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Išvarė vokiečius iš Minturno
Mirė Kun. A. Baltutis Britai kariai okupavo Minturno

Lėktuvai nuolat puola nacių aerodromus

KŪNAS BUS PARVEŽTAS CHICAGON
HOLLYVVOOD, Florida,

sausio 20.—Dėl širdies ata
kos šį rytą mirė Kun. Alek
sandras Baltutis, Chicagos 
Gimimo Panelės Švč. Mari
jos parapijos klebonas. Kun.

Naciai pradėjo ofensy
vą, kad išgelbėti Fiume

LONDONAS, sausio 20.— 
Maršalo Josip^roz praneši
mas sakė didelės kovos plin
ta Croatijos pakrašty žemiau 
F' ūme miesto, kur vokiečiai 
pradėjo naują ofensyvą ma
tomai sulaikymu’i jugoslavų 
partizanų nuo grąsinimo tai 
bazei iš pietų pusės. Anot 
pranešimo, naciai pradėję 
ofensyvas Kroatijoj ir vaka
rinėj Bosnijoj, ir kovos da
rosi V:s aršesnės.

Vienas vokiečių dalinys iš 
Gospic, 12 mylių nrao Adri- 
jatikos kranto, varosi k Oto- 
cac ir Senį uostą. Kiti nacių 
daliniai bando pasiekta Adri
ja tika iš Mrkonjeigrado mie
sto, Bosnijoj.

Netoli Banova
natas anksčiau buvo prave- 

Jaruea dęs bylių, kuris numatė mo- 
miesto, Kroatijoj, partizanai kestį iki $500.
atmušė atakuoiančius vokie- Daug atstovų paskatė 
čius, ir sudavė jiems dide- $300 sumą nepakankama ir
Vus smūgius.

Amerikiečiai kovoja 
šalia Kinijos kariu
NEVV DELHI, sausio 20. 

—Lord Louia Mountbatten 
štabas šiandien pranešė, jog 
amerikiečiai kareiviai Bur
moje kariauja šalia kinieč'ų 
kareivių, kuriems vadovauja 
Gen. Stilwell. Komunikatas 
sakė “aiųerikiečių ir kinie
čių kariuomenės” užėmė 
Gumga mestelį, Hukawng 
klony, džiunglėse, tuomet per 
sikėlė per Tanai upę, ir žy
giavo tolyn į japonų laikomą 
teritoriją.

Minos nuskandino du 
japonu karo laivus
NEW YORKAS, sausio 20.' 

—Chungking radio praneši
mu, du japonų karo laivai 
sausio 4 d. atsimušė į sprog
stančias minas prie Hsiaki- 
angkow, netoli Tungliu, ir 
nuskendo. Tungl'u yra apie 
200 mylių nuo Yangtze upės 
žiočių.

KALENDORIUS 
Sausio 21 d.: ftv. Agnietė;

senovės: Deimantis irLigita.
Sausio 22 d.: ftv. Vincen

tas ir ftv. Anastazas; seno
vės: Vingaudas ir Skaistė. 

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

Baltutis buvo atvykęs Flori- 
don pasilsėti ir atgauti svei
katą. .

Kūnas bus parvežtas Chi
cagon la'dotuvėms. Plates
nis aprašymas telpa aštun
tam puskapy.

WFA sako nori išvengti 
pieno racionavimo
VVASHINGTON, sausio 20 

—Karo maisto administraci
ja planuoja naujus pieno su
taupymo įstatymus, kurių 
tikslas būsiąs išvengti pieno 
racionavimo nors iki vasa
ros pabaigos arba rudens.

Nori pakelti mokestį 
atleidžiamiem kariam
VVASHINGTON, sausio 20 

—Atstovų butas priėmė ir 
Senatui pasiuntė bylių, ku
riuo vyrai ir moterys šio 
krašto karinėse tarnybose 
gaus iki $300, kuomet bus 
paleidžiami iš tarnybos. Se-

ruošiasi pravesti vajų pake’ 
sti tą sumą iki $500.

Bylius, kaip atstovų butas 
ji vakar priėmė, numato 
$300 mokesti kiekvienam at
leidžiamam kariui, kuris iš
tarnavo suvirs 60 denų, ne
žiūrint kur ar kaip jis tar
navo. Ištarna vusiems mažiau 
negu 60 dienu mokama $100. 
Studentai ir West Point ir 
Annapolis kadetai, ir kelios 
kitos grupės visai negauna 
mokesčio.

Rusų kariuomenė užėmė Novgorodu
250,000 nacių kariams gręsia apsupimas

LONDONAS, sausio 20 —
Vokiečių propagandos agen
tūra Transocean šiandien 
pranešė, jog Helgo’ando ci
viliniai gyventojai evakuoti. 
Ta sai} randasi apie 36 my
lias i vakarus nuo Schlew- 
ajrr.-’c’gtein, Vokietj'os kran 
te.

LONDONAS, sausio 20.—
Savo dienos įsakyme marša
las Stalinas pranešė, kad 
rusų kariuomenė jau užėmė 
Novgorodą, šiauriniam H- 
men ežero gale. Novgorodas 
buvo žemutinis galas vokie
čių linijos Leningrado sek
tory. Jis randasi maždaug 
100 mylių į pietryčius nuo 
Leningrado.

ftlAURES ATLANTE NUSKENDO ARMIJOS PREKYBINIS LAIVAS;. 1 .

Atvaizde matomas armijos prekybinis laivas “Nevada,” kelias minutes pirm negu 
jis nugrimzdo į jūros dugną. Laivui nukentėjus ir nuskendus didelėj audroj, 34 įguloe 
nariai dingo, o pakraščių sargybos laivas “Comanche” išgelbėjo kitus 29 vyrus. (U.S. 
Coast Guard Photo: Acme-Draugas Telephoto).

Gen. f i$enhower mulės 
su Anglijos karalium
LONDONAS, sausio 20.— 

Anglijos Karalius George 
VI šiandien priėmė Ameri
kos Generolą Dvvight D. Ei- 
senhower, vyriausią sąjun
gininkų vakarinių jėgų va
dą. Jie kalbėjosi 20 m’nučių. 
Karalius dėvėjo Anglijos ka
ro maršalo uniformą.

Sako prancūzu teismo 
pirminHkas nužudytas

NEW YORKAS, sausio 20 
—Vokiečių kontroliuojamas 
Vichy rad:o sakė Aix Ape
liacijos Teismo pirmininkas 
buvo nušautas antradienio 
naktį, jam beeinant iš teis
mo salės. Jo užpuolikai pa
bėgo, bet preliminarinė in- 
vestigacija, anot praneš’mo, 
parodžiusi, jog nebuvo jokio 
politinio motyvo.

Atėmus tą tvirtove iš na
cių, rusų kariuomenė dabar 
laisva varytis į š’aurę, susi
jungimui su Gen. Govorovo 
kariuomene, žygiuojančia į 
pietus iš Leningrado. Tas
laimėjimas taipgi atidarė įW sabotažninkai sunaikinę 
rusams kelią stumtis į Pa- į Pau-Toulouse greitąjį trau- 
baltį. kinį pietinėj Prancūzijoj. Dėl

nelaimės žuvc 25 asmenysKiek laiko anksčiau, vo- 
k'ečių aukštoji komanda 
pranešė, kad evakuavusi tą 
svarbų susisiekimų, centrą.

Gen. Govorovo kariuome
nė, skubėdama į pietus, grę
sia vokiečių kariuomenei, 
susidedančiai iš apie 250,- 
000 vyrų, apsupimu. Rusai 
jau suėmė didesnę dalį tų 
kanuolių, kurios per suvirš 
du metus apšaudė Leningra
dą.

Apdaužė 8 japonų laivus Rabaule
U. S. keriai persikėlė per Torokino upę

Bombos sveriančios poGEN. MacARTHUR STA
BAS N. Gvinėjoj, sausio 20. 
—Sios dienos pranešimas 
sakė laivyno bomberiai ir 
naikintuvai prasimušė per 
suv'irš 100 japonų lėktuvų, 
ir išnešė smarkią ataką ant 
priešo Rabaul bazės, kurios 
metu nuskandinta ar suža
lota aštuoni japonų trans
porto laivai. Lakūnams grįž
tant į savo bazę, trys tų lai
vų buvo nuskendę, du jų de
gė ir skendo, ir kiti try3 bu
vo sunkiai sužaloti.

Kad išnešti šią ataką, mū
sų lakūnei turėjo laimėti di
delę orinę kovą, kurios me
tu numušta 18 japonų lėktu
vų, o kiti 15 gal sunaikinti. 
Dvylika sąjungininkų lėktu
vų negrįžo iš atakos.

Ta ataka įvyko vidurdieny 
sekmad:enį. Aštuoni japonų 
laivai užtikti Simpeon uoste, 
ir keturi kiti Keravia įlan
koj, abu Rabaul apylinkėje. 
Nepranešta, kiek sąjunginin 
kų lėktuvų dalyvavo atakoj.

Sabotažninkai sunaiki-i Sniego pūgoj nuskendo 
no greitąjj traukinį
LONDONAS, sausio 20.— 

V'chy radio pranešimas sa-

ir 150 sužeisti.

Suomiai sako rasai 
pradėjo nauja ofensyvą

STOKHOLMAS, sausio 20
—Suomijos radio praneši
mu, rusai pradėję naujas 
ofensyvas Karelijos sąsiau. 
rio apylinkėje, ir į šiaurę 
nuo Leningrado.

pusę tono ir toną kr'to uos
te, ir daug jų pataikė tiesiog 
ant taikinių. Trys laivai 
sprogo ir nuskendo, 2 užsi
degė, o kiįi trys taipgi smar 
kteia nukentėjo.

Iš to, kad suvirš 100 japo
nų lėktuvų pakilo priešintis 
sąjungininkams, matoma, 
jog japonai dar turi stiprias 
orines jėgas.

Japonai sakė 200 sąjungi
ninkų lėktuvų atakavo Ra
baul, bet gyrėsi, kad 102 jų 
buvo numuštu

Bougainville saloje, .ame
rikiečiai kareiviai Empress 
Augusta įlankoj pasistūmė
jo pirmyn, persikėlė per To- 
rokina upę, ir okupavo pozi
cijas netoli nuo rytnio eže
ro. '

Cape Gloucester, N. Bri
tanijoj, japonai bandė kon
trataką, kurią amerikiečiai 
atrėmė. Pasitraukę japonai 
paliko 126 savo kareivių la
vonus.

Turkijos garlaivis
LONDONAS, sausio 20.— 

Raportas iš Istanbul prane
šė, jog Turkijos pasažierinis 
laivas Truk, 1,414 tonų, nu
skendo sniego pūgoje, Mar- 
mora jūroje. Laivas grįžo 
Turkijon iš Gallipoli.

Ift WASHINGTONO. — 
Karo sekretorius Stimson 
pranešė, jog Cape Gloucester 
apylinkėj amerikiečiai iš vi
so užmušė apie 3,100 japo- 
n*r:s kareivius. Jis taipgi sakv 
atrodo, kad japonai evakuo
ja š’aurinę Naują Gvinė'ą.

Pirkite Karo Bonus

vakarinėj Garigliano upės 
pusėj, britai rado daug mi
nų, ir d'delę priešo artileri
jos ir kulkosvaidžių ugnį. 
Štabo pranešimas sakė bri
tai nuolat veržiasi pirmyn j 

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS; priešo linijas, bet turi ia.t-

LONDONAS, sausio 20.— 
Berlyno radio pranešimas 
sakė sąjungininkų lėktuvai 
šį ryt atakavo Romos prie
miesčius.

Alžyre, sausio 20.—Vokiečių 
aukštosios komandos prane
šimas sakė britai kareiviai 
pavarė vokiečius iš Mintur
no miesto, 2 mylias nuo Ga
rigliano upės. Britai užsiko- 
pė 500 pėdų aukščio kalnais, 
ir smarkiai kovojo prieš na-
cius tame mieste, pirm negu! Paklauso nacių 94-tai divi-
juos iš ten pavarė.

Nacių pranešimas sakė
penktosios armijos daliniai 
užėmė Minturno, svarbų Su
sisiekimų centrą, po to, kaip 
jis buvęs “visiškai sunaikin
tas.” Tas miestas buvo są- 
j(ung:ninkų ofensyvos objek
tas.

Naciams pripažinus, jog
jie prarado Minturno, są- ta nuo šiaurinės Italijos, ka- 
jungininkų pranešimas sakė dangi atakos išardė geležin- 
penktoji armija užėmusi tris kelius, o vokiečių aerodromai 
miestelius: Argento, prie Gi tiek atakuojami, kad naciai 
rigliano žočių; Tufo, mylią 'beveik nebeturi naikintuvų, 
į šiaurryčius nuo Minturno, kurie galėtų pakilti priešin- 
ir Sula Nuo pirmo išlipimo tis sąjungininkams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift LONDONO — Anglijos 

Premjeras Churchill ir už
sienių sekretores Eden šian 
dien tarėsi su Lenkijos vy
riausybės žmonėmis dėl su
sidariusios keblios lenkų- 
rusų santykių padėties.

IŠ STOKHOLMO — Vė
liausi pranešimai sako Suo
mija tuoj ieškosianti taikos.

Ift WASHINGTONO. — 
Karo darbininkų komisionie
rius McNutt pranešė, kad 
septyniuose miestuose įstei
giama raštinės, kurių užd:*o- 
tis bus padėti atleistiems 
kariams surasti sau tinka
mus darbus.

18 LONDONO — Nacių 
radio stotys Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Olandijoje ir 
kitur sustojo transliavusios

t

šią naktį. Manoma tas nuro
do, jog vyksta didelė sąjun
gininkų lėktuvų ataka ant 
kurių nors vokiečių centrų.

