

Žmonių renkasi vis dau
giau ir daugiau, vargiai be- 
telpa koplyčioje. Netrukus į- 
eina Smetoniene, lydima sū
naus Juliaus, dukters Valr> 
šienės ir šiąs vyro pulk. Va
lučio. Visų. įtemptos- akys. 
Suklaupia trumpam poterė
liui. Po to sustoję prie kars
to kaip apmirę įtemptai ste
bi lavoną, žinodami kad po 
valandėlės nebematys šiame

katedrą polio ja stovi “>od- 
kamriok”.

FHtoinhrigų aparatai trata.
Prie durų pasitinka dva

siški}! ir giedodami nulydi 
prie altoriaus. Prasideda, šv 
Mišos, kurias celebruoja 
Clevelando. koadjutorius vys 
krapas J. E. Hoban, asistuo
jant dvasiškijai. Katedra pil
nutėlė žmonių. Ant viškų

Tarp ko kito jis pasako kad|(^= 
daug užuojautos telegramų' 
sulaukta iš įvairių žymių as
menų, ambasadorių, minis- 
temų., kaip tai: Lenkijos, Lai 
vijos, Estijos, Čekoslovaki
jos ir k'tų valstybių.

Ypatingai nuoširdi užuo
jautos telegrama sulaukta 
Argentinos prezidento. Tik 
iki šiol dar nesulaukta iš ktii

gieda labai šaunus vyrų cho
ras.? Pamokslą išeina saky- 

, . į ti kun. A. Linkus, vietoj
paša yje. | skelbto kun1. širvaičio. Ne-

Netrukus įeina ministeris' drąsus, bet gilus pamokslas
žadeikis, lydimas konsulų 
Daužvardžio ir Budrio. Su
trata fotografų aparatai. 
Vainikus pradeda nešti lau
kan ir saviškiai sako pasku
tinį sudiev, bučiuodami Pre
zidento rankas ir veidą. Ne 
vienam dalyviui nurieda a- 
šara per skruostą. Tik čia 
man viena neaišku, kad S. 
Smetonienė, Julius ir Valu- 
šienė nepravirko ir visai šal
tai išsilaikė. Stebėtinai tvir
tus nervus turi. O tuo tar
pu Bačiūnas iš Sodus, Mi
chigan dėl didelio verkimo 
ir susijaudinimo buvo išves
tas už pažastų iš katedros.

patrauks klausytojų širdis.
Po to vysk. Hoban pasa

ko angliškai, pamokslą. Kal
ba labai simpatingai pareikš
damas gilių minčių. Čia ke
lios trumpos ištraukos vaiz
džiai parodo pamokslo turi
nį, pa v.: “Reiškiu gilią už
uojautą. visiems lietuviams 
dėl prezidento in eaile mir
ties”...

“Jo gyvenimas ir darba
vimasis lietuvių tautos labui 
bus inspiracija naujai tvar
kai, (new order), kurį mes 
tikime, prisikels jūsų gim
tame krašte, paremta tiesa,

WHEHEA3, Wo have Uearned with deep regret of th« T i, . „ ,
«d*. mn-ody d«th of Ztetnas Smetona, Va£atyh.ų Depjr
preoident of Lithuania; and

WHEREAS, Antanas Smetona served the Republic of 
Lithuania witb brilliance and distinetion as its first, and 
also, after tan interval, aa its lašt President, and becanar 
knoftvn aad endoared ao'the George Wasbingtoa of hi* 
country; and

WTfEBLEAS, The los* of this outstand ng leader is deep- 
ly felt by all freedom-loving persona throughout the 
world ; and

W MUKIAS, We recognize with deep appreciation An 
tanas Smetona’s untiring efforts eapended in behalf of 
his oountry, therefore, be it

JtESOLVEC, By the Senate of the Sixty-third General 
Asaembly «f the State of Illinois, that we empreas our 
deep regret at the loss of Antanas Smetona; that a copy 
of this resotation be forwarded by the Secretary of Stale 
to the members of his bereaved family; the Lithuanian 
Consul iin Chicago and interested Lithuania Societiea,
Organizations and newspapers; and, as a further. mark 
of respeettohis memory, that the Senate do now adjourn.

Adopted by the Senate, January 10, 1944.
Hugh W. Cross,

President of the Senate

tamento, turbūt 3a>ko, dėl 
rusiškos atmosferos spaudi 
mo...

« Fo Zūrio kalbos nuimama 
Lieituvos vėliava nuo kars 
to, sulankstoma ir iškilmin
gai įteikiama Smetonienei. 
Julius pabuŠKUoja karstą, vis 
vyriškai išsilaikydamas iki 
pat pabagos, — nepravirkš
ta. Skelbiamos iškilmės baig 
toe ir liepia skirstytis. Kars
tą padeda į mouzuliejų iki 
bus galima parvežti į Lietu
vą, o jei ne, tai į Arlingtono 
kapines Vašingtone.

Paskelbus iškilmės baig- 
(Nukelta į 5 pusi.)

Bes. 6958 So. Talman Ava 
Bes. Tel. GROvrhiU 0617 
Offloe ToL HEBfloek 4848

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
BveryttalnK ln the Une of 

t-urulture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repr itative.

SHOHROOMS IN 
MERCHANDISE MAUT
For appointment caJU — 

REPUBLIC 6051
4*

Secretary of the Senate

laisve, teisėtumu ir Dievo 
Po atsisveikinimo uždėjo garbėj

Po pamokslo Ekscelencija 
suteikia paskutinę absoliu
ciją or procesija pasijudina 
link durų. Lauke susispietę 
daugybė žmonių, tebelaukia 
raitoji policija, kuri ta pa> 
čia procedūra pagerbia išne
šant} karstą. įnirtę filminiu-

stiklinį viršų ant karato, o 
ant šio kitą metalinį), sąly- 
dšiari sušriubavo ir prasidėjo 
eisena iš koplyčios. Lauke 
fotografai ir filmininkair ne
kantriai laukę, paleido Ko- 
dac bei Bell-Howell apara
tus darban. Filmuojama bu
vo penkių atskirų filminin- 
kų

V'lkelio paruošta didelė ei
lė puošnių Pėckard automo
bilių dalyviams vežti nusi 
tiesė ištisai visa gatvė. To
kią puošnią Peckardb auto
mobilių virtinę temačiau tik 
kardinolo Mundele:no laido
tuvėse.

Netrukus atsidūrėme prie 
katedros. Čia išrikiuota rai
toji policija. Išėmus karstą 
iš ambulanso pasigirsta ko
manda — gerbk! ir visą lai
ką iki karstas įnešamas į

DMžtatiSM Lieknų 
Jeveky Kraubvė

rodffius, 

dalus 

om tr klt u'»

kai bėgioja iš vieno kampo 
į kitą, norėdami užfiksuoti 
įdomiausius momentus. Pa
lydėtoje! susėdo į puošnius 
Peekardus. Ištisa vilkstinė 
spindančių automobilių, prie 
kyje lydima raitos os poli
cijos, tiesiai nutraukė į Cal- 
vary kaupines.

Kapinės'labai didelės, gra
žios, bet kažkodėl lietuvio 
sielai nemalonios. Parengta 
specialė pastogė apie 50 
Žingsnių nuo kelta. Per vi
są tarpą nutiesti žali patie
salai. Kapinėse nedidelis put 
kelis žmonių tesusirinko. Kai 
kurie dėl Šalto oro sėdėjo 
automobiliuose, čia susidarė 
jau ne koks įspūdis. Čikagon 
je laidojant Šv. Kazimiero 
kapinėse paprastą žmogų 
daugiau lydėtojų susirenka

prie kapo, negu dabar pre
zidentą... 1

Dvasiškijai atgiedojus ir 
atlikus bažnytines apeigas, 
vietinio veikėjo pakviestas 
ministeris Žadeikis pasakyt: 
kalbą, Kalbėjo trumpai, tu 
riningai, nutpiešdamas pre
zidento nuopelnus lietuviu 
tautai. • »

Pastebėjome, kad filmuo
jant muv’ų kamerai truad? 
ministerio kalbą. Kapų ty
la ir laidotuvių proga vieš 
patauja. Kamerų dūzgimas 
pilnai buvo girdimas visų 
ausyse. Instinktyviai jautė 
fihnininkai nenorą filmuoti, 
nors primigtinai buvo pra
šomi Plmuoti.