Ribbentrop visą laiką yra Berlyne
BERNAS, sausio 20. — 

Pravdos paskelbtas gandas 
sakė Vokietijos užsienių rei
kalų ministras Joachim Von 
Ribbentrop nesenai buvo Is
panijoje, kur jis kalbėjęs srj 
dviem britų atstovais dėl at
skiros taikos tarpe Anglijos 
ir Vokietijos. Dabar ipaaiš- 
kėjas kad per praeitus du 
mėnesius Von Ribbentrop ne 
buvo išvykęs iš Berlyno, kur 
jis ir dabar randasi.

mušti nuolatines priešo kon
tratakas.

Aurunchi kaina1, kuriuose 
vyksta kovos, kitose vietose 
siekia 3,000 pėdų aukštį.

Vokiečiai belaisviai, su
imti ofensyvos pradžioje,

zijai, ir daugelis jų sakė dar 
nebuvo kovoję. Jie atrodė 
nuvargę dėl neperstojančių 
lėktuvų atakų ir artilerijos 
bombardavimo.

Sąjungininkų lėktuvai tre- 
č:ą dieną iš eilės koncentra
vo savo atakas ant nacių 
aerodromų ir susisiekimo li
nijų Italijoje. Roma izoliuo*

Sušaudė 11 čeku už 
ubagu sušelpimą
NEVV YORKAS, sau8:o 20. 

—OWI pranešimas, paimtas 
iš čekoslovakų laikraščio, 
sakė naciai praeitą ketvir
tadienį, Horschowitze, su
šaudė 11 čekų, kurie šelpė 
ubagus ir pabėgėlius, kurių 
vokiečiais ieškojo.

l egionierių vadas už 
darbininku mobilizaciją

NEW YORKAS, sausio 20 
—Amerikos Legiono iracio
nalia komandierius, Warrein 
H. Atherton, šiandien sakė 
greitesnis progresas karo 
laimėjimui reikalauja prave
dimą nacionalinio darbinin
kų mobilizacijos įstatymo.

Kalbėdamas į Brooklyno 
legionierius, jis sakė taikos 
palaikymas ateity reikalaus, 
kad toks įstatymas pasilik
tų galioje, kad šis kraštas 
vis būtų pasiruošęs karui.

Naciai ir k‘ti suinteresuo- 
tiefji apie tai žinojo, bet vo
kiečiai nieko apie tai nesa
ko, nes tai būtų pripažini
mas, jog Pravdos praneši
mas buvo tik gandas. Aukš
tieji vokiečiai Berlyne neat
sako į paklausimus apie Rib- 
bentropo sakytą kelionę Is
panijon, kadangi jie tuo no
ri sukelti abejonių ir suskal
dyti Jungtines Tautas.
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1$ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
War Bonds vajus 
gerai sekasi

Skusio 7 d. pas Medonius 
įvyko War Bonds pardavėjų 
susirinkimas. Visa eilė dar
buotojų pal ėkė sąrašus pir
kėjų, kurie (per dvi savaites 
yra War Bonds pirkę.

2emiau telpa sąrašas.

Edw. Kubilius, Stella Rad- 
zievvicz, Dimitri Bayenski, 
Anthony Rogers, Frank Sar- 
haiški, Bronislatv Weazczens- 
ki, Miss Henretta Kraszew- 
ski, Walter Debogoraki, Po- 
ter Garwaski, Stefan Lucho 
nek, Dimytro W. Styrik.

Po $25.00: Vyt Sirvydu*, 
Helen Kraft, Thomoa Lukor- 
ski, John Lesikowski, J. Lau-

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

Lietuviiai, nenuleiskime ra-' konis, Miss Helen Overka, 
nkų! Kiek kas tik galite, pir- Mrs. Aldona Overka, Clara 
kitę per Lietuvių Komitetą, McMahon, Stefanie Zągac, 
kad minint Lėtu vos nepri- Cha*. W. Whitehead, Evelyn 
klausomybės sukaktuves, va- Markūnas, Sally Ann Berry. 
sario 13 d., Lietuvių salėj! iki sausio 7 d. jau ilpar- 
būtų kvota su viršum, nes, duota, už $63,000. 
tą dieną tikimės turėti žy- Visa eilė pardavinėtojų pa 
mius valdžios vyrus. Bus sižadėjo dar pasidarbuoti, o 

Detroito patrijotai lietuviaismagu lietuviams pasirody
ti, kad remiame savo šalies 
reikalus ir letuvių vardas 
p?i?.čiau nuskambės.

Joseph Kulbokas už $2,025. plane.
Walter Kurtz už 
Veronica or Peter 

Joncius už .... 
Aino Kakonen už 
Elizabeth Rose už 
Dr. Jos. Jonikaitis 
Margaret Michael 
Wm. Dapkus už . . 
Vincent Kazlauskas

2,000

2,000
1,500
1,000
1,000

Stanley P. Vienažindis 
9 M. M. 8 c.

Gimęs gruodžio 22 <$., 1022, 
Pittsbargh, Pa. Mažti* *t-

vežtas į Detroit baigęs high 
school mokinosi aviacijos 
mašinistu, dirbo D. 9. R. ma
šinistų mokykloj. Buvo ga
bus sportpinka*. Įstojęs į 
U. S. Navy *;alių 12 d., 1942, 
’apkr. 20 d., 1943, išvažiavo 
į Hi?,waii salas.

Jo tėvai Petras ir Petro
nėlė Vienažindžiai gyvena 
2437 Hubbard Avė., Detroi
te, Mich. Jo sesutė Marijona 
susituokus au Stasiu Klapa- 
tu duosniu rėmėju kilnių 
darbų.

A. Brinza, A. Ambrose, V. 
Sbarman ir J. Bar sas iždo 
globėjai.

Susirinkimai įvyksta mė
nesio trečiam sekmadieny po 
pirmų šv. Mišių 10 vaL, mo
kykloj. Draugija yra skait
linga nariais, stipriausia vy
rų draug ija Detroite. Valdy
ba yra vdldi sėkmingai dar
buojasi dr-joe gerovei.

Įtoresp.

Pavyzdingi tautos 
reikalams

Roebester, N. Y. — Mūsų 
kolonijos lietuviai 1943 me
tais tautos rekalams sudė
jo $1,221.05.

V**

c

dideliu prielankumu remia 
ir rems iki bu* sukelta pilna 
suma nupirk imui ambulance

ŽinHĮ-žineiės

Fin. rašt.

ras patriotas lietuvis tari at
mintinai žinoti.

ir
šiaip b emerių buvo nuvykę 
Į Antano Smetonos

Praeitą savaitę ūmai mirė1 
Juozas No v akas. Buvo darbš 
tu* ir visų mylimas žmogus.

23 d rwn>«n tJc <“» CkveUnd, O. Sogrjtt p«- Venaldoa už velioni Ant. 
S.UBK, 23 d Detroito Ue- Ui4otuvfc Smetoną bu. uueio 23 d..

iškilmingos. sausio 23 d., 10:30 valandątuvių Draugijų centro svar
bus visuotinas susirinkimas 
Lietuv ą salėj, 430 vai. Pra
šome visus dalyvius būtinai 
šiame susirinkime dalyvau
ti. War Bonds pardavėjai 
baigia, sukelti pasiskirtą su
mą ir bus žingeidu išg irsti

6v. Antane dr-joa šių me
tų valdybą sudaro: P. Yar-
mokas pirm.; M. Pradzevi-✓
čius, vioe pirm.; M. Mozū

Koresp.

PIRKITE KARO BONUS!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Cverythlng tai ttac 

r ujt ui ture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
*setery

SHOIVROOMS IK 
MEKCHANDISE MAKT

For appolntment call — 
REPUBLIC 6051

X Volter Gadvil (šv. Pet
ro parapijos) gruodžio mė
nesį buvo parvykęs pas tė- 

; vėlius atostogų. Jis daugiau 
1,000 kaį (ju metaj nebuvo iš tar-

. \ J nybos parvažiavęs. Tėvams
Po $500.00: Frank Shuipis, mįe]a pasidžiaugti, nes

Frank or Mr*. Franoes Wis- Voi^j^g pgr laikotarpį y-, ,
V.leria Kreuchunae. ra ^^eVav^. Bnvo A- 13 1- sa-

* 1 . . , I lei. Programa bus žingeidi;laskoi, netoli Rusijos sienos.; J ... ?„ . .., , . susidės iš kalbų, muzikos rdalyvavo prie Kiška salos; . _J ... . 'dainų; gražiabalse Marijonainvazijoj, iš kur ir parvyko
atostogų. Volteris jau tre
čias metas, kaip U. S. tar
nyboj.

X 6v. Petro bažnyčioje

ra*, nut. rast:,- P. Jackūnas, 
jų darbuotės pranešimai. Čia fin. rast.; J. žyrinas, iždin.; 
pat Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas, kuris į-

bei,
Magdalen M. Graves, Anna 
Waranski, Dominic B. Bra
zis, Kazimer Salfs, Veroni
ca Varneckaa, Joseph Kai
ria, John Kulikauskas, Kons- 
tantin Senvaitis.

Po $200.00: Victor Allen, 
Victor Jackiewicz, Agnės A- 
bishal, Mrs. Agatha Baron, 
John Valukas.

Po $150.00: Anneta Bra
žinskas, Carolyn F. Stark, 
Joseph G Aest, Joseph M. Sir
vydas.

Antoinetta Peluka3 $125.
Po $100.00: Charles Wii- 

kas, Anthony Waranski, Jr., 
Anthony Waranski, Ambrose 
Kizs, Helen C. Fillion, E. 
Victor Douvan, Judy A. Po
vilaitis, Charles Žukas, Pe
ter Tulausfcas, Mrs. Veroni
ca Barkauskas, Paul Deres- 
kevich, Algird Kreuchunas, 
Anthony Jackiewicz, John 
Goodrich, Wesley Zagac.

Po $50.00: Walenty Blasz- 
czyk, Lucian Kraszewski, 
Geo. Čiurlionis, Stanley Bo- 
ciug, Anastazia Schulte, Ju- 
lianna Wi3»jkonis, Jutus E. 
Molis, Miss Aldona Molis, 
John Piragis, Peter Jackū
nas, Mra. Anna Kershulis,

Galinienė jau pasižadėjo dai
nuoti. Vėliau patieksime pil
ną programą.

Rea. 6958 8a. Tai—n Avė.
Rea. Tel. GROvrhfl] 0817 
Office Tek HEBOock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ta* Nedėltomfs susitarus 
2428 VVest Marųuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

M matų patyrimas
TaLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akla 

Utabo.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8491 SO. HAUBTED ST. 

Kampas Mth Street
ase SO M 4| aus S IM S

DAPGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933 M-

WHFC - U50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo ] 

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. Western Ave^ Chicago, III.
Telefonas — GROvehiil 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

kun. V. Masevičiaus rūpes
čiu įtaisytos gražios staci
jos. Jas įtaisė parapijoj šei
mos, kurių sūnūs tarnauja 
U. S. kariuomenėj (po vieną 
nupirko). Gražus bažnyčios 
papuošimas ir garbinga at
mintis patiems steigėjams.

X Sausio 23 d. Parapijų 
CentrsJis Komitetas rengia 
p?ml .nksaunimą Lietuvių sa 
Įėję, 7:30 vai. vakare. Dalv- 
vaus visų Detroito kolonijų 
veikliausi žmonės ir pasida
lins įspūdžiais. Vakare bus 
valgymo ir gėrimo, Įžanga 
25c. Prašome atsiminti die
ną: dalyvaukite šiame ben
drame p?rengnaėly.

X “Draugo” koreapondcn 
tai ne tik dienraštį platina 
žinutes renka, bet gavo pinos 
tą naujų knygučių, kuriose 
nurodoma, kaip komunistai 
Lietuvoje barbariškai elgiasi1 
su lietuviais ir kas yra iš-į 
tremti į Sibirą. Knygutę ge-

DABAR Yra Geriausias Laikas* Plikti Pirmos RfiSies 
Namą Materi jolą Vi Dar Žemomis Kainomis I 

Atvykite ) mfisą jardą Ir apžiūrėkite sta
bą ir aokitą r«Sį LENTŲ—MB.LWORK 
— STOGŲ IK NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vilką, skiepą ir Getą. 
PASITABKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APBOKAVIMAS IK PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LTTWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmatfieniaia nuo 8 vaL ryto Iki 12 vaL pietų.

iki 5:30 ‘Kitomis fflenomis — nuo 7 vai. ryto valandos popiet

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PKANBMMŲ - MUZIKO® - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS ^raO^RAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTAMO 8:45 iki 9:15,

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tft vtona pora aklą vlatm ryvent- 
«raL ašarokite leledaral *e<. 
samtnuotl Jm »o<ernUkl*u«l* 
metodą, karią reatjlme mekalaa 
asu mtotktL

>> 1KVrAI PATYRIMO 
’***na"rbto*aklą pempimą^-

Dr. John J. Smefana 
Dr.J, J. Smetona, Jr.
ttOX So. Aahl&nd Avenua 

Yaiapaa u-toe
Meaeemet OAKAI* tMA OU—a 

<*WO VALaMDOei

DR. STRIKOL IS
PMYSICIAN AND 8URGEON 
<645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
,N»» 3 0d 4 ta* nuo 8 U 8 vaL vak. 
p Nedėttomia pagal sutarti 
Offioa TeL YAltda 4787 
Namą TeL PROapect 1990 

TeL YARds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadieni pagal sutarti

Ofise TeL VIRginia 00M
Kadencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL YABda 8921
[TRAII

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mao vaL: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30 
756 West 35th Street

RUSŲ OFENSYVA LENINGRADO FRONTE
išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklanaykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

PermalnrtM 
vardas tr

UetuvUkaa
žydukas

REMKITB
SKNĄ

LIETUVIŲoaauoą

MONARCH UQUOR 
3529 S* Halsted St

Ffaone YARDS SOM
—aconBci it M i ai jut n ė f

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

. NUOŠIMČIO RAT0M9- *

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Ilgai neveikęs rusų-vokiečių frontas šiaurėje prie Le
ningrado, staiga pasijudino ir iš pradžių vokiečiams už
duoti didelis smūgis. Sakoma, net septynos nacių divi
zijos, tai yra apie 195,000 kareivių, sumuštos. Rusai pa
sivarę gerokai linkui Estijos. (Acme-Draugas telephoto)

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

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TF4.. CALIIMRT 41U Joa. M. Mogerto, Sec’y. : 3236 SO. HALSTED ST.• 'm.. z 1*

CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
▼alandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
SakmacL, Trečiad. ir Šeštadienio

raka rta tat ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

S241 VVest 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

reL CANal 0237
Rez. TeL: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6609 S. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARda 9146

DR. V. A. SIMKUS
•YVTTOJAS B CHBURGAS

B AKINTOS PRITAIKO
744 West 36th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame saro ranko
mis.

r

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofisą—HEMleek 5849 
Rerid—HEMlock 2324

DR. PfTER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS: 

ftrplet nuo IMS vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
1 “ F

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Hd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
▼riL: 10-12 ryto, X 7-0 P. M. 