Po ministerio kalbos dar 
tarė žodį laidotuvių rengimo 
komiteto pirmininkas Zūris.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS « CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandorf- 2—♦ ir 7—9 vakare 
Trečiad ir Nedaliomis susitarus 
2428 W<wt Maronntte Road

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGLSTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114

Perkėlė H¥« Raštinę į 
BRTOHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės vtrfaninėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

M metų patyrimas
TeLi Yarto 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Utalso.
Akinių Dirbtuvė 

IO. HALSTED ST. 
S4th Street

Melflkt ėrauoCOrfl

4*
Oflee Ir ‘ 

[MSI SO

ainius daiktus 

i* PRIENA
MI AUSI A&
KAINAS. 1
Turtme didelį

0 a ar rinkimų ____
MuzikalMkų Inųtrumntų Muri- 
<alilkų Kitygų Stygų Itehor 
tų i* kitą ribokite a 
Atletų

DABAR

Sudriko Hodernflka Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų gerų Pasior Se
nų Fertų Karpetų Radijų ii 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
■togų TsipgJ Rakandai, Galdoa

tas. F. Bndrik, bic
324) So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—45»T

Laikro-

iėllua, žiedus, Baflomaa Plunk- 
ir HusUteliua IsatruntBoe

JOHN A-KASS
l«X&BS - V AKWUU 

—■ MUŠIU 

112 Lt ARCHER AVRNUR

Vra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BUIea 
Namų Materijolą. Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atrykite į mflsų jardų ir apflSrėktte ste
kų lr aukStų rflSį LENTŲ—BQLLWORK 
— STOGŲ n NAMŲ MATERIJOM — 
dėl garnių, floriflų, vKlcų skiepų kr totų. 
PAMTAflKra SU MOŠŲ EKSPERTAIS.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
' TEHOAMAS DYKAM 

STANLEY LPTWINAS, 
General Manager

CABE-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nub 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų 

Kitomis dienomis — nuo T vai. ryto iki 5:30- valandos popiet

Būkit Malonūs 

| SAVO AKIMSI
aktų vtaam ryvenl- 

aL Sauroklta Jaa leisdami Ueg* 
■amlnuott Jaa modernliklauata 
■ateita, karių rarejima mokalaa
aetl aatalktL
^dtejiaRAI FATTRIMO^^

Dr/Jelin J. Smetana 
Dr. X X Smetana, Jr.

SRMK erMMOEOMvrai 
1801 8a. AahUnd Avenue 

Kampas ll-toa 
oavaii tesą, ckioaao
10 VAUunx>at

riM a aa iki l:l« p, m. 
talkinę*, ir laMad. Itl* a. aa.
Ifto--'’’ nų T:«a ų. m.

M5KMM DAROMOS AKI PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

a»t Lengvi* Menesmiij Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NU04MCTO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Radio Programai 
' Rndrlko Krautuves t

letdttaml 
a* V« metu:

[TRAI EXTRA!

k
kare t:M

f«SO L » Ketvirtadienio

1
ų «

»«-T
o ">•1 ' |

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Lesa In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
GENIAUSIA B 9YMMCSIA LIETUVIŲ FINANSINt IŠTAIGA 

—» 47 Metei Sekm ilgo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 8m. M. Mozerh, Sec'y. 8288 80. HALSTED ST.

Permainyta* 
vardas Ir
adreoaa

Llrtuvlika*
Žydukas

RKMKITH
BENĄ

L.n8TlTVTTJDRAUGĄ

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted SL

mARGUTI-T
VTRNTNTff.T.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. W este m Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 Sa. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
.-hm 2 Od 4 Ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
ę. NedėHearie pagal sutartį 
Offlrn TeL YARda <787 
Naaeų TaL PROspect 1990 

Tri. YARds 2249

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofise TeL VIRglnia 0034 
rieridencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL CANaI 6127

DR. BIE2IS ,,
GYDYTOJAS IR CnTR^ ' f:

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

nekaršta ofisas uždaryta*.
’ K REZIDENCIJA

S241 West 86th Place 
TeL REPubile 7868

M. TABde 5921
KENweed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

T et CANaJ 0257 -
Rez. TeL: PROspect 6654

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 9146

DR. V. X SIMKUS P
OTBVTOfAJB B CmKURGAS

B AKLIUS PRITAIKO 
744 West SSth Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbama savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Berid.—HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 IM 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadianiais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. .... VTRginia 1886

DR. At. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

lr Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. 2-6, T-0 P. M. 

3147 8. Halsted SL, Chicago

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TaL: BDway 2880 y

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAPayette 3210 
Baa. TeL LAEayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDrie 2868

VALANDOS:
Pina, Antr., Ketvir. 6 Ori 9 vak.; 

Penktad. 8:39 IU 0:30 vak. 
SeStad. « vaL IM 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimų.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Valandnp: 8—8 popiet I PLATINKITE "DRAUGĄ”
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“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

1

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpIl »4S8-»48I

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Ctoanmlaalon im- 

■tatymal reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Jslmtl Pa
li nona vi mo Raštą (Matement of 
BTallablIlty) nno dabartinės dar
bo (staktos — ar nuo War Min- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Išlaktoje. 
Persltlkrinkit ar Jūs galit gauti 
tr ar jums reikalinga palloosa- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP U’ANTF.I) — VYRAI

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS

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

Taipgi Mekanlkama Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHESAPEAKE 3883

Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street

Vyrų
CARLOADERS IR PACKERS

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

ARCHER DANIELS 
MIDLAND CO.

927 BLACKHAWK ST.

Reikia
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ 
IR SET-UP VYRŲ

Pirmos klesos prie Brown & 
Sharpe mašinų. Puiki proga tin
kamiems vyrams.
MERKLE METAI, PRODUCTS 

COMPANY 
218 N. MORGAN

VYRŲ REIKIA
Darbininkų medžio išdirbimo dir
btuvėje. Taipgi Shaper ir patyru
sių prie novelty rakandų.
FEDERAL WOODCARVING 

COMPANY 

1029 W. Chicago Ave.

STOCKROOM KLERKŲ

Galima uždirbti |ki $50 savaitėj.
COMMUNITY MOTORS, INC. 

235 E. SSrd St 
Telefonas Calumet 4800 

Klauskit Mr. Stoti

HELP WANTED — VYRAI

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 W ELDERiŲ
fietiasdeBlmts Valandų Darbas

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ 
PORGE HEATERS 
$60.00 na $95.00

Ir Bonai Sulig įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINIU — THREADERS 

ROUGH GRINDERS 
$52.50 IKI $60.00

Laipsniškas Įsldirblmaa --

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

ATLIKIT SAVO DALĮ
Svarbiuose Darbuose

PRECISION MAŠINISTU 
TOOL MAKERS

Gera pradinė mokestis. Apmokamos 
atostogos. Progos ĮsidlrblmuL

UNTVERSITY OF CHICAGO

*56 E. 58th St. Room 201.

DIRBTUVES DARBININKŲ. Darbai 
viduje. Pastovūs. Gera mokestis. 
Laikas lr pusė už viršlalkj.

STEPAN CHEMICAL CO.
1853 N. North Branch.

■ 1 ■> "■ 1—111
LANGŲ PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsišaukit 
Tlhnekeeper's ofisan.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT
HANDLERS

77»/ac I VALANDĄ 
VIRŠLAIKIS PO 8 VAL

PASTOVUS DARBAI 
SVARBIOJE PRAMONĖJE 

DIENA IR NAKTĮ

SILVER FLEET 
MOTOR EXPRESS, INC.

3357 S. JUSTINE ST.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

Štai tikra proga išmokti 
naudingą ir įdomų amatą su 

pokariniu pastovumu.
Mes Išmokinsim 
Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
“America’s Smart Sėt” 
8fŲ5 ARMITAGE AVE. 
4150 N. KNOX AVE.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ ■
Patyrusių, $87.50 J mėnee) 
Pilnam ar daliniam laikui

\ KrelpkltBa pri. Housekeeper. 
ĖDGEWATER BEACH HOTEL

514* Sheridan 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

ILUNOIS COIL SPRING CO. 
2100 N. Major (5700 VVest)

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

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

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. North Water St.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTIĮ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto Iki 
B pp. šeštad. Iki pietų. AtalneBklts 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
plerus. •

2742 W. 86th PLACE

VYRŲ IR MOTERŲ 
, REIKIA

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukit
Central Pattern & Foundry Co. 

3737 S. Kaerameuto

FREIGHT HANDLERS

Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Piln'o ar Dalinio Laiko 

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

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

* *
MCKntATTĄCK

Platinkite {domiausią dien
rašti “Draudą”.
----------------- Į

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.
★ *.

Illrnois Central iki Riverdale 
stoties priveža jus prie pat 

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

★
ESAT UŽIMTI KARO DARBU 
NEATSIŠAUKIT JEI DABAR

★
ACME 

STEEL CO.
134th - Clark St.

. Chicago

Surado $500,000 nužu
dytos moters turto

CHICAGO, sausio 25. — 
Atidarius antrą Mrs. Adele 
Born Williams apsaugos dė
želę šiandien, rasta pusę 
miliono dolerių pinigais ir 
vertybėmis. Mrs. Williflms 
buvo misteriškai nušauta 
savo kambary Drake vieš
buty praeitą trečiadienj.

Jos šeimos nariai pareiš
kė nusistebėjimą, kad ji bu
vo tiek ten paslėpusi. Buvo 
rasta: vienas šimtas tūks
tantinių; vertybinių popie
rių, vertų $250,000; karobo 
nų, vertė siekianti $75,000, 
penki šniūreliai perlų ir 
keli vokai su liuosais per
lais. Ant vieno užrašyta 
‘ ‘Šitie yra mano tikrieji 
perlai.’ ’

Mrs. Williams dukterys, 
.Elizabeth Bom ir Patriotai
Goodbody, yra turto pavel- , 
dėtojos pagal velionės pa 
liktą testamentą.

“IŠMESTAS VILKAMS’’

George N. Briggs, kurs 
pašauktas Washingtonan 
grand džiurės išklausinėji
mui pasakęs, , kad pagarsė- 

’jusio Hopkins laiško reika
luose, jis paliko “išmestas 
vilkams”. (Acme-Drangas 
telephoto)

IŠ VVASHINGTONO. — 
Atstovų butas pravedė by
lių, kuriuo autorizuojama 
išleis^ $1),350,000,000 karo 
nukentėjusių žmonių sušel- 
pimui. Pinigų paskirstymas 
tačiau, pavedamas užsienių 
reikalų sekretoriui, o ne Pre 
zidentiri.

ASSEMBLERS 
Vyrų Ir Moterų—1—lengvo assembly, 
2—Vyrams apie 335
terlms apie 327 J savi 
progos.
UNITED MFG. CO. 8123 N. Westem

i J savaitę. Mo- 
raJtę. 3—Po karo

REIKIA VYRŲ
Prie abelnų foundrėje darbų. 

Pagelbininkų, Moulderių 
ir Coremakers.

HARTNETT FOUNDRY CO. 

2837 S. Halsted

ARC WELDERIŲ
Dieniniams ir Naktiniams 

Šiftams.
Searles Electric 
Welding Works

1310 S. 47th Ave. 
Cicero, Iii.

Maliavos Dirbtuvės 

Darbininkų
Puiki Pn Karo Atrttls 

DAŽU MALftJU
MAIŠYTOJU, PAKERIU 

ORDERIŲ RINKĖJŲ
Gera mokestis su apsauga.

ELLIOTT PAINT & VARNISH 
4525 W. Flfth Ave.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmiestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:30 vak. iki 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 fioor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dienį Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp.

VYRŲ-MOTERŲ

KARO DARBININKŲ 
★

VYRŲ:
PAPR. DARBININKŲ 

TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Senlority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

Vaikinų

Vyrų
Moterų
TUOJAUS!

Punch Press Operatorių, Spot 
Welderių, Assemblers, ir prie 

abelnų dirbtuvės darbų.
100% DEFENSE DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
ATSIŠAUKIT PRISIRENGĘ

STOTI PRIE DARBO
METAL BOX fe CABINET 00.

, 4716 W. Lake St.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

Mirtys gaisre
Kansas City, Kas. — Ke

turios moterys mirtinai ap
degė pereitą pirmadienj, kai 
gaisras sunaikino dviejų 
aukštų nuomavimo namą se
nesniems asmenims.

Sučiupti vagiliai

Vedamas tardymas
Pereitą trečiadienj (sau

sio 19 d.) Drake viešbutyje 
buvo peršauta Mrs. Frank 
Starr Williams, Amerikos 
diplomato turtinga žmona, 
kuri sekančią dieną mirė. 
Dėl šio įvykio dar vedamas 
tardymas. Atsirado naujas 
liūdininkas, kurio pareiški
mas į šį įvykį įneša daugiau 
šviesos.

Du vyrai
Du vyrai, dėvį žalius over- 

coatus, apvogė dviejų gat
vėkarių konduktorius. Vie
nas konduktorius buvo ap
vogtas South Parke, o kitas 
47-toje gatvėje.

Trys jaunuoliai, kurie pri
sipažino, kad apvogė tuizną 
automobilių, buvo. sulaikyti 
pereitą sekmadienį valstybės 
advokato afiše. Woodlawn 
policija pasakė, kad jaunuo
liai įsilaužė į daugiau kaip 
200 automobilių. Tie jaunuo
liai turi 17, 22 ir 18 metų 
amžiaus.

Darbininkų
Rankomis Trokerių 

ir Šlavėjų
DARBŲ RANDASI VISUOSE 

• 3 ŠIFTUOSE

Illinois
Gear & Machine 

Company
2108 N. NATCHEZ

(6500 VVest)

MAŠINISTŲ 
Turret Lathe 
Engine Lathe

Drill Press ir Radial Drill 
Operatorių

Aukščiausia mokestis, užtenkamai 
vlrfilatkto. arti gatvėkarių, 

•'elevated" Ir subway.
WEIL PUMP CO.

1530 Fremont MOH 8833

PAGELBININKŲ
Dėl sheet metai darbų prie dulkių 
rinkimo (taisymų karo dirbtuvėje. 
Dirbtuvėje lr prie (rengimo. Darbas 
53 vai. tiesioginis laikas J savaitę. 
Laikas Ir pusė virė 40 valandų.

CYCIjONE BWW PIPE CO. 
2558 W. 21st STREET

DRAUGO SPAU8TUVBJE 
REIKIA DARBININKŲ 
Patyrusių ar Be Patyrimo. 
GEROS DARBO SĄLYGOS

Atsišaukit
2884 S. OAKLEY AVE. 

TEL. CANAL 8010

PIRKITE KARO BONUS!

SPOT WELDERIŲ 
Dirbti dienomis 

Searles Electric 
Welding Works 

1310 S. 47th Ave. 
Cicero, III.

ENVELOPE MACHINE 
OPERATORIŲ REIKIA

Patyrusių prie plataus sieksnio ar 
L. O. Ir S. O. mašinų. Tadpgj mer
ginų be patyrimo.

HECO ENVELOPE CO. • 
4500 Cortland

Ats,neėkite pilietybės prirodymus.
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS

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

Matyklt Mr. Danicek pasitarimui. 
DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 54th Ave. Cicero

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų 
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar' Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

18th St. & Wentworth Ave.

SANTA FE RY.

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

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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

HELP WANTFD — MOTERYS HELP WANTED — MOTERY8

Siuvimo Operatorių
Darbai Per Ištisus Metus

GERA MOKESTIS — DARBAI DIENOMIS 
GERA TRANSPORTACUA

KING SPORTSWEAR
1115 N. FRANKLIN (ARTI DIVISION)

★ For Sale I
★ For Help I ,
★ For Rent I
★ For Service I
★ For Resulta I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Llthnanlan Daily Nevrspaper 
— ESTABLISHED IMS —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEU—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUII

★★★★★★★★★

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1944 m.

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

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

Chicago, III., švenč. P. Ma 
rijos Gimimo parap., kovo 
12 — 19 d. — tėv. Justinas 
Vaškys. •

Chicago, Ill.r Visų Šven
tųjų parap., kovo 13 — 19 
d. — tėv. Juvenalis Liauba.

Cicero, UI., šv. Antano 
parap., kovo 20 — 26 d. — 
tėv. Juvenalis Liauba.

Rochester, N. Y., šv. Jur
gio parap., kovo 20 — 26 d. 
— tėv. Justinas 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.

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

Skelbkitės Dien. “Drauge”
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DRAUGAS
7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Preaa Aaaoclatlon

90.00 per year outaide of Chicago; $7.00 per year in Chioago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus seftnadienius. \

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metama *.............................................................................. $7.00
Pusei metų ........................... ........................-................ 4.00
Trims mėnesiams ........................................... . 2 00
Dviem mėnesiams ............................................................ 1.50

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

Metams ................................................................................. $6.00
Pusei metų ............   3.50
Trims mėnesiams ........................    1.75
Dviem mėnesiams .....................   1.25
Vienam mėnesiui .............................................   .76

Užsieniuose:
Metams .......................t....,................................. .. $8.00
Pusei metų .................................................... .. ............................ 4.50
Trims mėnesiams  ..................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondonU.au raitų negraiUiame. Jei nesiūlo
ma Ui padaryti ir neprlsiunCUnta tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taiayti ir trumpinti visus prisiųstus raitus lr ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (Jei gailma. rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
koreapundancijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Claso Matter Mareh 31, 1016 at Chicago, T11. 
Under the Act of March 3, 1879.

Jr

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus* dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St Cibulskis, vice pirmininkai; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. girvinskas. finansų rašti-

sąjunga, beit ir visos mūsų 
organizacijos bus stiprios ir 
daug daugiau darbų galėsi
me nuveikti. Aišku, kad ir 

rimtasis saats raita s LabĮ lietuviams seneliams prie
glaudos namus greičiau už
baigsime įrengti. Tad, visi 
į labdarių centro susirinki
mą.

Anast. Valančius, pirm.

Kvietimas į svarbų 
susirinkimų

danų eąjungos cenuo su- 

siruiKimad dus ere c t atlietų, 
sausio <L, 7:30 vai. va

karą, Sv. Kryžiaus parap. 

saiej, buslrinaunas bus vi

sais atžv^tais svarbus. 

Centro vaiayoa išduos ra

portą. Sužalosime, kiek 1943 

m. turėjome jeigu ir išlaidų. 

Revizijos komisija taip pat 

padarys aavo pranešimą. 

Komisija raportuos apie ren

Labdarių centro ir 
kuopų veikla

Prie naujo kapo
JUDRŲ IR PAMALDŲ KUNIGĄ LAIDOJANT

Praėjusių metų Labdarių 
Sąjungos veikla pasibaigė 

giamą vakarą senelių prie-' su priešmetiniu susirinki- 
glaudos įrengimui. Taip pat mu gruodžio mėn. pabaigo- 
būsime paini ormuotii ir a-! je. išklausyta raportų iš 
pie prieglaudos įrengimo kuopų veikimo.
darbus, kurie netrukus tu- 1 kuopa pasisakė rengiau 
rėš prasidėti. Šie reikalai ti vakarą aausio 30 d., Sv. 
visiems įdomūs ir reikalin- Kryžiaus parapijos salėj, 
gi žinoti. Todėl visus ir už- 2 kp. — rengiasi ateities

Chicagos ketuvių ka
talikų visuomenėj oar te
bėra gyva atmintis gar
bingų kunigų, mirusių 
keuų metų bėgyje — 
kun. A. Skripkos, kun. 
H. Vaičiūno, kun. P. Vai
tukaičio, kun. F. Kudir
kos, kun. V. Kulikausko, 
kun. J. Klorio, bet, štai, 
šiandien, šv. Kazimiero

kviečiu: klebonus, profesio
nalus, biznierius, redakto
rius ir veikėjus politikoje. 
Šiuo metu labdariams yra 
reikalingi ir patarimai ir 
pagalba.