8147 S. Hafeted SL, CMmgo

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TeL: MIDvray 2800

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2868

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

Penktad. 8:30 fld 0:80 
Mta<L 6 vaL tol 0:00

Sekmadieniais pagal susitarimą.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

ir BeėtsZUauiato 
Valandos: 8—8 popiet PLATINKITE “DRAUGI»»



I
Penktadienis, sausio 21, 1944

✓ . a /’
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TT.T7TNOTS 3

< “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1 27 No. Drarborn Street 
Tel. RANdolpIi »488-»48«

SVARBUS PRANEAIMAS
War Manpowrr Oonrmlssion nu 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi (atgyti Pa- 
lluoaavlmo Rastą (sta temeni of 
avatlahillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra- 
riedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raitas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit ] Colonnade Kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL
5349 Sheridan Rd.

Reikia

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORIŲ 

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

MERKLE METAL PRODUCTS 
COMPANY 

213 N. MORGAN

REIKIA TUOJAUS

TROKAMS

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

Taipgi Mekanikams Pagelbininkų.

PAŠAUKIT MR. MATTSON 
CHEŠAPEAKE S883

Mutual

Trucking Co.
817 West 21st Street 

$340 Į MENESĮ
Priskaitant viršlalkj. Plumbers Ir 
Pipe Fltters. Patyrusių dirbti Sunny 
California shipyarduose. Svarbus 
drafto paliuosuojantl darbai karo 
laike ir po to. Transportacija kom
panijos apmokama. Defense namų 
randasi už žemas rendas. 
REEDER-THiTMM-MANCINI CO.

4435 N. Damen. Clilcago
Long 3210

HELP VVANTED — VYRAI

HE1P W ANT EI) — 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 8č Wire Co.
FINIRHERS ir PATCHERS prie ra* 
kandų. Gera mokestis.

W. J. VIGNOLA CO.
1806 W. Grand Avė. Tel. Canal 0657

TOOL

IR
DIE MAKERS

PIRMOS KLASfiS VYRŲ
GERA MOKESTIS

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
GERA TRANSPORTACIJA

Northwest Metai

Products Co.

1619 N. Washtenaw

25 — JAUNAI VYRŲ — 25
Su ar be patyrimo. Transformer As
semblers. Punch Press Operatorių ir 
Coli Winders. Gera pradinė mokes
tis, užtenkamai viršlaikio. Svarbus 
karo darbai. Išmokite amatą.

GREGORY ELECTRIC CO.
Transformer Division 

2535 S. State St.
Matyklt Mr. Gordon.

HELP WANTED — VYRAI

VYRO NAKTIMIS 
MAZGOTI GRINDIS

Darbas pilno laiko ir pastovus, 
apmokamos atostogos. Atsišaukit j

CHICAGO CITY BANK 
& TRUKT CO.

815 W. 68rd Street

HEIP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

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

niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeštad.
8:30 ryto iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

4100 TV. 42nd PLACE

. V y f ų
Carloaders Ir Packers

Pastovūs darbai svarbioj pramo
nėj. Proga viršlaikio. Gera trane- i 
portacija. Arti North Avenue ir 
Halsted Street.

ARCHER DANIELS 
MIDLAND CO.

927 BLACKHAWK ST.

HELP VVANTED — VYRAI

VYRŲ.
Su Ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SH01WELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HELP VVANTED — MOTERYS 1 HELP W ANT EI) — MOTERYS

25 — JAUNŲ MOTERŲ — 25
Su ar be patyrimo dirbti naktimis. 
Transformer Assemblers Ir Coli Wln- 
ders. Geros darbo sąlygos ir gera 
mokestis. Svarbūs karo darbai. Iš
mokite amatą.

GREGORY ELECTRIC OO. 
Transformer Division

2535 8. Stato St.
Matyklt Mr. Gordon.

REIKIA MOTERŲ 
Skirstyti binzus (beans).

MICHAEL —
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. 387.60 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkltSa prie Housekeeper.

BDOEWATER BEACH HOTEL 
• S4Š Sheridan Rd

TYPISTfi
Patyrusi Lietuvių kalboje. Pasto
vus darbas su gera mokesčia ir 
proga isidirbimo. Atsišaukite į— 

2501 W. Washington Blvd. MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Siuvimo Mašinų Operatorių
Darbai Per Ištisus Metus 

GERA MOKESTIS — DARBAI DIENOMIS 
GERA TRANSPORTACIJA

KING SPORTSWEAR
1115 N. FRANKLIN (ARTI DIVISION)

HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai vidurmlestyje 
Moterims iki 50 metų senumo. 
Vai.: 5:50 vak. iki 12 naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS '

BELL TELEPHONE 

COMPANY

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ
MOTERŲ

DIRBTI SKALBYKLOJ
PASTOVUS DARBAI 
VIRŠLAIKIS PO 40 VAL.

PRESS MERGINŲ
57c i valandą ir bonai.

Abelnų Darbininkių
55c | valandą ir bonai.

Atsišaukit asmeniškai
WAREHOUSE

EMP?X)YMENT OFISAN

NATIONAL TEA CO.
1000 N. CROSBY

KAIP RAPORTUOTI TAUPYMO B-VIŲ DIVIDENDUS 
AR NUOŠIMČIUS PILDANT "INCOME IAX" 
RAPORTUS

(Radio kalba Frances H. Sadauskas, direktorės Chicago 
Savings and Loan Association, per radio stotį WHFC, 
ketvirtadienį, sausio 20 d., 7:45 vai. vak.).

Employment Ofisan Moterims 
Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto lld 5 pp.

VYRAI IR MOTERYS

ASSEMBLERS
Vyru ir Moterų—1—lengvo assembly. 
2—Vyrams apie 135 i savaite. Mo
terims apie 327 j šavaitę. 3—Po karo 
progos.
UNITED MFG. CO. 6123 N. VVestern

STENOGRAPHERS
TYPISTS

COMPTOMETER
OPERATORS

Also Severai girls for clerical 
work. Positions open for experi- 
enced girls — also some begi- 
nners. See Miss Lynch.

ALBERT PICK CO., INC. 
2159 W. Pershing Rd.

MERGINŲ

MOTERŲ
AMŽ. 1G IKI 50

Lengvi Dirbtuvės Darbai 
Malonios Sąlygos.

Vai.: 8 ryto iki 4:30 pp.

JENSEN RĄDIO MFO. CO. 
6601 S.'Laramie____

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.

REIKIA 
15 MOTERŲ

Prie labai lengvų dirbtuves darbų. 
Valandos 8 iki 4:30. Dykai trans- 
portactja nuo ir iki 63 St. gatvėka- 
rto. Dykai uniforma. Kava dykai 
pietų laike. Lengvi darbai šeiminin
kėms.

kreipkitės prie mrs. PELO. 
PORTSMOVTH 7732,

COSMETIC IŠDIRBfiJAS reikalauja 
Merginų ir Moterų. 18 iki 45 metų:' 
patyrimas nereikalinga; geros darbo 
sąlygos; 40 vai. savaitė. laikas ir 
pusė už viršlaiki. Atsišaukite J

AMERICAN
ADVERTISED PRODUCTS 

417 N. State St. 5th floor.

MERGINŲ
Išskrlstyti moterų dreses. Patyrimo 
nereikia, mes išmokinsim ir mokėsim 
laike mokinimo.' štai jums proga iš
mokti gerą amatą švarioj tyro oro 
dirbtuvėje.

REICH DRESS CO.
325 W. Jackson Blvd.

MERGINŲ
MOTERŲ

- štai tikra proga Išmokti 
naudingą ir jdomų amatą su 

pokariniu pastovumu. »
Mes Išmokinsim 

Ir Mokėsim Jums 
Laike Mokinimo.

ADMIRAL CORP.
i “America’s Smart Sėt”
! 8815 ARMITAGE AVĖ.

4150 N. KNOX AVĖ.
PARDAVIMUI ■■■■"'

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS
Gera Mokestis

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

šventadienius. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKIT PRIE 
MR. BEHNKE 

Warehouše Fereman 
38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS. GRINDERS 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
G pp. šeštad. ikt pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ’* t

2742 W. S6th PLACE

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ-MOTERŲ 
KARO DARBININKU

f
★

VYRŲ:
PAPR. DARBININKŲ 

TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.
★

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniority Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo 

★
Atsineškite 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 Avė. Cicero

MOTERŲ PLOVftJŲ 
DŽANITGRIŲ

Ofisų budinke arti vidurmiesčio. 
Viršlaikio jei norite.

RAND McNALLY A CO.
536 S. CLARK ST. 

_________WABASH 0363_________

VYRŲ
ir Moterų 

reikia
LENGVIEMS DIRBTUVES 

' DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA

SVARBUS KARO DARBAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PROGA ĮSIDIRBIMUI

INTERNATIONAL 
SPRING COMPANY

222 N. Washtenaw x
(4 blokai i vakarus nuo VVestern 

Avė. Lake St. gatvėkariu iki 
2700 i vakarus).

Gerbiami klausytojai: 
šiuo laiku, kai visiems rū

pi pildymas “Income Tax” 
raportų, daug taupytojų iš
kelia klausimus apie divi
dendus, gautus ant sąskai
tų taupymo bendrovėse. Tai
gi, maždaug, paaiškinsiu, ko
kius dividendus reikia pri
dėti, kaipo įplaukas pildant 
“Income Tax” raportus.

Bendrai paėmus, turbūt, 
visos taupymo bendrovės skit 
ria dividendus du kartus į 
metus, tai yra, kas šeši mė
nesiai. Pavyzdžiui, sakyki
me, bendrovė skiria dividen
dus ant sąskaitų 30 d. birže
lio mėnesio ir 31 d. gruodžio 
mėnesio. Dividendai 30 d. 
birželio yra išmokami 1 d. 
liepos mėnesio ar vėliau; o 
dividendai 31 d. gruodžio y- 
ra išmokami su prrma diena 
sausio mėnesio, ar vėliau, 
sekančių metų.

Su tokiu patvarkymu di
videndui skyrime ir išmokė
jime per 1943 metus taupy
tojas yrą-gavęs dividendus 
pradžioj metų arba sausio 
mėnesį ir vidurmety, arba 
liepos mėnesį.

Šte dalykas yra gana aiš
kus tiems, kurie turi “paid- 
up” skyriaus sąskaitas, nes 
jiems dividendų čekiai būna 
prisiųsti ir jie raportuoja 
juos, kaipo įplaukas tuose 
metuose, kada gavo.

Tiems, kurie taupo ant 
“Optional” sąskaitų, dividen 
dai įrašomi į knygeles. Die
na dividendų įrašymo pažy
mėta kaipo 31 d. gruodžio, 
bet taupytojas nebūtų galė
jęs tuos dividendus ištrauk
ti anksčiau kaip 1 d. sekan
čio mėnesio, tai yra, sausio 
mėnesio. Dėl to, šie dividen
dai, skirti antrame pusmety,

HELP WANTED -- MOTERY8
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BUČERNfi. Geras stakas. Ilgo laiko 
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jau pasidaro taupyto j ui į- 
plaukos 1944 metų.

Taigi, ant “Income Tax” 
raporto už 1943 metus tau
pytojas turi priskaityti tik 
dividendus įrašytus pradžio
je metų ir vidurmety, kaipo 
įplaukas 1943 metų.

Tose bendrovėse, kur divi
dendai skiriami su pabaiga 
kovo ir rugsėjo mėnesių, nė
ra jokio klausimo, nes tada 
dividendai ir paskirti ir iš
mokėti arba įrašyti į kny
geles tuose pačiuose metuo
se.

Tie, kurie taupina ant “Še
riai Installment” sąskaitų, 
randasi visai skirtingoj pa
dėty dividendų klausime. Se
rijų rūšies taupyme, dividen
dai nebūna įrašomi į knyge
les, bet auginami krūvoje 
tam tikroje sąskaitoje ben
drovės knygose. Ta.pgi jie 
nėra išmokami iki nesubren- 
da toji serija. Kadangi ne
išmokami, tai ir neskaitomi 
kaipo įplaukos iki tos die
nos, kada subrenda serija, 
ir taupytojas turi teršę iš
traukti dividendus drauge su 
įmokėtais taupiniais.

Trumpai pasakius, visi di
videndai skaitosi kaipo į- 
plaukos nuo tos dienos, ka
da juos buvo gairina ištrauk
ti. Kad ir paliksite dividen
dus toliau augti prie sąskai
tos, visvien, juos galėjote iš
traukti ir todėl skaitosi kai
po įplaukos nuo tos dienos, 
kada jie tapo tetraukiami

Šis paaiškinimas liečia 
daugelį taupytojų bendrovė
se, nes daugelis žmonių pil
do “Income Tax” raportus 
pagal tiesiogines įplaukas ir 
išmokėjimus, arba taip va
dinamą “Cash Basis”.