Kai visi bendrai darbuo
simės, tai ne tik labdarių

darbams.
3 kp. — Rožių-Lelijų klu

bas jai išpildė gražią prog, 
ramą. Sušelpė devynias šei

5 kuopa rengia vakarą
Atvelyky. Emilija Juškienė 
užbaigė išmokėti $100.00 ir 
dabar jau pilna garbės na
rė.

6 kp. neblogai gyvuoja ir 
žada šiais metais tiek dirb
ti, kad nuo kitų kuopų ne
atsilikti.

7 kuopa uoliai rengiasi 
prie vakaro, kuris bus sau
sio 30 dieną.

8 kp. atstovai pridavė 
$70.00 nuo amžinos narės. 
Taip pat pridavė aukų, su
rinktų su vajaus knygutė
mis. Per S. Visockienę aukų 
gauta: B. Schoenkpuf?) $2, 
Ona Gelgaudas $2.00; po 
$1.00: Aldona Giniot, Agnės 
Kinderienė, D. Menkus. Ona 
Giniot, Edward Giniot, Lui
są Giniot; S. Visockienė ir 
P. Nover po 50 centų. Raš
tininkė pridavė aukas, gau
tas su knygute per seimą. 
Jonas Vilkas aukojo $130, 
o Magdalena Vilkau — $8. 
Aukos gauta per A. Savic
kienę.

10 kp. tuo tarpu nieko 
naujo susirinkimui neturėjo 
pranešti.

23 kp. raportavo apie sa
vo veikimą ir perrinktą val
dybą.

Red. prietMas: Kitą sa-| Kuopa jam yra dėkinga. Iš
vaitę pradėsime spausdinti 
Labdarių Sąjungos 24-tojo 
seimo protokolą,

Iš labdarių 1 kuopos
Tovvn of Lake. — Labda

rių Są-gos 1 kuopa turėjo 
mitingą sausio 9 d. parap. 
svetainėj. Labdarių 1 kuopa 
džiaugiasi, kad pasveiko ir 
atsilankė į susirinkimą pir
mininkė Elena Gedvilienė, 
kuri sunkiai sirgo per kele
tą savaičių. Pirm. Gedvilie- 

pranešė, kad tucietai ga
tavi dėl kugelio vakarienės, 
kuri jvyks vasario 20 d. pa 
rapijos svetainėj. Bus ku
gelio vakarienė ir dalį prog
ramos apsiėmė išpildyti są- 
jungiečių 21 kuopos choras, 
vadovaujant O. Metrikienei. 
Tikietus padarė pirm. E. 
Gedvilienės sūnus Frank.

centro susirinkimo pranešė 
P. Dorša.

Iš knygų patikrinimo pra
nešė Dorša ir S. Bartkienė.
1 kuopos pasidarbavimu į 
centrą per metus priduota A 
$2,192.90. Knygų tikrinimas 
įvyko pas ižd. Oną Vaznie- 
nę. Kuopa širdingai dėkoja 
Vazniams už malonų priė
mimą ir vaišes. Ruzgienė : 
aukavo $1.00 labdariams. į 
Pirm. E. Gedvilienė dėkojo - 
narėms už aplankymą. Po- y 
oaitė aukavo puikius karo- : 
liūs dovanoms ant knygu
čių, kurias labdariai plati- • 
na. Labdarių 1 kuopa gerai : 
gyvuoja. Labdarys ;

i LOJLPV
let\ Ali BackTheAttack

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma

jame taip pat brangų ir 
daug nusipelniusį vyrą — kun. Aleksandrą Baltutį.

A. a. kun. A. Baltutis aavo būdu skyrėsi nuo dauge
lio kitų. Jis greit galvojo, greit darė išvadas ir greit 
veikė. Parapijos valdyme jam turėjo būti žinomas kiek
vienas parapijos gyvenimo siūlelis, kiekvienas mažmo
žis. Ir draugijų ir net paskirų šeimų vargai ir rūpes
čiai jam buvo žinomi. Jis nepraėjo pro žmogų, ar jis 
bus seniausias ar kūdikis, neužkalbinęs, nepaguodęs. 
Jam tikrai būdavo sunku ilgesnį laiką vienoje vietoje • 
pasėdėti ar pastovėtu Nuolat bego, nuolat judėjo ir 
dirbo, o daugiausiai laiko praleido besimelsdamas baž
nyčioj. Švč. Panelės Gimimo bažnyčios sanktusrijoj prie 
grotelių yra didelis misijų kryžius, o už kryžiaus klaup- 
tukas. Tai buvo mylimiausia kun. Baltučio maldos vie
ta. Už to kryžiaus parapijonai ilgai savo vaizduotėj 
matys savo buvusį kleboną besimeldžiant.
GRAŽIŲ YPATYBIŲ ASMENYBE

Velionies judrumas, sujungtas su giliu pamaldumu,
jį darė ir pavyzdingu ikr pasekmingu kunigu klebonu. 
Pirmoji ypatybė padėjo puikiai išvesti medžiaginius 
parapijos reikalus, antroji — švietė žmonėms nuošir
daus tikėjimo ir pamaldumo pavyzdžiu ir vedė jį skru
pulingai rūpintis jam pavestų žmonių sielų išganymu.

Kad toks huvo kun. Aleksandras, paliudys ne tik 
Švč. Panelės Gimimo parap. žmonės, bet ir Rockdale, 
III., Chicago Heights, III., šv. Mykolo parap., Chicago, 
parapijonai, kur velioniui teko klebonauti. Todėl, visai 
pritiks pasakyti, kad velionis buvo geraą kunigas ir sėk
mingas klebonas.

Jau anuo kartu mes padavėme žinių iš velionies gy
venimo. Jų šiandien čia nebekartosime, tik papildysi
me.

Kun. Baltutis gimė Gargžduose (1885 m. birželio 15 
d.), augo Naumiestyje (Tauragės apskr.). Į Ameriką 
atvyko 1902 m. Lankė St. Viators kolegiją, Valparaiso 
ir Niagara universitetus. Kunigu įšventintas 1915 m. 
gegužės 30 d. Mirė 1944 m. sausio 20 d.
NYKSTANTI KARTA

Stovėdami prie velionies kapo, ne vienas iš mūsų 
pagalvosime, kad, štai, dar vieno netekome iš tos lai
dos kunigų ir veikėjų, kurie jauni būdami atvyko į šį 
kraštą iv gyvendami. naujose sąlygose, neturėdami tė
vų nei globos nė'i paramos, savo sunkiu darbu, drąsa

Rašo prof. K. Pakštas 
(Tęsinys)

Dogmatinis skirtumas tarp Rytų ir Vakarų krikš
čionybės nedidelis, bet politinio ir visuomeninio gyveni-, 
mo formos ir turinys šių dviejų zonų ėjo lahai skirtingais 
evoliucijos keliais, šio paragrafo trumpumas jokiu būdu 

Centro pirmininkas A. Va neleidžia pakankamai plačiai gvildenti šių skirtumų prie- 
lančius pranešė gavęs gar- žastis ir pasekmes.

Ne tik lietuvių gyvenami kraštai vystėsi Vakarų krikš
čionybės įtakoje, bet ir gudiškai bei ukrainiškai kalban
čios zonos nuo Dauguvos iki Volynės, išbuvę Lietuvos 
valdžioje maždaug uuo 1220 iki 1795 m., o nuo 1920 iki 
1939 m. priklausę Lenkijai, žymiai buvo paveiktos Vąš
karų kultūrinės bei religinės įtakos ir todėl aiškiai ski- 
riasi nuo lusiškų kraštų Skirtumus dar labiau sustipri
no Sovietų režimas, hermetiškai izoliavęs savo piliečius 
nuo europiškų idėjų šituos skirtumus šiandien mato kiek
vienas šviesus ir patyręs stebėtojas. Teisingai pastebi 
“The Nineteenth Century and After” (London, November, 

raportą iš ūkio reikalų. Vis- 1943, pp. 195-196) redaktorius:
kas esą geroj tvarkoj. Nu- “Not much is knovvn about Russia to-day. The Russian 
pirkta mašina kornams piau censorship is the severest in the vvorld. In no country is^r 
ti. Padėkojo M. Sriubui ir so much povver concentraited in the centrai government. 
centro raštininkei, kad at- The administnative aparatus Controls the life of every 
vežė Kalėdoms dovanų dar- individual. Powers of control so unexempled have pro- 
bininkams ir seneliams. Dėl duced a prodigious isolation. Those Russians vvho crossed 

into the Baltic States and Poland in 1989 entered s dif
ferent vvorld. And all vvho enter Russia enter a different 
vvorld.”

“East of the Polish border there is one civiiization, 
west of that border there is another. We are not suggest**

bes narių: Jovarauską-Ber-
mas. Labdarių se-mą. pasvei tulį ,r ElzWetą Valdro;ien.,
kino su $850.00, Kun. A. Linkus, iždinin-

r

rapijų įsisteigiimo, puikių bažnyčių, mokyklų ir kitų 
lietuviškų, katalikiškų įstaigų pastatymo ir palaikymo 
stipriausiu pagrindu. Bet iš tos kunigų ir pasauliečių 
veikėjų kartos viens po k.,tam atsiskirdami iš gyvųjų 

kapinėse, supilame nau- tarpo eina į-amžinybę, turėdami vilčių ir gilaus įsiti- 
ją kapą. šiandien laido- kinimo> kad tai, ką jįe padarė, neišnyks, kiad jų vietas 

užimą jau daugumoje tų drąsuolių kruopščių ateivių 
rūpesčiu išmokslinti veikėjai šventai pagerbs savo 
pirmtakūnų atmintį, vertins jų nuopelnus ir darbuo
sis ita kryptimi, kad sunkiu darbu ir dideLu rūpesčiu 
įsteigtos ir užlaikomos mūsų įstaigos ir toliau tarnau
tų, kad išlaikyti lietuvius tokiais, kokiais Aukšč.au- 
sias skyrė jiems būti — gilaus tikėjimo žmonėmis, ka
talikais ir savo kilmės vertais.

4 kp. - planuoja ką nors nudžiugin0 susirinku,
veikti prieglaudos naudai. , gjw praoeSdama8i kad An-

tanas Rudis iš Marųuette 
Park aukojęs senelių prieg
laudai $500*00.
Ckio rapportas 

Labdarių ūkio vedėjas
Antanas Bacevičius patiekė

VELIONIS BUVO OPTIMISTAS
Tuo atžvilgiu kun. Baltutis buvo optimistas. Jis pil

niausiai tikėjo, kad jaunosios kartus lietuviai, kiek 
kunigai, tiek pasauliečiai veikėjai ir, apskritai, visa 
jaunoji karta, eis savo pirmtakūnų keliais, neiškryp- 
dami į šunkelius, ir savo darbais neš garbę ir Bažny
čiai, ir savo tėvynei Amerikai, ir savo tėvų kraštui — 
Lietuvai.

Tardami paskutinį* atsisveikinimo žodį pavyzdingam 
kunigui Baltučiui ir, prisimindami straipsnio pradžioj* 
suminėtųjų ir daugelio kitų šv. Kazimiero kapinėse 
palaidotųjų kunigų sielas, įamžinkime jų atmintį, pa
sižadėdami būti geresniais ir darbštesniais lietuviais 
katalikais. Tai bus maloniausias jiems paminklas.

to visiems Kalėdų šventės 
buvusios linksmos. Dovanas 
suaukojo paskiri asmenys, 
būtent: S. Mažeikienė $2.00, 
Emilija Malinauskienė $1.-
50; po $1.00: Hattie Gor- įng that one is the better than the other, būt that they

Naudingas leidinys
Prieš keletą dienų vienu kartu gavome du “Lithua

nian Builetin” numerius. Abu įdomūs, turiningi. Juose 
randame labai naudingų raštų — “The Baltic Nations 
will never die” — dr. A. Bilmanio, Latvijos pasiunti
nio; “A Public Appeal” — Nevv Yorko Lietuvių "Tary- • -
bos raštas Prezidentui Rooseveltui ir sekretoriui Cor
dell Hull; “Baltic Freedom and Lasting Peace” — ra
šo John Torpats; “Facing the facts” (The Baltic ple- 
bisetes of 1940) — Vyt. Sirvydas; “Lithuanian Claims 
on Poland”; “The Fate of the Baltic States”; “Eco
nomic Exptoiitation of the Baltic States”. Be to, deda
ma gana daug žinių iš okupuotos Lietuvos gyvenimo.

“Lithuanian Builetin” yra spausdinamas anglų kal
ba ir siuntinėjamas žymesniems araerikieččiams. Jį lei
džia Lietuvių Tautinė Taryba. Adresas — 73 VVest 104

ir pasiaukojimu prasimušė į gyvenimo viršūnes, ūži- Street, Nevv York, N. Y. šis leidinys Lietuvai neša 
mant garbingas ir naudingas vietas Amerikos visuo- daug naudos. Todėl visuomenė turėtų jį paremti ne tik 
pienėj. Nyksta toji karia, kuri buvo lietuviškųjų pa- moraliai, bet ir medžiaginiai.

zinski, Mrs. Pitta, Mrs. Žo
lienė, Ona Antušienė, M.
Navickienė, Rudokienė, Va- 
lauskienė, M. Grincaitė, Poš 
kienė, Walters, B. Rudienė,
J. Janušauskienė, Ona Ma
žeikienė, Jaunienė. J. Vait
kus aukojo dvi poras koji
nių (pąnčiakų) ir du kakla- standing.” 
ryšius. Ms. C. VVertka au
kojo saldainių bonką. Gu
dienė vyriškų kojinių porą.
Ona Ahtušienė dolerį ir ske
petaitę. Aukas surinko M.
Navickienė įr centre rašti
ninkė.

1944 metams valdyba pa
siliko ta pati: Dvasios va
das ir iždininkas kun. A.
Linkus, pirmininkas Anas
tazas Valančius; vice pirmi
ninkai — Kasparas Yodelis 
iv Stasys Cibulskis; nutari
mų raštininkė Ona Jaspa- 
ras; finansų — N. Širvins- 
kas; iždo globėjai — J. Dim- 
ša ir B. Nenartonis.

are different to a degree that cannot be*imagined by any- 
one vvho has not been in contact vvith both. It does not 
follovv that because they are different, they mušt be 
hostile to one another. Nor does it follow that they have 
not much to give one another. Būt to recognise the fun- 
dameptal difference — a difference that affects the Out
look on seience, religion, art and literatuve, the family, 
law, justice, and polities — is the precondition of under-^

ums Valdžia SAKO
TAUPYKTT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys JI kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di 
delis pasirtn 
khnas visokių 
spalvų apdan, ~(alų• A •

Nauji direktoriai: Bart
kus, Nenartonis, Kaz. Raus- 
kinas, Paulina Laurinavičie
nė.

Knygų revizijos komisija:
A. Dargia, kun. A. Brišką,
B. Nenartonis ir Marcelė 
Pakeltienė.

Ona Jasparas, rašt.

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

2-jų $

ŠMOTŲ 
Kainos '

Telefonas SEELEY 87«0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

korespondonU.au
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CHICAGO H! APYLINKĖSE
Maldos ai km. A.
BaMačio sielį

Metvemac Tahm rTnZiiTa5 iuiu" Zuua

suploti "drapiežią
LAIDOTUVIŲ >SPCDilAI 
PREZ. SMETONOS 

(Atkelta iš 2 pust)
tos, visi apšalę skubėjome 
į automobilius ir vykome sa
vais keliais namo.

Vilkelis įsodino į mūsų au
tomobilių tris grakščias pa
neles. Kalba lietuviškai lar 
bai gerai. Klausiame ar cle- 
velandietės. Pasisako, kad 
kaunietės. Net nustebome. 
Pasirodo Martyno- Yčo Lie
tuvos milijonieriaus dukte
rys. Labai kultūringos pa
nelės. Viena j<au baigusi n 
niveraitetą aukštu laipsniu 
dr dirba Lietuvos . pasiunti
nybėje Vašingtone, o kitos 
dar tebestudent&uja. Nuvy
kome į vidurmiesčio resto
raną pietums.

Apskritai pasakius, laido
tuvės buvo ne visai įspūdin
gos. Ypatingai ne kokį įspū
dį sudarė stoka žmonių ka
pinėse. Nebuvo kunigo p«a-- 
mokslo kapuose, nors buvo 
skelbta. Nedalyvavo- jokie* o- 
ficialūs valdžios nei kitų vai- į 
stybiių, atstovai. Visai mažai 
tesuvažiavo iš kitų kolonijų 
lietuvių. Pamaniau sau, kad 
laisvoj; Lietuvoj toks asmuo 
būtų miręs, kokiomis iškil
mėmis, būtų palaidotas. Kaip 
nepastovi yra šio pasaulio 
garbė! S’.c transit gloria. 
mundi. J. Kriščiūnas

NULIŪDIMO VALANDOJE

įe. Įžanga 38c. Programos Drstp.ežnaa dzūkas yna 
adžia 6 vai. vakare. Pra>- “zajadlas’”. Jis via trinbe- 
ma visų nesivė'uoti. Rer> liųj ieško, Kalba jis plačia 
mo‘ komisija južtikrina, burna ir sako, kad' lietuviai 
id programa visi bos pae netikai jam ir dabar neko 
nkinti. negali padaryti. Jaut pernai
Rengimo komisija taipgi jis buvo padūmojęs dbr kar- 
<ečia savo kaimynus bul- tą persitikrinti su Požėla iv 
triškius, čikagiečius, mel- “atmoayti” jam už praeitus 
separkiečius. Iš anksto ui Laikus.
i tariame ačiū. Požėla tik rjuika numojo,
Rengimo komisija: A. Sta jo ^5,^* nstikaa gali 
itienė, K. BUrčieaė, F. Vai įr Bancevičių iv visą jo gen-

Sausio 21 d. Marijonų Se
minarijos koplyčioje buvo 
atlaikyto* iškilmingos Mi
šios šv. už a. a. kun, A. Bal
tučio sielą. Mišias laikė se
minarijos namo viršininkas, 
kun. JJ. Mačiulionis, MIC'. 
Jam asistavo kun. Gurkly* 
ir Bulovą. Klierikai giedojo 
“Misas de Requie’\ Po Mi
šių šv. prie katafeL.o atgie
dota (‘Litera* ’ ir atliktos pa
maldas,

Amžinos atminties velio
nis seminarijos koplyčioje 
yra įtaisęs puikų langą, ku
riame atvaizduotas didysis 
Bažnyčios daktaras ir moks 
Miniukas, šv. Tomas Akvinie- 
tis.