Taipgi ir su akęlintojais. 
Visi nuošimčiai, kuriuos jie 
išmokėjo per metus ant pa
skolos, skaitosi kaipo išlai
dos tų metų, kada buvo iš
mokėti, ir galima juos vi
sus parodyti ant “Income 
Tax” raportų, kapo nuo
traukas nuo įplaukų.

Tūli biznieriai ir daugelis 
įstaigų veda sąskaitas ant 
“Accruial Basis”. Jiems di
videndų ir nuošimčių priskai 
tymas prie “Income Tax” į- 
plaukų ir nuotraukų seka k> 
tokį patvarkymą, bet tą šį 
sykį negvildensime.

šia proga, noriu priminti, 
kad taupymo bendrovės tik 
tuomet gali skirti ir mokė
ti didesnius dividendus, kai 
turi investavę taupytojų pi
nigus geruose mortgičiuose. 
Todėl, kiekvienas narys-tau- 
pytojas turėtų raginti drau
gus bei pažįstamus imti pa
skolas iš savų bendrovių pa
taisymui arba pirkimui na
mo, ar atmokė j imui k;tų pa
skolų, kur sąlygos nepato
gios. ,

Tas ir skolintojui bus pa
togu ir naudinga, nes mūsų 
bendrovės duoda teisingus 
patarimus, greitą (patarnavi
mą, geras sąlygas su leng-

(Nukelta į 4 pusi.)
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A. a. kun. A. Baltutis
NETIKĖTA MIRTIS

Staiga širdies smūgiu mirė kuo. Aleksandras Baltu
tis, Švč. Panelės Gimimo parapijos klebonas, Marąuette 
Plairke, Chicagoj. Mirtis netikėta, nes atrodė, kad velio
nis po pirmojo širdies sukrėtimo, įvykusio prieš pora 
metų, veik visai buvo pasveikęs ir savo pareigas ėjo 
visa pilnuma. Tiesa, jausdamas nuovargio šiomis die
nomis buvo išvykęs į Floridą trumpam poilsiui, tačiau, 
kiek jis tiek ir v.:si joartimieji turėjo vilties po poros 
^savaičių pasimatyti ir vėl drauge darbuotis.
KUNIGYSTĖS PASIEKĖ SUNKUJ DARBU

. » . • •»
A. a. kun. Baltutis, palyginti, dar nebuvo senas žmo

gus. Jis gimęs Gargžduose (Tauragės) prieš 58 me
tus. Dar jaunutis būdamas atvyko į Ameriką su tiks
lu ieškoti mokslo ir būti naudingu lietuvių visuomenei. 
Čia jam teko sunkiai dirbti, kad susidaryti sąlygas lan
kyti mokyklą. Ir jis, būdamas darbštus ir apsukrus, 
tas sąlygas susidarė. Broliai — Povilas ir Jonas (pas
tarasis jau miręs), matydami jauniausiojo brolio Alek
sandro troškimą būti kunigu, taip jau jam nemažai 
gelbėjo. Velionis tuos savo mokslo vargus išvargo 1915 
metais pavasarį, baigdamas Niagara, N. Y., seminari
ją ir įsišventindamas kunigu gegužės 15 d. (drauge 
su a. a. kun. H. Vaičiūnu ir kun. J. Statkum). 
DARBAI KELIOSE PARAPIJOSE

Įsišventinus kunigu, prasidėjo nauji darbai, rūpes
čiai ir tuo pūčiu kartu vargai. Pradžioj vikaravo Die
vo Apvaizdos parapijoj. Vėliau buvo nukeltas į mažytę 
parapiją netoli Joliet. Iš čia teko vykti klebonu į taip 
pat silpnai medžiaginiai stovinčią Šv. Kazimiero para
piją Chicago Heights, III. Ją aptvarkius, buvo iškeltas 
į Šv. Mykolo parapiją, Chicagoj, kurioj irgi daug pa
gerinimų įvedė.-
ORGANIZUOJA JAUNIAUSIĄ PARAPIJĄ
GRAŽIAUSIOJ VIETOJ

1927 m. kardinotos Mundelein velionj paskyra naujai 
besiorganizuojančios parapijos Marąuette Parke klebo
nu. čia jis sudėjo veą savo energiją ir sveikatą. Pra
džioj darbavosi vienas. Žmonių vis tik rado daug. Daug 
ir darbo. Be to, reikėjo rūpintis žemės pirkimu, bažny
čios ir mokyklos statyba. Tie darbai velioniui sekėsi. 
Greitai žmonėse įsigijo ir pasitikėjimą ir stiprios para
mos susilaukė, šios apylinkės lietuviai savo dvasios 
vadą pamylo, nes jis su visais mokėjo sugyventi. Jo 
rūpestingumo, sumanumo ir draugiškumo pasekmė bu
vo ta: pastatytoji bažnyčia, mokykla ir klebonija, už
traukiant netoli 300 tūkstančių dolerių skolos, per še
šiolika metų intensyvaus ir rūpestingo darbo beturi tik 
$15,000 skolos. Per taip trumpą laiką sukelti tokią pi
nigų sum4, tai nebuvo baikos. Tai reikalavo ir iniciaty
vos ir darbštumo, ko a. a. kun. Baltuėųū niekuomet 
nepritrūkdavo.

Dar reikia pridėti ir tai, kad velionis labai rūpestin
gai rūpinosi savo parapijos žmonių dvasiniais reika- 
lais. Tvarka ir bažnyčioj ir mokykloj buvo pavyzdin
giausia. Tuo visi džiaugėsi ir didžiavosi.

NEPAMIRŠDAVO IK VISUOMENINIŲ (REIKALŲ

A. a. kun. Aleksandras ir kaipo lietuvis buvo geras. 
Kiek lajkas ir sąlygos leido, dalyvaudavo ir visuome
niniame gyvenime- Štai, jis prie Lietuvių R. K. Susi
vienymo priklausė per apie 40 metų. 1936 metais Chi
cagoj įvykusiame tos organ zacijos auksinio jubiliejaus 
seime buvo išrinktas vyriausiuoju dvasios vadu ir tas 
pareigas tiesiog skrupulingai pildė. Be to, jis rėmė lie
tuvių vienuolijas. Ypač šv. Kazim'ero Seserų vienuolija 
jo asmenyje turėjo stiprų rėmėją ir nuoširdų prietelį. 
Savo laiku buvo ir “Draugo” bendrovės direktorium ir 
išviso geru mūsų dienraščio bičiuliu.

Tad, a. a. kun. Aleksandro Baltuč io asmenyje Miar- 
ąueitte Park parapija neteko brangaus ir mylimo vado, o 
visai mūsų visuomenė gero lietuvio ir veikėjo. Mes reiš
kiame užuojautą Švč. Panelės Gimimo parap. žmonėms, 
velionies broliui Povilui, ginrnėms ir draugams, kurių 
jis labai daug turėjo.

30,800,000 be tėvynėsL, ~ 'Af
BAISIOS KARO PASEKMĖS

Apskaičiuojama, kad šio karo metu vien tik Euro
pos karo laukuose žuvo keliolika milijonų vyrų, Daug 
žuvo ir civilinių žmonių nuo bombardavimų iš oro ir ki
tokių prežasčių, turinčių ryšį; su karu. Kiek išgriauta 
miestų, sodybų, kiek -turto sunaikinta, skaudu apie tai 
ir prisiminti.

Šiuo karo metu prisideda dar vieniu didelė žmonių 
gyvenime tragedija.

Tarptautinis Darbo Biuras (International Labor Of
fice) apskaičiuoja, kad, palyginti trumpu laiku, trisde
šimts milijonų žmonių Europoje buvo privsrsti apleisti 
savo tėviškes ir kitur apgyvendinti. Į šį skažčių įeina 
repatriantai vokiečiai iš užsienių, deportantai ir impor
tuotieji darbininką.1 priverstinam darbui Vokietijoj.
16 LIETUVOS IŠVEŽTA 50 TŪKSTANČIŲ

Apskaičiuojama, kad naciai išvežė Vokietijos gilu
mom: Iš Estijos ir Latvijos 78,000 žmonių; iš Lietuvos
— 50,000; iš Lenkijos — 164,000; re Balkanų valstybių
— 213,000; iš Pietų Tyroliaus — 72,000.

Iš pačios Vokietijos išvežtai vokiečių ir jie šiaip ap
gyvendinta: Alsace-Lotaringijoj — 300,000, kitose Pran
cūzijos dalyse — 200,000; Belg/joj, Olandijoj, Danijoj 
ir Norvegijoj — 200,000; Čekoslovakijoj — 480,000; 
Wartbegau (Lenkijoj) — 500,000; Baltijos valstybėse 
ir Rusijoj — 300,000 ir okupuotų kraštų valdymui — 
300,000.

Be to, karui ėinant labai plačiais frontais milijonai 
žmonių šaip jau buvo priversti keltis kitur, gelbėti sa
vo gyvybę, savo turtą paliekant arba sunaikintą arba 
okupantams.

Daug žmonių Amerikoje net "neįsiivaizduoja, kad to
kie žiaurūs, nežmoniški dalykai dedasi Europoje. Rei
kia tik įeiti į tų išvejamų, perkelamų ir nuo karo lieps
nų pabėgusių žmonių būklę. Ji nepaprastai skaudi ir 
tiesiog traginga. Kiek jų išmirė nuo vargo, bado, ligų, 
šalčio — sunku net įsivarzduoti.
LIETUVOS NAIKINIMAS

Tarptautinis Darbo Biuras, kaip pastebėjome iš jo 
paduotos statistikas, praneša, kad iš Lietuvos yra iš
vežta į Vokietiją 50 tūkstančių žmonių. Toji skaitlinė, 
mūsų manymu, gerokai yra sumažėtai Seniau kiek bu
vo gauta žinių, kad vien jaunų žmonių sunkiems dar
bams į Vokietiją išvežta apie 76 tūkstančiai. Jei prie 
to skaičiaus dar pridėti 50 ar 60 tūkstančių Lietuvos 
žmonų, bolševikų išvežtų į Sovietų Rusijos gilumą, 
turėsime tikrai šiurpų vaizdą. Tas vaizdas pasidarys 
dar baisesnis ir skaudesnis, jei pagalvosiu^, kad dau
guma iš Lietuvos išgabentų žmonių į savo tėvų kraštą 
niekuomet nebesugrįš, nes jie yra išvežt1 mirčiai.

Išvežtųjų vieton, kaip matome, yna atgabenti Lietu
von, kaip ir ji kitus ųaicių okupuotus kraštus, vokiečiai, 
kurie apgyvendinami geriausiuose ūkiuose, pelningiau
siose įmonėse.

Tai taip yra vedama lietuvių ir kitų tautų žudymas. 
KAS DARYTINA?

Tuo tarpu mes neturime galimumų nelaimingiems sa
vo kraujo broliams Lietuvoj .«• išblaškytiems po Euro
pos ir Azijos kraštus pagelbėti. Vienintelis kelias — 
ryžtingiau ir daugiau dėtis prie Amerikos karo pastan
gų, kad greičiau diktatorių s:autimui galą padaryti, kad 
pavergtąsias tautas iš jų kruvinų nagų išlaisvinti ir 
sudaryti galimumus grąžinti atgal į tėvynę ištremtuo
sius.

★
Vyriausybė ir kongresas tuoj turi imtis žygių, kad 

sudaryti galimumus kariams balsuoti prezdento rin
kimuose. Tie, kurie gina savo kraštą ginklu rankoj turi 
turėti balsą ir krašto valdžios rinkimuose. Teisės ka
riams balsuoti, žinoma, nėra ginčijamos, bet svarbu yra 
sudalyti takias sąlygas, kad jie ta balsavimo teise ga
lėtų pasinaudoti, - , \

KAIP RAPORTUOTI 
TAUPYMO BENDROVIŲ 
DIVIDENDUS

(Tęsinys iš 3 pusi.)
vais mėnesiniais mokėjimais. 
Užeik ,te pasikalbėti raštinė
je, 6816 S. Western Avenue.

Dabar valdyba ir direkto
riai Chicago Savings and 
Loan Association linksmi 
pranešti, kad bendrovės tur
tas viršija $300,000.00. Na
rių skaičius didėja kasdien. 
Dabartinė d'rekcija susideda 
iš sekančių: John Pakel, pir
mininkas; Anton J. Valonis, 
vice pirm.; Bernice Stephon, 
raštininkė; Michael Narvid, 
iždin.; John Gregg, Bernard 
Nenartonis, Alphonse Pana
vas, Frances Sadauskas ir 
Joseph Wenckus, direktoriai.

Be bendrovės reikalų, mū
sų raštinė prisideda ir prie 
patriotinio darbo. Mūsų raš
tinė prisirengus parduoti ka
ro bonus.

Taigi, pirkite karo bonus, 
taupykite iir imkite pasko
las iš mūsų taupymo ben
drovių.

George N. Briggs, sekre
toriaus Ickes padėjėjas, su
spenduotas nuo pareigų. Su
sekta., kad jo mašinėle (type 
wri«er) atlikta tariamas su
klusta v i mas “Hopkns’ laiš
ko”. (Acme-Draugas teleph.)
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WAR lUHN

Penktadienis, sausio 21, 1944

LENKŲ PABĖGĖLIŲ VAIKAI MEKSIKOJ

. 300 Lenkijos pabėgėlių vaikų radę prieglaudą Meksikoj. Jais ten rūpinasi National 
Catholic Welfare Conference bendrai su Polish War Relief. Vaikai ’ apgyvendinti sto- 
yyfcloj Santą Roąa. .ęįg, jie mokinami ir fiziniai lavinami. (NCWC-Dr,augas photo)

SUSPENDUOTAS

* Hjhvou 
BOUGHTVOHfi 
Į>BŪNK|

Kodėl Lietuva turi likti nepriklausoma
Rašo prof. K. Pakštas 

(Tęsinys)

KETVIRTAS SUKILIMAS — 1905 M.