Amžiną atilsį duok jam>
Viešpatie. *

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCFSŲ PATOGUMUI:

141G South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

drapiea-

gę per pusę valandos išgul
dyti ir į sūrius suslėgti. O 
be> ristiko vardas — milži
nas Taiun iš Vilniaus.

ti į arkivyskupijos notas. Vb- *
ai pinigai neSa nuoMmiius. autiko aauBio 27 4 dj<* 
Klebonas reiškė padėkos Pr°S°® dmpiežnam dzūkui 
trostisams, komitetui ir vi- »arod5rti’ kad jis dar gal 
.'amo iu.rYnfr.niLn«ii Ir-,visa TlStiS, O ne bliofUOti. MtlŽlsems parapijonama, kurie; ’
kokiu nors būdu prisidėjo ir “a Tahm yra 4 ir '
darbavosi parapijos gerovei. coli’* auJlžčio " averia 30!

Gerų. žmonių nuveikti gra- ’wa™ * per P“8* valando 
žūs darbai Tautos ir Bažny- yfa paa'.rengęs Sancevič i,
Sos labui tebūna paakatini- ir vis* >
mu visiems dkr daugiau dirb Taigi, sausio 27 d. Darius 
ti ir aukoti' kilniems tiks- Girėnas aaišg; 4416 S. West 
lhms. Visų brigbtonparkie- ern Avė., pamatysime įd< 
čių turėtų būti tikslas — ug*- mias ristynes ir ar milžiną 
dyti parapijos iždą statybai Taiun per pusę valandos si 
gražios bažnyčios. Tai ga- varys į ožio ragą Bancev: 
Urna padaryti, bet ne žo- čių ir visą jo gengę.
džiais, tik darbu ir aukomis. --------------------

Namiškis PIRKITE KARO BONUS

Iš parapijos 
susirinkimo

Brigfctoa Park- — Sausio 
16 d. buvo parapijos susirin
kimas, kurį atidarė klebonas: 
malda ir pavedė truatisams 
vesti bei paaiškinti, kas bu
vo- nuveikta 1943- m. parapi
jos labui. Trustisas P. Pum
pure aiškino atskaitą, iš 
kurios (pasirodė, kad 1943 
m. parapijos ižde randasi 
$49,847.44. Susirinkimas iš
reiškė padėką klebonui, trus- 
tisams ir komitetui <už jų ne- 
nuilfctamą darbuotę parapi
jos reikaluose. Tie patys ko
mitetai buvo užgirti darbuo
tis toliau, o visi, sulig savo 
išgalės, aukomis ir darbais 
žadėjo remti.

Vienokios mintys vienokia 
darbuotė, viena parapijos 
narių šeima vadovybėj dva
sios vado klebono kun. A. 
Br'škos, kuris pranešė, kad 
$20,000.(Xt parapijos pinigų 
yra įdėta į War BondS, o ki-

TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

koncertas PAMINKLAI
MAUZOLEJAICicero. — Vaidinimo ir 

koncerto vakarą rengia Mo
terų Są-gos‘48 kuopa, sek
madienį, sausio 30 d., Šv. 
Antano parapijos salėje.

Juokingą vaidinimą atliks 
artiotai-mėgiajai- iš West 
Side, vadovaujant Ignui Sa- 
kaluiu Koncertinę dalį išpil
dys Moterų Są-gos 21 kuo
pos choras iš Town of Lake, 
vadovaujant Onai Metrikie- 
nei- Negana to, bus sulošta 
ir ‘ ‘Čigonės atsilankymas”.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti, pamatyti 
gražų losimą ir pasiklausy-

LEONAS LEUDANSKAS
Gyveno 3130 So. Halsted St.

Minė sausio 23, 1"944‘, 7:50 vai. ryte, sulaukęs gilios senatvės. 
Gi/nęs Lietuvoje,, Šiaulių apskr., .Šaukėnų p&rap.
Amerikoje išgyveno 4-6 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaninų, po tėvais VIbaite, 

dtikterj Beonislavą ir žentų. PranciSkų. Andrius, 2 sūnus: Juoza
pų. Ir Jurgį ir marčių Olgų, 2 anukus: PranciSkų Andrius ir Carol 
Jeafl Landon; pusorol) Vincentų ir brolienę Barborų Grigaliū
nus. brolienę Cinų baudanskienę, mirusio brolio Petro Seimų, 
Aleksandrų, Jadvygų. Edvardų ir Onų Ir jų Seimas, mirusio 
brolio Aleksandro Seimų; Jjirty. Juozapų, Onų if Antuntnų ir 
jų šeimas, ir kitus gimines, draugus ir pažįstamus Amerikoje, o 
bietuvoje sesers dukterį, jų, Seimas ir kitas gimines.

Pt-iklaueS prie Tretininkų, Apaštalystės Maldos,, Palaimintos 
bietuvos- dr-Joa, biet. Namų. Savinihkų Kus-mo* Brtdgeporto, ir 
bietuvių Rymo Katalikų Susivienijimo.

Kūnas pašarvotas Ant. M’. Phillips koplyčioj. 8307 bitusnica Avė. 
baidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 27 d. iŠ koplyčios 8 . vai. 

ryto. bus atlydėtas į- Šv. Jurgio parap. bažnyčių, kurolje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kasi mieto kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Kūnai, Anūkai, -Pusbrolis, Brolienės ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tej. YARils 49UŽ.

In Alaace-Lorraine even the 
familyhave been taken from 
the residents and Germanised 
n amen aubstituted. €entory-old 
French streets of Mulhouse, Stras
bourg, Metz have been given Nazi 
narnės. In their effort to destroy 
•U French culture to these prov-

PBJK8ONAUZED MBMOKIAL0 AT NO ADDmONAL CO9TI 
PARTICUbAŲ PKOPLJE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF TEUb FAMOUS MONVELLO GRANITE 
Moet BeautUni Moat Eadnrlap-OtoeBgeet—Bee* In The Worll

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KRElPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4533 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tefc ESTebrook 3645 Tek BEPablic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeėtad. ir Sekm. 9-6 vaL

UŽUOJAUTA
hMM the Germaną are buming 
libraries—even tha privately owned 
French cook booka. In Strasbourg 
alons nearly 20,000 homea have 
been damaged in this war būt the 
reaidenta etill pray for allied bomb- 
en to eome over agato with thair 
block buster*.

In America eor mr eOorts ar* 
tranauil, būt neverthelem they 
aust be deterintnedif weare tode- 
žeat Hitler. __ ____

Buying War Bonda every peg 
day i* one good way to ezhibit our 
detormtoattoa to aid in the war

KUN. ALEKSANDRO P. BALTUČIO
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Gimimo Panelė* švenčiausios parapijos
GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PROZINi FONERAL ROMEklebono, mirties proga reiškiame gilią
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų
užuojautą liūdesio valandoje velionies NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

broliui Povilui, ir

Kunigams, ir Parapijiečiams. Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
DalyseTT. MARIJONAI LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

IGNACAS €. I» YOKAS LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
10756 & BDClflGAN AVĖ. COMMODOBE 5765

PULLMAN 1270

Gyv ; 3411 S. WaUkc- Str.-
Mirė sausio 25 d.. 1944 m., 

5:30 vai. ryt-, sulaukęs pusės 
amžiau*

Gimęs bl-tuvoj-. Kilo iš 
Uktnrr(»»'>s apskr., Vadoklių pa
rapijos L«nų kaimo. Ameri
koje Išgyveno 35 metu*

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį’ Josephine (po tėvais 
KMa); dtikterj Bernlce; 4 pus
brolius Jonų, Juozapų ir An
drių DerMus Ir Jbnų Kraus ir

i U šeimas: purs asrę Salomlįų 
Idlauskienę ir Jos šeimų; 2 
švogertus Ignacų 't Mot’ejų 

Kl.-las Ir Jų šeimas: tr dbug 
kitų giminių, draugų Ir paž)'- 
tarnų TUetuvoje paliko 3’ Bro
lius ir 3 seseires.

Priklnusš prie Palaimintos
•Lietuvos dr-Jes ir pr e Jaunų, 
b'etuvių Amerikoje Tautiško 
kllūbo.

Kūnas lašarvots* Antane- M.
Phillips koplyčioje, 3307 bltii- 
r-ie-a Avė. I aldotuvšs įvyks 
šeštad ten), sausio 20 d. fš ko
plyčios 8:So vai. ryto bus at
lydytus , šv, Ju-glo parapijoj, 
bažnyčių, kurtojo įvyks g.du- 
l'ngos pamaldos už velionio- 
nielų. Po pamaldų bu« nulydė
tas J šv, Kazimiero kapine*.

Nuoširdžiai kvtečiame visus
Rimines, draugus Ir paž’Štamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Mn4«rls, Duktė. 
Piuhroltal, Puwwif. šong.flat 
Ir visos kitos fJlmlnės.