Lietuviai spausdino savo laikraščius ir knygas Vokie
tijoj ir Amerikoje, organizavo jų transportą ir distribu
ciją, palaikė daugybę slaptų mažų mokyklų, organizacijų 
ir bažnytinių brolijų. Rami, užsieny nepastebima kova už 
savo tautinį, istorinį, kultūrinį, religinį individualumą ėjo 
per 40 metų. Rusijos policija gaudė ir degino lietuyiškas 
knygas, Sibiran siuntinėjo sugautus patriotus, uždraudė 
vartoti lietuvių kalbą ir raštus. Bet Rusijai rezultatas 
buvo menkas: dvidešimto amžiaus pradžioje lietuvių tau
ta turėjo du kartu mažiau analfabetų, negu rusai; ji gy
veno žymiai turtingiau ir švariau už rusus; jos dvasiškija 
turėjo nelyginti aukštesnį prestižą už rusų dvasiškiją. 
Lietuva pralošė tris revoliucijas, bet ji neprarado savo 
sielos. Ji buvo skaudžiai sumušta ir pažeminta, bet jį ne
buvo nugalėta. Ji Laukė naujų progų naujai revoliucijiai. 
Pirmas tris revoliucijas planavo ir vadovavo bajorija ir 
dvasiškija. •

1904-1905 m. kilusi ketvirtoji revoliucija ėjo iš apa
čios: jos planuotojai buvo iš paprasčiausių ir biednų žmo
nių kilę jauni inteligentai ir jauni kunigai, o joje daly
vavo ūkininkai ar darbininkai. Bajorijos jau nesimatė ši
tų revoliucionierių tarpe. O tai dėlto, kad šita revoliucija 
turėjo griežtai radikališką programą .nukreiptą ne vien 
prieš Rusijos valdžią, bet ir prieš savo krašto turtingesnį 
ir privilegijuotą bajorų luomą. Revoliucija žadėjo išda
linti dvarus bežemiams, ragino boikotuoti rusiškas mo
kyklas, degtinės monopolius ir visas valdžios įstaigas. 
Išsigandę Vilniaus ir Kauno gubernatoriai išleido lietu
viškai ir rusiškai atsišaukimus, žadėdami skirti lietuvius 
mokytojus ir leisti valdžios įstaigose vartoti lietuvių kal
bą. Lietuvių reikalavimus visai aiškiai suformulavo Di
dysis Vilniaus Seimas, kurin susirinko (1905 m. gruo
džio 4-6 d.) du tūkstančiu delegatų iš visų Lietuvos dalių 
ir nuo visų partijų ir grup'ų, pareikalavo visai etnogra
finei Lietuvai su sostine Vilniuje plačios autonomijos ir 
demokratinės tvarkos, paremtos visuotinu ir lygiateisiu 
balaavmu. Užbaigusi karą su Japonija, Rusija vėl galė
jo Lietuvon atsiųsti daug kariuomenės ir revoliuciją už
gniaužti. Bet šį kartą lietuviai vis dėlto šiek tiek laimėjo: 
jie atgavo spaudą ir vėl galėjo leisti savo laikraščus ir 
knygas; katalikų religija ir jos kunigai gavo dalį pra
rastos laisvės; leista kurti pusiau lietuviškas privatines 
mokyklas, įvairias organzacijas ir kooperatyvus. Nuo 
1904 iki 1914 m. tikrai daug buvo padaryta pažangos vi
sose kultūros ir ūkio srityse, bet 1914 m. pasaulinis ka
ras vis dėlto užklupo Lietuvą dar labai menkai pasiruo
šusią pradėti naujus žygius galutinam nusikratymui sve
timos valdžios. Visose gyvenimo srityse stigo moksliš
kai kvalifikuotų ir patyrusių žmonių, bet drąsa ir patrio
tizmas paprasčiausių žmonių darė kuone stebuklus.

(Daugiau bus)

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge"
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

(Užba/ga iš praėjusios 
savaitės moterų puslapio)
Iš bažnyčios grįžau pavė

lavusi. Mama norėjo mane 
pabarti, bet aš džiaugsmu 
nušvitusi patraukiau ją ant 
suoluko ir pradėjau:

— Mama, senoji tavo Kat
rė paliko bažnyčioj, ši, kūri 
kalba su tavim, yra v'sai ki
ta... — Toliau sekė ilga ma
no ipasaka, kurios jau nebe- 
k?rtosiu. Mama pradžioj at
rodė pikta, paskui buvo ty
li, o po geros valandos, ka
da aš buvau bebaigianti ji 
pravirko. Tada aš pašaukiau 
savo seserį ir tyliai išslin
kau iš kambaro... Buvo jau 
vakaras.

Atėjus miego sesuo pasi
skundė bijanti tėvo.

— Nebijok! — pasiryžus 
ginti atsakiau, — aš esu su 
U«m.

Lempos negesinome. Stai
ga prasivėrė durys, ir ma
no sesuo sustingo vietoje. 
Aš atsistojau po tėvo jai 
skirtu smūgiu...

Ir pa to aš žAau tiktai 
tiek, kad mama ir sesuo gy
veno jų — —tėvų — kam
bary, o mane slaugė tėtė. 
Pasakoja mama, kad tėtis, 
kurs niekada vaikams nebu
vo meilus, tą naktį man vis
ko žadėjęs; žadėjęs net se
seriai dovanoti.

Kiek ilgai aš gu’ėjau, ne
žinau. Kai pakilau daug kas 
buvo pakitėję. Aš atšokau 
Vincento ir savo sesers ves
tuves malūnininko namuo
se. Jų še'mininko duktė iš
tekėjo už ano va — ir se
nutė parodė į kairę pusę ran
ka — ūkininkaičio.

Aš — tęsė toliau giliau 
įtraukusi kvepiančio laukų 
oro — taip pat suradau, kad 
ir neturtingą, bet gerą gy
venimo draugą. Turėjome

forą vaikučių. Bet jie mi
rė. Mirė po kiek laiko ir ma
no Leonas. Aš štai buvau 
pastūmėta kiek į šoną — į 
trečią, iš eilės vietelę — į 
šią grjtelę...

Turėjau, matote, vargelio, 
bet Dievulio padedama, jį 
pernešiau. Visas žmogaus gy 
venimas — lyg kūdikių žai
dimas, žiūrint Dievul’o (aki
mis, — nubaigė savo pasa
kojimą.

— O jei to Dievulio visai 
nėra, — dėjausi abejojančiu.

— Na jau, — prasijuokė 
senutė. — Jei Jo nebūtų, iš 
kur visas šis pasaulis? ar 
yra tokių, kurie gali pasa
ldyti, kad aš atsiradau pats 
iš savęs!.. Kaip jūs mano
te, mano pone? —

— Aš? Nieko... Aš norė
čiau, kad visi taip galvotų ir 
gyventų, kaip mamaitė.

— Likite sveika.! — ta
riau pakilęs ir pasukau ta
keliu, vedančiu į bažnytkai
mį. K-tė

Dvidešimf-penkių 
metu sukaktis

žiūrint pirmyn, rodos kad 
dvidešimt-penki metai dar 
labai toli, neišsivaizduoja
mas laikas. Žiūrint atgal, tas 
laikotarpis pasirodo greitai 
prabėgęs, visai trumpas. 
Taip greitai prabėgo tas lai
kas nuo išsikūrimo Šv. Ka- 

1 zimiero Akademijos Rėmė
jų draugijos dvidešimt pen
ki metai atgal — metai pil
ni gyvumo, energingi, tur
tingi, vaisingi draugijos gy
vavime. Daug nuveikta — 
pradėta ir išpildyta — ne
paisant blogų ar gerų me
tų, ką ir liudija dabartinė 
Šv. Kazimiero Akademija ir 
vienuolynas. Tuose metuose

Sausio U d. Romoje, Šv. Kongregacijos sus-me, at- j 
likta paskutinės apeigos motinai Francis Xavier Cabrini 
šventąja paskelbti. Viršuje šventosios atvaizdas, o apa
čioje vienuolės Delfinos Graziola, kuri (kairėje) prieš ke
letą metų stebuklingai išgijo iš nepagydomos ligos, o de
šinėje — kaip šiandie toji pati vienuolė atrodo. (NCWC- 
Draugas photo)

randame daugybę linksmų 
atsiminimų arti sujungtų 
draugijos buvime; tiek daug 
gružių įvykių, linksmų va
landų praleistų rėmėjų sve
čiuose, įspūdingų seimų, va
karienių, susirinkimų, kurie 
ir padarė rėmėjų draugiją 
tokia gyva, nebūtų pro šalį 
dabar tą paminėti. Vienok, 
tų atsimin'mų yra daug, ir 
išvardinti visus dabar už
ims perdaug vietos, tai pa

liksiu kitam sykiui jums pa
siskaityti.

Vienas iš gražiausų da
lykų yra paminėti sukaktu
ves ypatingu būdu, pasiro
dyme. Geriausias pasirody
mas iki šiolei yra rėmėjų 
metinė vakarienė, kuri įvyk
sta vasario mėnesyje kas 
metą. Rėmėjos šį metą jau 
nebe metinėje vakarienėje 
pas rodys, bet sidabro jubi
liejuje, kuris įvyks vasario

Rašys apie Pal.
Molina Cabrini

Pradedant šiuo sekmadie
niu Ch'cago Herald-Ameri- 
can pradės rašyti įdomius 
straipsnius apie gyvenimą 
Motinos Cabrini ir apie jos 
stebuklus. Praeitą savaitę 
Popiežius Pijus XII oficia
lia' paskelbė, kad Motina Ca
brini bus kanonizuota. — pa
skelbtai šventąją. Ceremoni
jos įvyks tuojau po karo.
Motina Cabrini dirbdama šio*
je šalyje tapo Amerikos pi
liete, tad ji bus pirmoji a- 
merikietė šventoji.

Autorius s ų įdomių strai
psnių yra Stasys Pieša, Chi
cago Herald-Ameriean vie
nas redaktorių. Jam asista
vo žinomas laikraštininkas 
EJgar Brown. Jie per daug 
mėnesių kūrė. Pieža surinko 
visą medžagą iš motinos te
begyvenančių draugų ir iš 
dokumentų.

Motina Cabrini gimė Ita
lijoj liepos 15, 1850. Ji įstei
gė Saldžiausios Širdies Mi
sijų Seserų kongregaciją. 
Per visą savo gyvenimą Mo
tina Cabrini įsteigė 67 įstai
gas : ligonines, mokyklas, 
prieglaudos namus. Ji tapo 
Amerikos piliete 1909 me
tais. Jos kūnas palaidotas 
New Yorke.

Jos vardas pagarsėjo po 
visą pasaulį ne vien kaipo 
steigėjos įstaigų, bet ka po 
šventos moteries, kuri savo 
visą gyvenimą paaukojo Kris 
tui. Chicago ją pagerbė pa
vadindama jos vardu vieną

27 dieną, akademijos audi
torijoje. Šis bus nepaprastas 
įvykis, nes rėmėjai yra ne
paprasti žmonės. Įsidėmėki
te dieną, laikykite mintyje 
įvykį, skaitykite toliau dnr. 
“Draugą” daugau aprašy
mų apie rėmėjus. Rūta

Augin močiutė dukrelę
(Iš “Ožkabalių Dainos ’)

Augin, augino močiutė dukrelę, 
Sau vieną vienturtėlę,
Ji augindama, darbų mokindama 
Tik toli jau pažadėjo,
Už jūrių, marių, už žalių girių,
Už tamsių pušynėlių.

Ji nuleisdama, ji graudindama 
Savo jauną dukrelę:
“Vai dukra, dukra, mano jaunoji, 
Nelankyk mane tankiai,
Į metus kartą, į antrus — antrą,
Į trečius nė kartelį”...

e * *

“Vai dar nepabuvau nė trijų nedėlių 
Išsilgau močiutės:
Leiskie, berneli, leiskie jaunasis
Močiutės atlankyti.

* «
Ačiū močiutė, ačiū, širdelė,
Už taip gražų žodelį,
Tiktai ne ačiū, mano motinėle,
Kad taip toli išleidai 
Už jūrių marių, už žalių girių,
Už tamsių pušynėlių...

gatvę, ligoninę ir bažnyčią. į 
Visas jos gyvenimas pil

nas stebuklų, vaizdžiai bus, 
aprašyti Chicago Herald-A-į 
merican. Pirmasis straipsnis | 
tilps sekmadienį, sausio 23 
d. Kiti tilps sekmadieniais.
Iš viso bus keturi straps- 
niai. Rap.

tus trupinius (crackers). Už 
kaitink nuplautus oieterius 
skystime, (kuriame oisterian 
buvo) iki galai susiraaikŠ- 
lėja, paskui dadėk druskos 
ir paprikos ir nunešk ąnt 
stalo. Užtektinai penkiems 
pavalgyt.

BERNADETOS GIESMĖ
ES

FRANZ WERFEL 
Haroltį Foster Iliustracijos

MOŠŲ VIRTUVĖ

Olsten ų sriuba
5 puodukai pieno, 1 su

plautą svogūną, 2 koteliai 
saliero, 2 šakelės petruškos, 
truputį babkinių Lapų, 4 di
deli šaukštai smulkiai sutru
pintų sausainių, 3 d'dėl i 
šaukštai sviesto, puskvortė 
oisterių, truputį paprikos ir 
druskos.

Kaityk pieną su svogūnu, 
satieru, petruška ir bakiniais 
lapais virš karšto vandenio 
(dvipuody), per 20 minutų. 
Išimk salieras, svogūnus, 
petrušką ir babkiniųs lapus 
ir dadėk sviestą ir autrin-

Tomačių sriuba
1 blėtą tcmačių, 1 mažą 

cibulį, 1 ir pusę kvortos pie
no, 1 ir pusę šaukštuko so
dos, 6 Šaukštus sviesto, 2 ar 
3 šaukštus miltų.

Gerai pavirink tomates, 
c bulį ir sodą. Tada iškošk. 
Ištarpink sviestą ir sumai
šyk su keletu šaukštų mil
tų. Pašildyk pieną ir tada 
povėliai sumaišyk su svies
tu ir miltais. Kaip tik prieš 
padėjimą ant stalo, sumai
šyk p:eną ir tomates ir pri
dėk druskos bei pipirų pa
gal skonį.

- *

IMtūras pašaukė gydytoją Bernadeta skubiai buvo įsodinta į vežimą Vyskupas jam davė raštą. —Bet Bernadeta toki Jauna...—

Nusiminęs, kad Masabielio urvo uždarymu 
žmonės didžiai nepatenkinti, valstybes persekio
tojas, Vitalis Ditūras, ieškojo kito ginklo prieš 
Moteriškę. Surado. Kodėl nepašaukti gydytojo, 
kuris padėtų kovoti prieš antgamtinį, kada vals
tybė gerai tvarkosi sekdama vien gamtinius da
lykus.

Ditūras pasisaukė gydytoją, kuriam pilnai 
pasitikėjo, Išdėstė jam reikalą ir pasiuntė j Vie
nuolių ligoninę, pirma ištirti Bernadetą, o pas
kui ją pasiųsti į silpnapročių įstaigą.

Bet gydytojui vos pradėjus Bernadetą klau
sinėti Motina viršininkė tuojau pranešė klebo
nui kun. Peiramaliui. Klebonas greitai visą su
prato. Ir kaip tik gydytojas apleido ligoninę, 
prie jos durų privažiavo vežimas. Bernadeta 
tuojau buvo įsodinta. Klebonas ir Bernadetos
motina važiavo sykiu. Kelias vedė per kalnus į 

Dr»wio»» copyrtfbt, 1|«>, by Klo f r«*t«rw Byndlcat*, įso. T«xt copyrlfbt. liti, by Tbo Xlkis» PrMa,

Kauteretsųs, kur parapijos klebonas apsiėmė 
globoti persekiojamą mergaitę. Taip Bernadeta 
buvo išgelbėta. Niekas nežinojo kur ji dingo.

Po kelių dienų to įvykio kunigas Peirama- 
lis buvo pašauktas pas Vyskupą. Tarbo vysku
pas, Sevrus Lioransaą, įdavė kunigui Peirama
liui raštą, nurodydamas sušaukti kunigų ir de
kanų komisiją ištyrimui įvykių prie Masabie
lio urvo.

— Kada Jūsų Ekscelencija, liepiate komisi
ją sušaukti? — nekantriai klausė kunigas Pei- 
ramalis.

— Dar ne, dar ne, — atsakė vyskupas.
— Bet ką apie Subirų mergaitės ateitį? Čia 

rdkia gerai apgalvoti. — Po valandėlės tylos 
vyskupas tarė: — Mažoji Subirų duktė, Baž
nyčia turi paimti tave po savo globa. Bažny 
čia turi įsodinti tave, kaip brangiausią gėlę, į

vieną geriausių darželių į Karmelitų ar Kartū
zų vienuolyną, kur regula yra labai griežta.—

— Bet Bernadeta toki jauna, — tarė kuni
gas Peiram&lis.

— Užaugs, — rimtai atsakė vyskupas.

Ar vyskupo nutarimas buvo išpildytas? Kas 
itsil'iko su Bernadeta? Būtinai reikia visiems 
įsigyti Vyskupo Bučio knygą: — SVC. PANE
LES MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE,— 
kurią “Darbininkas", 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass. išleidžia, kad pilnai ir teisin
gai žinoti visus Liurdo įvykius. Kadangi kny
gos Išleidimas taip brangiai kainuoja, mes pra
šome visų prisidėjimo. Priaiųskite $5.00, už ką 
gausite tą brangią knygą, kurioje ir jūsų var

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ 

GARSINKITS6 “DRAUGE”

"THAT WA$ MRS McGlUJCOOOY'S KITCHEN GREASE."
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MOSU GYVENAMAS IR DARBAI
Prelatui J. Ambotui draugijos gražiai gyvuoja ir 

veikia.
Turime pradžios mokyklą.

Hartford, Conn. _ Sausio Mokytojauja seserys pran- 
cišk etės. Be to, padeda ku-

75 metai
22 d. sueina 75 metei ilga
mečiu! lietuvių parapijos .kle
bonui įprelatui J. Ambotui.

Jubiliatas čia klebonauja 
nuo 2912 metų. Per tą laiką 
daug nu'.eikė parap'jos ge
rovei: p stata naują bažry- 
čią, nupirko nuo Šv. Jioi.a- 
po katedros didžiulę mokyk
lą, įsteigė vienuolyną; vie 
nu žodžiu, labai daug darb1 
nuveikė. \

CHICAGOJE
Uolaus ateitininko 
išleistuvės

s
Mūsų tėvynėje Lietuvoje

nigai Ražaitis ir Kripas. Jau' mūsų tautiečių eilės taip jau

Prel. Jonas Ambotas

Lietuvybė ir katalikybė 
šioje kolonijoj aukštai sto
vi. Parapijoj gyvuoja š os 
draugijos: Gyvojo Rožan
čiaus, Tretininkų, šv. Elz
bietos, Šv. Jono, L. Vyčių 
kuopa, Moterų Gildąs, Vyrų 
Klubas, Marijos Vaikeliai, 
Darbininkų Są-gQ3 kp., Su
sivienymo kuopa, Vilniui Va 
duota Sąjunga, (dabar Lie
tuvai Gelbėti Komitetas), R. 
Kryžiaus vienetas, Mokyklos 
Alumnų, Amer. Legiono pos
tas, Moterų Auxiliary, Mo
terų, Są-gos kuopa, šv. Ce-

kelinti metai, kaip prie pra 
džios mokyklos yra įsteigta 
ir dviejų metų high school.

Bažnyčia viena graži :u£'ų 
iš vidaus ir lauko pusės. Sto 
vi gražioje vietoje, Carito’ 
Avė.; prie tos gatvės stcvi 
ir valstybės sostinės ir kit 
gražūs rūmai.

Praeitą sekmadienį buvo 
ska’tyta metinė parapijos a- 
pyskaitai Pasirodė, pajamų 
parapija per praeitus metus 
turėjo apie $23,000, išmokė
ta $22,000. Skolos atmokėta 
$3,000.

Jubiliatas yra pasižymė
jęs ne tik parapijos, bet ir 
už parapijos ribų, Jis rūpi
nasi visų Amerikos lietuvių 
reikalais ir gerove. Rūpina
si ir Lietuvos likimu ir ta 
kryptim darbuojasi. Ameri
kos lietuvių katalikų įstai
gos, vienuolynai yra patyrę 
jubiliato duosnią ranką. Ju
biliatas nepraleidžia nei vie
no svarbesnio Amerikos lie
tuvių suvažiavimo jame ne 
dalyvavęs.

Jub'liatas yra vienas uo
liausių katalikiškos spaudo? 
palaikytojų.

O kiek jis per tuos mietus 
ligonių aplankė, vargšų su
šelpė. Vienas Dievas tiktai 
žino. Ne veltui šv. Tėvas per 
vietos vyskupą jam suteikė 
prelato garbę.

Tai tik keli bruožai iš ju
biliato ilgo gyvenimo ir dar
buotės. Ne tik Hartfordo, 
bet visos Amerikos lietuviai

išretintos, ta p išskintos ir 
dar vis retinamos. Gi čia A- 
merikoje irgi jaunų vyrų ma 
žai bematyti, šiomis dieno
mis į kariuomenę išvyksta: 
A. Skirius žymus Ateit'nin-j 
kų draugovės narys.

A. Skirius prieš keletą me
tų yra atvykęs iš Lietuvos, 
kur yra baigęs Tauragės' 
aukštesniąją valstybinę mo
kyklą ir Klaipėdos Preky
bos Institutą. Darbavosi or- j 
ganizacijose, buvo adminis- i 
tratorium nstituto studentų 
žurnalo, pirmininku Taura
gės Ateitininkų kuopos, ad
ministratorium “ Nauj osics 
Romuvos”, ją platino ir tais! * 
reikalais atvyko į šią šalį. 
Čia būdamas lankė Maria
napolio Koleg iją ir baigė ra- 
dio-te’evizijos kursus. Grei
tai įsisuko į visuomeninį dar 
bą — redagavo “Vytį”; yra 
dirbęs prie dienraščio ‘‘Drau 
go”, suorganizavo lietuvių 
katalikų studentų kuopą Či
kagoje ir Kankakee. Buvo 
vienas iš organizatorių ir 
stiprių šulų Ateitininkų drau 
govės. Tad ateitininkai sa
vo organizatoriui ir uoliam

Penktadienis, sausio 21, 1944

LEGIONIERIAI ĮTEIKIA ČEKĮ LIETU VIŲ VAKARO LĖŠOMS PADENGTI

Amerikos Legiono Dariaus-Girėnas posto komanderis John Mason įteikia Chieago miesto majorui Ed. Kelly če
kį $500 sumai padengimui lėšų ruošiamo kareiviams lietu v'ško vakaro Service Men’s Centre, prie Washington gat
vės, vidurmiestyje. Vakaras bus trečiadienį, sausio 26 d. Vakara šeimininkaus lietuvės virėjos, kurios žada karei
vius pavaišinti lietuvišku Menu, į kurį, gal, įeis ir pagars ėjęs kugel's. Pats majoras žadėjo atsilankyti ir paragauti 
kugelio. Atvaizde iš kairės į dešinę: Barny Pietkiewicz, posto komanderis John Mason, teisėjas John Zūris, ma
joras Kelly, William Sebastian, Marta Mason ir Juozas Ežerskis. (Klišė Chieago Herald-American)

gijų bei organizacijų seimas 
įvyks kovo mėnesį. Nėra a- 
bejonės, iškils svarbių rei
kalų. Draugijos jau iš anks
to rengk'tės, svarstykite sa
vo reikalus ir patiekite sei-

kar'enę sausio 14 d., į ku
rią atsilankė gražus būrys 
inteligentijos, Antano drau
gų, p3žįstamų, giminių, ku
rie linkėjo jam laimingai, 
grįžti kovą laimėjus.

Linkėjimus išreiškė sekam- j w0°d svetainėj, pre 43 gat- 
tiejĖi — Ateitininkų dvasios Western Avė. Prasi-
vadas kun. K. Barauskas, ?:30 vai. vakare. Įžanga 
konsulas P. Daužvardis su 1 25c.
žmona, “Draugo” red. L. Ši-1 Bus smagi muzika ir kl
iautis, žurnalistas S. Pieža tokie pamarginimai, kuriuos 
su žmona, P. Juzėnas, dr. K. atsilankę pamatysit, nes ren- 
Norkaitis, Jakutis, Rudokas,

ZarasiškiŲ pramoga Iš Federacijos
Zarraiškiai! Pradėkim nau apSkrjtjeS

jus metus parengime, kurj 
rengia mūsų klubas šešta- susirinkimo

nariui surengė išleistuvių va

kad dar ’lgai galėtų darbuo
tis mūsų tarpe.

Sekmadienį, sausio 23 d., 
kuomet bu3 laikoma suma 
11 vai. visi pasimelsime ju
biliato intencija. Padėkosim 
Dievui už visas apturėtas 
malones ir paprašysime dau
giau ateičiai. Koresp.

L. Dagia, E. Samienė, Ig. Sa
kalas, Burdois, V. Samoška, 
Zaikis su žmona. S. Samai- 
tė įteikė dovaną. Skirius su 
žmona padėkojo visiems už 
atsilankymą ir linkėjimus. 
Vakarą vedė , naujas At-kų 
draugovės narys Stoškus. 
Baigiant, broliai Vešiotai pri 
juokino publiką išpildydami 
labai juokingą dialogą. Va
karas baigtas Lietuvos him
nu ir linksmi ntasi lyg vėlu
mos.

gimo komisija kol kas laiko 
slaptybėj. Bus užkandžio dy
kai ;!r be pointų. Gėrimo taip 
gi turėsim įvairaus.

Kviečiami skaitlingai at
silankyti ir savo pažįstamus 
atsivesti. Komisijos vadas, 
buvęs biznierius Antanas SV

Federacijos apskritis sa
vo susirinkimuose turi lavi
nimosi valandėlę. Ta proga, 
būna pakviestas prelegentas 
su paskaita. Pastarame su
sirinkime įdomią paskaitą iš 
dantisterijos srities patiekė 
dr. Stulga.

Po paskaitos sekė rapor
tai. Išduota raportas iš bu
vusio Kražių skerdynių va
karo, kuris rengtas trijų aye 
kričių ir davė gražaus pel
no. Taip pat buvo raportas 
iš Lietuvių Komiteto Dėl S.

Baigiant susirinkimą, pa
simelsta už prez. A. Smeto-^ 
nos sielą. E. S.

**GY FOOD
deikis, užtikrina visiems sma A. Valstijų Pergalės Fondo 
gų vakarą. Vajasiškietis

PIRKITE KARO BONUS!

cilijcs choras. Visos tos linki jubiliatui sveikatos,

This is what we’ve been working for 
all along. Thia is the year to hit and 
kurt the enemy. This is the time when 
everything you do counts double. If we 
all get together and do all we can, 
we’ll be over this hurdle and well on our 
way to complete and erushing vietory.