I<ald. direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. TARds 4®<l#,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ. KR NAKTĮ

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Pitone PULLMAN 96614606417 S.KRE1FKITE8 m MUS 

TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KET AGENTŲ KOMISĄ. ANTANAS M. PHILLIPS

3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARD8 4908SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MU8 JŪSŲ 
PASIRINKIMUI
Geriausio MaterMb h Dhrbot

► Yards 1741-2 '
4380-34 & Cofcfainia 

Avenue 

Lokiyvtte 0727

J* UULEVICIUS
484B SO. CAtUTORNlA AVĖ. P

Pa J. RIDIKAS
710 W. 18th STREET

VENETIAN 

MONUMENT CO.
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDTSB Ofla** h Dirbtuvė: 527 N. WE8TEBN AVĖ. 
(NktoU Grand Are.)

PVONC: SMEKJnr OOR

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Phone YARDG 0781
Radio Pro: MAŽEIKA EVANAUSKAS

Ul» LmiANICA AVĖ. Pho.e YARDS 1118—M

■ForaBett^Oaij

U.3.WARB0HDŠ

/



I MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS *ičiaH enis, sausio 26, 1944

A

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis savanoris Dėdės Šamo/

kariuomenėje
Antanas Budria gimė 1923, vo Apveizdos lietuvių para-

Sužeistas lietuvis marinas

metais, lapkričio 22 dieną, 
Chicagoje, West Sidėje. Bai
gė Public School West Sidė
je. Buvo paskirtas pradžios 
mokykloje kapitonu kitiems 
vaikams. Dirbo karpenterio 
darbą prie mašinų.

Antanas Budris j Dėdės 
Šamo kariuomenę išvyko sa
vanoriu 1941 metais, rugpiū
čio 11 dieną, jis yra U. S. 
Army Coast Artillery Cen
ter Aircraft Corp. narys, 
Canal zonoje. Buvo parva-

ANTANAS BUDRIS 

» ♦ •

žiavęs atostogų. Jo tėvas 
Antanas Budris gyvena Die-

pijoje, 1900 So. Union ave. 
Jis yra muzikantas ir senas 
“Draugo” skaitytojas, net 
kitus paragina, kad skaitytų 
“Draugą”.

Kario Antano Budrio mo
tina Magdalena yra mirusi 
1939 metais. Jis yra neve
dęs.

Apdovanoti
I

Trys vyrai iš Chicagos 
šiaurės vakarų Afrikoje bu
vo apdovanoti * medaliais. 
Apie tai pranešė karo depar
tamentas pereitą sekmadie
nį.

Gaisras
WARE, Mass. — Du di

džiausi malūno pastatai ir 
namas buvo sunaikintas, ir
trečias malūnas buvo suža
lotas gaisro pereitą pirma
dienį. Sakoma, kad gaisras 
sukėlė $750,000 nuostolių.

Nauji Rekordai Lietuviški, Klasiški
Kaina po 79c vienas

f”

Pt»<vtS« Polka
Chlcap-iečt’i Pn’ka .......................................................... Jezavlto Orkestrą
Tniinoll MersrelS
Riaukia Mnnn T.ai velta .................................. V, Bekerta Ir Orkestrą
MvIStan Mergele
MnMiitf Mano Bar? ................................... .. V. Bekerta Ir Orkestrą
Radio Polka , "•J
Armop’kos Polka .......................................................... Jezavlto Orkestrą
T i»tiivi«ka Polka
Pas Dartell Trvs Mergeles ..»......................... V. Bekerta Ir Orkestrą
Muzikantu Polka
Rrooklyoo Polka ............................................................ Jezavlto Oękestra
AuVao jĮimrtP Polka
P-gtnos polka ................................................... J. Padauža Ir Orkestrą
VlevutSg Polka
Saudlau- Polka ..................................................... IJefuvtlSka Orkestrą
Jurgio Polka
Ūkininku Polka  .......................................... Pennsrylvanlos Orkestrą
ftasnadlnA Rozalija
Jonas Pas Rožę .................................  • •................ Pilka ir žemaltlenS

INTERNATIONAL POLKOS

Rouhlltehkl
Funteull — Funleula  ........................................ Muse t te Qrchestra
Fmllla Tolka
Dough Bov Polka ........... .................................: Polka Kingą Orchestra
Barbara Polka
Dzulelda Polka ................................................... Polka Kingą Orchestra
Puekoo Waltx
Raln Raln Polka ........................ ................................... The Polkateers
Weddlng Waltz
Weddlng Polka ................................. Vorai wlth Orchestra Aceomn.
Carnlval Polka
Domino Polka ....................... ............................................................ . Polka Kingą
riarinet Polka
Hop A long ............................................................ Victor Accordlan Orch.
Oneen Orove Polka
Julce Clarlnet Istndler ............................. Red Raven Inn Orchestra

RUSSIAN REOORDS

T I fe ta Better
Do Not Touch Us ................ R5d Army Ringėm A Balalaika Ork.
T.lngerlng Ecohoee —
Fel)ows, Unharness your Horses .... Symphonic Ensemble ot Klev 
Tn The Fight for the Fatherland
Holy War ............................................................ • •............. Mlllt&ry Chorus
The Bbne Nlght
High Flylng Clouds .........,................. '............ U. 8. S. R. Ensemble
Rloomlng Oardens
Faleona ....................................r........................................ Womenta Ensemble
flnow Rtorm
The Young Blrch Tree ............................................... Red Army Chorus
A long the Valės and Hills
My Own. Mv Beloved Field ......................... U. S. fl. R.Ensemble
Tn the Moonllt Meaftows
Kallnka ............................ .................................. U. S. 8. R. Ensemble
lf War Breaks Ont
Tachanka ................................................ U. 8. 8, R. Ensemble
Htrong Home ____
By the Village ...........,........................................ Artiste of the RSF8R

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3241 So. Halsted St.

9 ' 9
• CHICAGO 8, ILL.

DIDELE KRAUTUVE RAKANDŲ, JEWELRY

Budriko l^ldžtamy R&dto 
WCFL 1000 K Sekmadienis Vakare »:10 P. M. 
WHFO 14R0 K. Ketvirtadienio Takam 7:00 P. M.

A. a. Kunigo Aleksandro Baltučio, Šv. P. M. Gimimo 
klebono, palaikai šiandien nulydėti į šv. Kazimiero kapi
nes. Labai iškilmingai palaidotas. Jo palaikus žmonės gau
siai lankė per visas dienas ir karštai meldės už jo sielą.

Jis mirė, kad gyventų^.

Šiandien a. a. Kunigo Baltučio palai
kai palydėti į Šv. Kazimiero kapines

KELETAS SMULKMENŲ IŠ A. A. KUN. BALTUČIO 
PRIEŠMIRTINIO GYVENIMO

Kun. Aleksandras Baltu
tis, Šv. P. M. Gimimo lietu
vių parapijos klebonas, mirė 
sausio 20 dieną Floridoje, 
kur buvo nuvykęs sveikatą 
stiprinti, nes pastaruoju lai
ku jautės nevisai sveikas ir 
gerokai pavargęs, bedirbda
mas žmonių dvasinei gero
vei.

A. a. Kun. Baltutis Flori
doje jautėsi gerai. Tik porą 
dienų prieš mirtį jis nusi
skundė, kad jaučia kokį tai 
spaudimą šone ir kakle. Jis 
pamanė, kad tai buvo gazų 
pasėka. A. a. kun. Baltutis 
nuvyko pas gydytoją, gavo 
vaistų, ir kitą dieną jautės 
visai gerai. Sausio 20 dieną 
(ketvirtadienį) atlaikė šv. 
mišias, ir pavalgęs pusry
čius išėjo pasivaikščioti. IŠ 
pasivaikščiojimo a. a. kun. 
Baltutis grįžo į namus apie 
10 valandą iš ryto, priėjęs 
prie stalo. sukniubo. Tuojau 
buvo pašauktas gydytojas. 
Atvykęs gydytojas rado mi
rusį a. a. kun. Baltutį nuo 
širdies atakos.

Kai a. a. kun. Baltutį išti
ko širdies ataka, jam buvo 
suteikta paskutinieji dvasi
niai patarnavimai (absoliu
cija).

Kun. J. Paškauskas, Visų 
Šventųjų lietuvių parapijos 
klebonas, a. a. kun. Baltutį 
aprengė pas graborių baž
nytiniais rūbais. Prieš pat 
mirtį a. a. kunigas Baltutis 
patarnavo šv. mišiose kuni
gui Paškauskui, o kun. Paš
kauskas patarnavo a. a. ku
nigui Baltučiui, kai jis laikė 
iv. mišias ketvirtadienio ry
te. Tai buvo paskutinį kartą 
jo atnašauta šv. mišių auka.

Kun. Ą. Baltutis buvo vi
suomet kunigiškos 'dvasios,

Sužeisti, žuvę, dingę ir nelaisvėje 
Jungt. Amerikos Valstybių kariai

WaMiington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 743 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje 34 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 19 
iš Indiana, 5 iš Iowa, 23 iš 
Michigan, 13 iš Wisconsin.

Karo departamentas pe
reitą pirmadienį pranešė 
182-ių Jungtinių Amerikos 
kareivių pavardes, kurie yra 
voikečių nelaisvėje. Nelais-

vių skaičiuje 9 vyrai yra iš 
Illinois valstijos, 2 iš Iowa, 
10 iš Michigan ir 6 iš Wis- 
consin. ,

Laivyno departamentas 
pereitą pirmadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
27 jūrininkai mirė (žuvo), 
274 buvo sužeisti ir 82 din
gę.