No ųuestion about the men 
in uniform—they’ll go “all 
out” Būt can we count on you 
to back them a/Z the way?
Your quota is where you work 
—you’ve got to buy your War 
Bonds and then buy more, 
until every lašt loose cent

you have is fighting. Tough? Of course," 
it’s tough—unless it ts a sacrifice you’re 
simply not doing your sharel

Make the sacrifice now—buy more 
than the eztra $100 Bond your country 
counts on you for—winning the war is 
worth any sacrifice you make. Beaides, 

you aren’t giving, you’re lend- 
ing to America! You’ll get 
back every dollar you inveat 
in War Bonda, with interest 

An eztra Ų00 War Bond 
now is the minimum for 
everybody—can’t we count 
on you for more?

Ateitininkų draugovė Dė
dei Šamui davė apie por*'. 
desėtkų gražiai išauklėtų, 
pamokytų vyrų. Su A. Ski- 
riaus išvykimu, draugovė ne
tenka stiprios pajėgos. Bet 
nors nariai labai apga lestau 
ja jo išvykimą, tačiau pa
siryžę nugalėti visus sunku
mus ir darbuotis savo tau
tiečių labui. Laisvutė

T. P VARKALA
VAISTUOS RFOIMTUITOTAS 

% AFormniriR

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė navo Ra A tinę I 
BRIOUTON PARKA

Ru Tneome taksai* Ir kitais rei
kalai. kralpkltA. viršminėtu 

antraiu.

Al eOUCNI IIIRt W*R blP.OC

WAR LOAN
TM« ttidi.r ln yMir window maoni fH hrv. beught Arti W.r Im.

BACK THE ATTACK !

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik 
nodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir k i t u s
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA 
MIAUSIA8 
KAINAS.
Turime didelj 
i»*«) r ’nkimą 
Muzikališkų Tnstrumntų. Muzi 
kališkų Knygų. Stvgu. Rekor 
du Ir kitu visokiu murikallr 
daikto.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk 
anas ir Muzikalius Instrumen
tus

JOHN A. KASS
JKWELBY — WATCHMAKOT 

— MŪŠIO

ARCHER ĄVENUE 
ii LAFAYKTTK M17

Rašomas Plunks-

<£

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

t

Apskritis tarėsi, kaip padė
ti komiteto darbuose. Išrink
tas dr. A. Stulga ir A. Bud
rys, kurie apsiėmė lankytis 
susirinkimuose ir pris'dėti 
prie komiteto darbų.

Federacijos šaukiamas dr-

Tiksli dieta reika
lauja krakmolo ar 
cukraus 4 kartus

• < daugiau negu mė
sos. sūrio ar kitų 
proteino valgių.

CLINTON*CORN STARCH /
IDIAL tO* I I

ORAVIIS AND SUODINOS .■...... ;
CLINTON COMPANY • cumton. iow»

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

MASSAGE

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJĄ savu 
dirbtuvėj. Di 
delis paslrin-’ 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.• a •

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

savo ap-

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

Telefoną* SEELEY 8760

ROOSEVEEJ
FURNITURE COMPANY

231d WEST ROO8EVELT ROAD 9
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Iš.Marijonu Vakaro ir kitas pelnais aki-j Mjtlfįnc nalvhė 
namas nupirkimui ir nusiun PWIuUS ĮJOljU" 
timui velykinių dovanų ka- Dubuųue — “Aš negaliu 
reiviams — klūbo narių aū- plaukti, bet aš melžtais kai 
nums. Tad matome kad lai- mūsų iš'aipinimo laivas 
kas jau trumpas. Visos sto- skendo 15 pėdų vandens gi- 
kime į darbą, kad įvykdyti lumoje ir aš kaip nors 
užsibrėžtą dalyką.

Klūbo susirinkimas įvyki 
trečiadienį, sausio 26 d. Po ’] 
susirinkimo bus pasivaišini- 
mas bei susipažinimas na-. 
rių, kurių čia priklauso virš 
aštuoni šimtą’. Sūnų į karą 
išleista vienuolika šinutv.
Klubas karts nuo karto su
organizuoja kraujo aukotojų 
grupę. Dalyvė

Dariaus-Girėno 
Kareiviu Motinu 
Klūbo veikla

Klūbo valdyba posėdžiavo 
dr. Biežių namuose. Susirin
ko visos valdybos narėB. Pir
miausia nutarta išreikšti už
uojautą prez. A. Smetonos 
šeimai liūdesio valandoje. Po 
to, tartas':, bėgamais reika
lais.

Klubas rengiasi prie dide
lio vakaro, kuris įvyks trum 
poje ateityje. Dovana bus 
du karo bonai. Knygutės tam 
jau pagamintos ir narės pra
šomos pasiimti platinimui.

pareiškimas pvt. D. E. Ro
gers, 21 metų amžiaus, iš 
Earlville, Ia. Pvt. Rogers bu
vo su marinais, kai jie paė
mė Tarawą.

NULIŪDIMO VALANDOJE
susirinkimo

Bridgeport. — Vioe pirm. 
A. Juškienei atidarius sus- 
mą, pakviestas su kalba dv. 
vadas , kun. J. Prunskis, 
kurs pranešė apie iš Lietu
vos naujai gautas liūdnas^ 
žinias. Ragino katalikus bū
ti veiklesniais. Pranešė ir 
linksmą naujieną, būtent Šv. 
Jurgio bažnyčioj, Verbų sek
madienį bus giedamas reli
ginio turinio veikalas — 
“Septyni žodžiai nuo Kry
žiais”. Tam vadovauja prof. 
A. S. Pocius.

Belaukiant metinės vajaus J 
vakarienės rengėjos rimtai I 
rengiasi svečius skaniai pa- , 
vaišinti. Tad rengėjos nuo-į 
širdžiai kviečia visus daly
vauti linksmoje vakarienė
je. Rengėjos: A. Juškienėj 
O. Jackienė, M. Okun'e, P. 
Jančiauskaitė, O. Bendaus- 
kienė, U. Gudienė, Budrevi- Ičienė, S. Rradminienė ir Sa- 
moškienė. Tikslas gražus, da 
lyvaukim visi. J. Šliogeris

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
PIRKITE K A PC RGNIJS!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, CiceroI
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas-

ELENA NAVICKIENE 
(po tėvais Usaitė)

Mirė Sausio 20 d., 1944 m., 8:30 vai. ryte, sulaukusi 
pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šauliu apskričio, Lukša para- 
rapijos, Užpelkių kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.

Pateko dideliame nuliūdime: vyrą Walter; sūnų Waiter, 
Jr. (U. S. Army); seserį Mortą Zulpienę ir jos vyrą Pranciškų 
ir jų šeimą; pusbrolį Petrą Jokią ir dau kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 3 brokus — Joną, Lndvi- 
ką ir Antaną Ūsus ir jų šeimas.

Velionė priklausė prie Nakalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės, Apaštalystės Maldos ir šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 2637 So. Montgomery Avė., 
telefonas VIRginia 0638.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Sausio 24 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimi švenčiausios Pa
nelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės Sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Sesuo, švogeris, Pusbrolis ir 
visos kilos Giminės.

Laidotuvių direktorius — J. Liulevičius, tel. LAF. 3572.

KUN. ALEKSANDRAS P. BALTUTIS
(Gimimo Panelės švenčiausios Parapijos Klebonas)

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1869 m.)

Mėsiški, Vertingi
-------- •-------------

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

Veikli šeimyna
Brighton Park. — Niko- ! 

demas ir Elena širvinskai, 
4541 So. Rockvvell St., yra 
veikli šeima.

Nik. Sirvinskas yra.Unity 
Club ir Širdies Jėzaus d r-joe 
pirm., Labdarių Są-gos cen
tro rast ir daug veikia ki
tur.

Helen, jo žmona, yra pirm. 
Sv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų 2 skyr., Labdarių Są- 
gos 8 kuopos vice prm., 
veikli M. Są-gos 20 kp. narė.

Jų dukrelė Elenutė taipgi 
seka tėvelių pėdomis: yra 
jaunamečių eąjungiečių pir
mininkė ir daug veikia.

Sūnus gabus moksle.
Širvinskai yra amžini na

rtai Labdarių Są-gos, yra 
gausūs aukotojai kilniems 
tikslams; yra "Draugo” skai 
tytojai ir rėmėjai.

Sveikiname darbščią ir kil 
nią Sirvinskų šeimyną. Rap.

Pasitikėjimo
< Mirė Sausio 20 d., 1944 m., 10-tą valandą ryta.

Gimęs Birželio 15 d., 1885 m., Lietuvoje. Kilo iš Telšių 
apskričio, Gargždų parapijos, Utrusės kaimo.

Velionis mokinosi Valparaiao ir Niagara universitetuose; 
buvo įšventintas į kunigus iš Viator Seminarijos, Gegužės 
30 ti., 1915 metuose.

Paliko dideliame nuliūdime: brolį Povilą ir jo žmoną 
Pauliną (po tėvais Rudauskaitė) ir anūkes Constance ir An
geline; du brolio vaikus Aleksandrą ir jo žmoną Berndce, ir 
Joną ir jo žmoną Helen; anūką Kun. S. Yunker (Springfield, 
III.); ir daug kitų giminių, draugų (ir pažįstamų.

Tolimesnės informacijos apie laidotuves ir šermenis bus 
vėliau praneštos.

Visi Gimimo Panelės švenčiausios parapijos žmonės ir 
a. a. Kun. Aleksandro prieteliai prašomi pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdę: Brolis, Sesuo, Brolio Valkai, Anūkai, Giminės.

ONA P E T R A I T I E N E_
(po tėvais RadViliutė)

-40*
Gyveno 2593 Monroe Street, Gary, Indiana.
Mirė Sausio 19 d., 1944 m., 6:00 vai. ryte, sulaukusi 

60 metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pašvituonio parapijos. Ameri

koje išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Stanislova, 5 sūnus — 

Stanislovą, Juozapą, Antaųą, Kazimiera ir Praną (U. S. 
Armijoje); 3 dukteris — Sister Mariceta ir Sister Marice 
(Vargdienių Seserų Jėzaus Kristaus Vienuolyne), ir Eleną; 
seserį Terašę MartinarJenę iš Gary, Ind. ir viena seserį Lie
tuvoje ; taipgi daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Veikmė priklausė prie Tretininkų brolijos ir kitų kata
likiškų organizacijų.

Kūnas randasi pašarvotas namuose, adresu 2593 Mon
roe Street.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Sausio 22 d. Iš namų 9-tą 
vai. ryto bus atlydėta į Švento Kazimiero parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Kalvarijos kapines, Garyton, Ind.

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

Nuliūdę:— Vyras, Sūnai, Dukterys, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvių direktorius — Pruzin, telefonas Gary 9000.

PBR8ONALJZED M K MOKIAUS AT NO ADDIT1ONAL COBT! 
pfTiriiMR PEOFLS PMEFKR PACHANKIS PKODUOT1ON8

DIBTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTEUbO GRANITE 
Kast UeaaUful—Mort Radarine—Sttongeet—BeM Ia TJ»e World. 

BUY U. 6- WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPJUTCS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA;
4585 W. Wastdngton Blvd. 5919 South Troy Street 

Tek ESTebrook 3645 TeL REPabUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 V. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaiLietuvos Respublikos Prezi

dentui, a. a. ANTANUI SMETO
NAI mirus, šioj didžioj skausmo 
valandoj, Sv. Kazimiero Akade- 
miįos Rėmėjų Draugijos Cent
ras reiškia giliausią užuojautą 
Jo liūdinčiai žmonai - SOFIAI 
SMETONIENEI, Smetonų šei
mai ir visai giminei. Užuojauta 
lydima dvejų šv. Mišių auka už 
a. a. ANTANO SIELĄ.

ANTANINA NAUSEDIENE, Centro Pinu. 
VERONIKA G AL N AITE, Centre Rašt.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
UABl, INDIANA LADOTCVIC IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gerlenrine paėunsn’rimss «— Moteris padursi "j-

PHONE 9000 U17 ROOSEVELT 8TRE

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakt)
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

SflflAUSIOS IR MODEMIŠKŲ
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—39

ONA SVAZAS
Bo. Paulina St.Gyv.: 4624

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ fR NAKTĮ

M Iro Muuii. 18 d., 1844 «n.,
8:20 vai. ryto. MiiluukUB 80 mo
tų amltlaUH.

Gimus Lietuvoje. Kilo Ift
Mažeikių aptiko.. Vlekftnlų ’pa
rapijos. P ad varių kaimo

Amerikoje lUgyveno 86 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolj Kazimierų Ir broHonę 
Klabinta M.aftUH ir jų ftelmų.; 
noaerj KoaalIJų MtleAkien? Ir 
ftvogėrĮ Ignacų ir Jų Aelmų; 
•eaem dukter) Anelf JeautlH, 
Ir daug kitų giminių. draugų 
ir paftjatamų Amerikoje Ir Lie
tuvoje.

Vollonf prtklauač prie Tre
tininkų Ir Apafttalyatė. MaldosdrausMų-

Laidotuvėmis rūpinasi Anelė 
Jesu tie.

KOnae paftarvotan Zolp ko
plyčioje, 1646 W. 4611) SI

LaldotuvAs Jvyka HoAtadtenJ, 
Nulinio 22 d. 1* koplyčios 8:30 
vai. ryto bue atlydėta | Av. 
KryZlaue parap. baftnyčlų. ku
rioje Jvyks gedulingo* pamul- 
doB ui velionės stelų. Po pa
maldų bus nulydėta J švento 
Kazimiero kapines.

Nuofflrdftlal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir p&ZJstarnus 
dalyvauti Aioss laidotuvėse.

N,įlindę:— Broką. Hrolletu'', 
Sesuo. AvogeiriH. Sesers IMiktč 
tr kiton Giminės.

I.atd. direktonlu. L. Kšers- 
kls. tel. VIRglnia 123fc

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515

10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 5765

PULLMAN 1270ARC1PKITEM PRIE MU8 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. Avemie

Yards 1741-2
L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

SUVIRS 300 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ
PASIRINKIMUI.
Goriausio Materiolo Ir Durbe.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.4390-34 S. California 

Avenue

Lafayette 0727

Phone YARDS 4908

Mūsų MENO ŠEDEVRAI .pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
teOentums pilną patenkinimą.