Sužeistųjų jūrininkų skai
čiuje yra private first class 
U. S. M. C. R. Clarance Bac
kus, jo tėvai Mr. Phillip B. 
Backus gyvena Danville, III.

Penki Sullivan broliai

Po mirties apdovanoti medaliais

mus

jis rimtai žiūrėjo į gyveni
mą. Sausio 15 dieną (šešta
dienį) priėjo išpažinties, 
penktadienį dalyvavo nove- 
nos pamaldose, o sekmadie
nio vakare dalyvavo šv. 
Sakramento palaiminime.

A. a. kun. baltučio palai
kai buvo pargabenti iš Flo
ridos į Chicagą pereito sek
madienio ryte. Jo palaikus 
su karstu parlydėjo kun. Ig. 
Albavičius, Šv. Antano lietu
vių parapijos klebonas ir 
kun. J. Paškauskas, Visų 
Šventų lietuvių parapijos 
klebonas.

A. a. kun. Baltučio lavo
nas buvo pašarvotas klebo
nijoje pereitą sekmadienį, o 
antradienio vakare buvo nu
lydėtas į bažpyčią, kur įvy
ko pamaldos.

Iškilmingos gedulo pamal
dos už a. a. kun. Baltučio 
sielą įvyksta šiandien, 10 
vai. ryte Šv. P. M. Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Po pa
maldų jo palaikai bus nuly
dėti į Šv. Kazimiero kapi
nes,kur pamokslą pasakys 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

A. a. kun. Baltučio laido
tuvėse Chicagos arkivysku
pą Stritcli, kurio dabar nė
ra namie, atstovaus monsig- 
nor George J. Casey, arki
vyskupijos general vikaras.

Rastas negyvas -
Pereitą sekmadienį buvo 

rastas miręs automobilyje 
trisdešimt dviejų metų am
žiaus vyras. Greičiausia, kad 
jis mirė nuo carbon mono- 
xide garų. Automobilis bu
vo pastatytas užpakalyje jo 
namų, North Kimball ave.

WASHINGTON, D. C. — 
Purple heart medaliai perei
tą pirmadienį buvo suteigti 
po mirties penkiems bro
liams Sullivan’ams, kurie žu
vo su kruzeriu Juneau Gua- 
dalcanal kovoje, 1942 me
tais. . . ,
Medalius preizdento Roose

velt vardu įteikė Rear Adm. 
Clark H. Woodward žuvusių
jų brolių tėvams, Mr. ir Mrs. 
Thomas F. Sullivan, iš Wa- 
terloo, Ia. Žuvę broliai va
dinasi: George, 28 metų, 
Francis, 26 metų, Joseph, 241 
metų, Madison, 23 metų. ir 
Albert, 20 metų.

Penki broliai Sullivan’ai 
tarnavo viename laive. Sulli
van šeima yra katalikiška, 
penki žuvę broliai Sullivan’ai

buvo geri katalikai.
Naikintuvas brolių Sulli-

van’ų vardu buvo pavadin
tas pereitą pavasarį.

Sprogimas fabrike
Pereitą pirmadienį Car- 

negie-Illinois Steel Co., 3426 
E. 89th str., eksplodavo ga
ro turbina. Sprogimo metu 
keturi asmenys buvo užmuš
ti ir dvylika kitų sužeista.

Žuvo inžinierius
Blooraington, III. — Wil- 

liam Drake, 72 metų am
žiaus, Alton geležinkelio in
žinierius, buvo užmuštas 
prekinio traukinio pereitą 
sekmadienį, kai jis ėjo į sa
vo inžiną.

Pasižvalgius Chicagoje ir toliau

Va kokios vagystės įvyko

Platinkite “Draugą’

Vagys detektyvo 
name

Į Edward Tyrrell, Hyde 
Park stoties detektyvo, na
mus įėjo vagis. Vagis iš de
tektyvo Tyrrell namų pavo
gė $100 ir tris poras nylpn 
kojinių, kurios priklauso jo 
žmonai.

* » *
Už $1.320

Matyti kai kurie asmenys 
pateko tiesiog desperacijon 
dėl kramtomosios gumos 
trukumo. Tie kramtomosios 
gumos mėgėjai įsilaužė į 
Leaf Gum Co., 431 N. Wol- 
cott ave., ir paėmė 48 dėžes 
kramtomos gumos už $1,-
320 vertės.

• • •

Už $3,500
Kai Adolph Aloia, 25 me

tų amžiaus atidarė savo ta
verną, 5th ave. ir Bridge 
str., Gary, pereito pirmadie-

Sudegė 19 arkliu
Topeka, Kas. — Devynio

lika pabalnotų arklių žuvo 
vo ugnyje pereitą sekmadie
nį. Gaisras taip pat sunaiki
no tvartus.

nio rytą, jis rado, kad jo 
sandelyje tebuvo aštuoni bu
teliai vyno. Vagys paėmė 70 
dėžių degtinės (whisky) už 
$3,500.

Kaip lietuvis krautuvi
ninkas buvo išgelbėtas 

iš vagies nagu
Du detektyvai iš Stock 

Yards policijos stoties ėjo 
47-ta gatve, jie pažvelgė į 
batų krautuvės langą ir pa
matė, kad krautuvėje vyks
ta holdapas.
Krautuvės savininkas Kast 

Stasunns, 60 metų amžiaus, 
210 W. 47th str., stovėjo 
prie priešakinio lango, jo 
rankos buvo iškeltos į orą. 
Prieš jį stovėjo aukštas jau
nuolis negras, jo dešinėje 
rankoje buvo revolveris, o 
kairėje pinigai.

Detektyvai Milton Hahn 
ir Gerald Sullivan įėjo ra
miai pro duris. Hahn sučiu
po jaunuolio dešinę ranką, o 
Sullivan kairę ranką. Po 
trumpo susirėmimo jaunuo
lis buvo numalšintas. Jie pri
sipažino esąs William Jonės, 
Jr., 24 metų, 2976 Vernon 
ave.

X Milton Stark, kurio 
gražus straipsnis aipie Lie
tuvą rjžvakar tilpo Chicago 
Herald-American, yra lietu
vis iš Los Angeles, Calif., 
lankęs Marianapolio Kolegi
ją. Jis straipsnį buvo para- > 
šęs į “Reader’s Column”. 
Hearstui straipsnis labai pa
tikęs ir, vietoj į skiriamą 
kolumną, įdėjęs visuose sa
vo leidžiamuose laikraščiuo
se redakcinių straipsnių pus
lapyje. Tas rodo, kaip yra' 
svarbu rašyti laiškus anglų 
laikraščiams apie savo tau
tos reikalus ar jos kovas už T 
laisvę. M. Starkus šiomis 
dienomis 'yra pašauktas į 
kariuomenę.

X A. a. kun. A. Baltutį
lydint į amžino poilsio vie
tą galime prisiminti Kris
taus žodžiais: “Viešpatfe, tu 
jj mums davei ir atėmei”. 
Viešpats jį pasiėmė pas sa- 
ve, bet jo pradėtus darbus 
mes, dar Viešpaties nepa
šauktieji, turime tęsti.

X Pranė Ivanauskienė,
Dievo Apva'zdos parapijos 
biznierka, ir žymi tos kolo
nijos veikėja, praeitą šešta
dienį staiga; rimtai susirgo. 
Randasi dr. Zalatoriaus prie 
žiūroj. P. Ivanauskienė y r? 
aktyvi DKK narė.

X A. a. Elenos Navickie
nės išk'lmingose laidotuvė
se kun. A. Briška bažnyčio
je pasakė reikšmingą pa
mokslą. Velionė buvo žymi 
parapijos ir draugijų veikė- f 
ja-rėmėja ir nuolatinė dnr. 
“Draugo” skaitytoja.

X šv. Kazimiero Akade
mija “in corpore” dalyvaus 
gedulingose šv. Mišiose už 
a. a. kun. A. Baltučio sielą 
akademijos koplyčioje šį ry
tą, sausio 26 d. \

X L. Vyčių Chicago aps. 
susirinkime, praeitą sekma
dienį, nutarta užprašyti šv. 
Mišias už a. a. kun. A. Bal
tučio sielą. Velionis buvo 
organizacijos narys.

X Kun. C. Carty ves Šv. 
Kazimiero Akademijos stu- ♦ T
dentėms metines rekolekci- > 
jas, kur'os prasidės šiandie 
ir baigsis sausio 28 d.

X Ciceriečių Bertašių na
muose, 1434 S. 50th Ave., 
didelis džiaugsmas: garnys 
paliko sveiką dukrelę. Mo
tina taip pat jaučiasi pui
kiai. o.

X Brightonparkiečių Do- 

vidausku sūnus šiomis die
nomis išvyksta i kariuome
nę. Yra vedęs. Gaila skirtis 
en žmona, ir su vos kelių me
tų sūnum.• •

X Stanaičių name. 1602 
So. 50 Ct., Šakių Apskrities 
Klūhas ruošia balių sausio Y 
29 d. Baliuje dalyvaus ne tik 
visi nariai, bet kiekvienas 
dar atsives ir svečių.

X M. Dviiaitis, cicerietis, 
padidino “Draugo” ir “Lai
vo” skaitytojų armiją. Svei- 
k'name naują katalikiškos 
spaudos palaikymo narį.