J. UULEVICIUS
4348 60. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3572

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO

P. J. RIDIKASKojdyčios VELTUI Visose

Radio Programai WG£S 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 827 N. tVEBTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)

, PHONE: HEELEY 610C
1646 WEST 46th BT.
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Širdies atakos smūgis

Mirė žymus ir veiklus Chicagos 
lietuviu parapijos klebonas

Vakar (ketvirtadienį) po 
dešimtos valandos ryte Flo
ridoje mirė kunigas Alek
sandras P. Baltutis, Šv. P. 
M. Gimimo lietuvių, parapi
jos klebonas.

Kun. A. Baltutis buvo iš
vykęs į Floridą sveikatos 
reikalais, ten nuvyko poil
siui, kad sustiprintų sveika
tą. Kun. Baltutis turėjo šir
dies ligą, iš ryto buvo išėjęs 
pasivaikščioti; jis sugrįžo iš 
pasivaikščiojimo, įėjo į na
mą, ten jį ištiko širdies ata
ka, ir mirė.

Jo palaikai bus pargaben
ti į Chicagą. Apie laidotu
ves pranešime, kai gausime 
žinių.

Kun. A. Baltutis turėjo 58 
metus amžiaus. Jis yra kle
bonavęs Šv. Mykolo lietuvių 
parapijoje ir Šv. Kazimiero 
lietutvių parapijoje, Chicago 
Heights.

Pastaruoju laiku kun. Bal
tutis klebonavo 'Šv. P. M. 
Gimimo parapijoje, kuri bu
vo įsteigta 1927 metais, ge
gužės 3 dieną. Kun. Baltu
čiui vadovaujant ši parapija 
buvo įkurta. Bažnyčia pra
dėta statyti 1928 m., liepos 
5 d., ir užbaigta 1929 me
tais, birželio 10 d., kai įvy-

ko iškilminjgas bažnyčios pa
šventinimas.

Šv. P. M. Gimimo lietuvių 
parapija randasi gražioje 
Marąuette Park kolonijoje. 
Kun. A. Baltutis įdėjo visas 
savo gyvenimo jėgas, kad 
parapijos gyvenimas būtų 
gražiausioje padėtyje. Jis 
mylėjo žmones, o parapijie
čiai ne tik gerbė a. a. kun. 
A. Baltutį, bet jį ir mylėjo, j 
nes jis buvo pasišventęs jų 
dvasios gerovei.

$25 bonas už 1,000 
svarų popierio

Admiral Corp. dirbtuvės 
1,500 darbininkų nutarė 
skirti vieną minutę ieškoji
mui ir rinkimui seno popie
rio karo reikalams. Kompa
nija paseklbė, kad už kiek
vieną surinktą 1,000 svarų 
seno popierio duos karo bo- 
ną $25 vertės.

A. f A.

KUN. ALEKSANDRAS P. BALTUTIS, ŠV. P. M. 
GIMIMO PARAPIJOS KLEBONAS

Du sąrašai

Dingę ir sužeisti Jungi. Amerikos 
Valstybių kariai frontuose

Washington, D. C. — Ka-Įstybių kareivių pavardes, 
ro departamentas pereitą kurie buvo sužeisti karo
trečiadienį paskelbė 543 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingo karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje trisdešimt 
keturi vyrai yra iš Illinois 
valstijos, aštuoni iš Indiana, 
dvylika iš Michigan, penkio
lika iš Wisconsin.

Karo departamentas pe- 
• reitą trečiadienį paskelbė 
; 332 Jungtinių Amerikos val-

frontuose.
Sužeistųjų skaičiuje aš

tuoniolika vyrų yra iš Illi
nois valstijos, keturiolika ię 
Indiana ir keturi iš Wis- 
consin.

Nuosavybių savinin
kams Įspėjimas

Žuvo kapelionas

Karo tragedija jūroje

Good bye gatvekariams 
ir traukiniams

Vidurmiesčio departamen- 
tinių krautuvių savininkai 
ir šėrininkai planuoja po ka
ro naują dalyką, būtent ant 
krautuvių stogų įrengti 

, aerodromus ir lėktuvais 
gabenti darbininkus ir kos- 
tumerius net už 100 mylių 
tolio.

Taigi, Waukegan, Barring- 
ton, Crystal Lake, Wood- 
stock, Harvard, Aurora, Ge- 
neva, St. Charles, Elgin, 
Belvidere, Rockford, Joliet, 
Morris, Ottawa, La Šalie, 
Chicago Heights, Kankakee 
ir kitų miestelių gyventojai 
galės naudotis ta proga ir 
šapinti Chicagoj.

Dingę 791 keisai 
degtinės

Kas atsitiki su 791 keisu 
(dėže) degtinės, kuri buvo 
siunčiama urmo parduotu
vei (wholesale) adresu 3109 
Cermak Rd., nieks nežino. 
Bet kadangi federalis komi- 
sionierius patyrė, jog par
duotuvės knygos nėra Veda
mos kaip reikia, tad išklau
sinėjimui paskyrė vasario 1 
d., o iki tol parduotuvės sa
vininkas turėjo užstatyti 
$2,000 kaucijos.

Chicago, IU. — Kunigas 
James Matew Liston, armi
jos kapelionas, neteko gyvy
bės šiaurės Atlantike, vasa
rio 7 d., 1943 m.

Jo tėvui buvo suteiktas 
Purple Heart medalis, Abra- 
ham Lincoln skyriaus, mili- 
tariško ordeno Purple Heart. 
Kunigo Liston’o sesuo yra 
sesuo viesuolė Maria Vian- 
ney, kuri mokytojauja šv. 
Ksavero akademijoje, Chica
goje. Kunigas Liston buvo 
Šv. Petro ir Povilo bažny
čios, Naperville, III., asisten-

tu. Jo kariuomenės laivas 
buvo torpeduotas ir jo life 
boat (gelbėjimosi laivelis) 
apsivertė teduotoje jūroje 
vidurnaktyje. Kunigas Wha- 
len, C. SS. R., matė baisią 
tragediją. Jis tuojau buvo 
paimtas ir pasiekė Europą.

Čeverykai iš kiaulių 
odos

War Production Board, 
Wa8hingtone, skelbia, kad 
visa oda, iš kurios iki šiol 
buvo siuvami čeverykai, bu
sianti pavesta tik kariuo
menei. Civiliams gyvento
jams čeverykai busią siuva
mi iš kiaulių odos. Odos tru
kumas jaučiamas dėlto, kad 
kareiviams užsienio fron
tuose siuvami kitokie batai, 
kuriems reikalinga daugiau 
odos.

Apskrities iždininkas V.
L. Schaeger paskelbė įspėji
mą visiems nejudomos nuo
savybės savininkams, kad 
kurie yra neužsimokėję tak-1 laida, 
sų už 1942 metus, jei per de
šimts dienų nuo gavimo pra
nešimo neužsimokės, nuosa
vybė bus forklozuojama ir 
parduota už taksus. Svarbu 
ir .įsidėmėtina visiems nuo
savybių savininkams.

X Penkių metų kunigystės 
sukaktį eausio 22 d. švęs šie 
tėvai marijonai: Petras P. 
Cinikas, “Draugo” adminis
tratorius; JuozasDambraus- 
kas, Aušros Vartų parapi
jos klebonas; Antanas A. Ig- 
notas, Racine lietuvių para
pijos administratorius; My
kolas T. Jodka, Amerikos 
Provincijos ekonomas; Pet
ras P. Barauskas, Marijonų 
naujokyno vedėjas; ir Jona3 
Kamandulis, misionierius P.* 
Amerikoje. Jie buvo pirmo
ji Tėvų Marijonų Seminari- 

Hinsdale, III., kunigųJOS,

Skaudi nelaimė

Luksusiniam viešbuty 
šūvis Į moterį

Šv. Luko ligoninėj guli 
sunkiai revolveriu sužeista 
į galvą Chicago Society 
matrona, Mrs. Frank Starr 
Williams, žmona buvusio ko
mercinio atašė Amerikos

X C. P. Yurgelun, atsto
vas Milwaukee Mechanic In
surance Co., Brockton, Mass. 
davė gražų pavyzdį skaity
tojams prenumeratos iatn.au 
jinimo reikale. Jis nelaukęs 
net paraginimo, atsilyginda
mas už prenumeratą, pridė- X 
jo tokį laiškutį: “Peržiūrė
jęs savo sąskaitas radau, 
kad esu skolingas už siun
tinėjimą “Draugo”. Admi
nistracija už tai labai dė
kinga.

X-LRK Susivienymo Chi
cago apskr. metinis susirin
kimas šaukiamas sekmadie
nį, sausio 23 d., 2 vai. po
piet, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos salėj.

Rugilislas bėdoj
James Euliopolus, savinin

kas biliardinės prie Halsted 
ir Harrison gatvių, krimina- 
lio teismo džiurė3 rastas 
kaltas už priėmimą vogtų 
daiktų. Sakoma, jis buvo lyg 
tvora, pro kurią 14 hudlumų 
permesdavo įvairius vogtus 
daiktus. Septyni tos gengės 
sariai jau sukišti į kalėji
mus. Euliopulus yra buvęs
seniau kumštininku Jimmy Susivienymo vekėjai-jos vi- 

i si skaito “Draugą”, dėl to 
I užtenka vieno pranešimo, 
kad žinoti ir sekmadienį at-

Automobilis sudavė ir už
mušė William Curtin, 65 me
tų, 3051 Medill avė., pereito ambasadoj Japonijoj, gyve- 
antradienio vakare, kai Cur- nusi luksusiniam ‘Drake 
tin, skerskelio vartų prižiū- viešbuty. Sakoma, ją pašo-

Hellas vardu.

Rudrlko Mod-rnMka Kmutuv*

rninaa dMoUo paflirlnklmaa na
rnama rakandų, gerų Parlor Se- 
<u Pečių. Karpetų, Radijų Ir 
didelė Jewelrv Krautuvi sykiu

Rakandų Krautuve po vienu 
ntnjju Taipgi Rekordai. Gaidos.

te. F. BnM. Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4891

Radlo Programai leldflaml 
Rudrlko KrautuvAa par 14 mate:
WCFIi IOOO k Rekmndlmto va

kar* S:Se valaadp.
WHFC 1400 k. Ketvirtadienio 

vakare V valanda

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Ir Evanstone bus 
j kalėjimas
; Aldermanas Eddy S. Brand 
'praneša, kad po karo šioje 
milionierių gyvenamoj kolo
nijoj pirmiausiai bus rūpi
namasi naujomis stotimis 
policijai ir ugniagesiams. 
Prie kiekvienos policijos sto
ties, žinoma, esti ir kalėji
mas.

$100,000 kovai su 
epidemija

Laivyno nuostoliai
VVashington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 95 jū
rininkai mirė 58 buvo su-♦
žeisti ir du dingę.

rėtojas, davė įspėjimą auto
mobiliui sustoti dėl trauki
nio, Milwaukee geležinkelio 
bėgiuose, Main gatvėj, West 
Evanston. Vėliau buvo ras
tas sužalotas paliktas auto
mobilis, Howard gatvėje.

Karo bonai
Chicagos gyventojai smar

kiai, perka ketvirtosios karo 
paskolos bonus.

Skelbkitės Dien. “Drauge’

Gazaunė perka bonų už Slankyti.
C miliAmic X Ant. Skintis vakar at-o miiionus 18iswikiro su žmon% girni-

dukterį Mrs Goodbodv ta- PeOpleS GaS Light “d n8m'9’ draugai3 ir iSvyko “ * Mrs uoodbody, ta Cq of chi k karluomenę. Palydėtas gotu
čiau nepataikyta. _ , . ... T , J,

Irę penkis milionus dolenų
Jos vyras prieS karą buvo pirkimui kar0 bonų. minol8

Valstybės Departamento pa- commeree Commision planą 
reigūnas Japonijoj ir kilus užgyrč. 
karui japonų internuotas su 
kitais amerikiečiais.

vus nežinoma moteris. Du 
šūviai buvo paleisti ir į jos

saus būrio narių Ateitinin
kų draugovės, kuriai daug 
ir nuoširdžiai veikė.

grįžo praeitais 
patriantu. /

Namo 
metais re-

li

Per penkias pastarąsias ' 
dienas Chicagoj ir Cook ap- I 
skrity sukelta $100,000 ko
vai su vaikų paralyžiaus 
epidemija. Vajus eis iki bus 
sukelta $500,000. Didžiausią 
iki šiol auką, būtent $2,000, 
davė Commonwealth Edison 
Co. Sears, Roebuck Funda
cija paaukojo $1500. Kitos 
visuomenės gerovės įstaigos 
paaukojo po $500.

ŠTAI, TASAI STEBUKLINGAI PASVEIKĘS

Miesto biudžetas arti 
165 milionu

Po ilgų svarstymų Chica
gos miesto taryba pagalios 
priėmė biudžetą šiems me
tams, kuris siekia šią su
mą: $164,718,059, tai yra 
dviem milionais didesnis už 
praėjusių metų. Tai yra dėl
to, kad miesto darbinin
kams, įskaitant ugniagesius, 
policininkus, pakeltos algos 
veik $200 į metus. Padidėju
sios ir kitos įvairios išlai
dos.

Penki nudegė
Penki studentai nudegė 

pereito antradieniu vakare, 
kai eksplodavo chemiškas 
vamzdelis Tilden Technical 
high school, 48th Street ir 
Union avė. Penkiolika kitų 
studentų išvengė sužeidimų.

Tiesiog šiurpu
Bakersfield, Cal. — Vie

nas vyras, 24 metų amžiaus, 
nušovė savo žmoną ir uošvį, 
paskui atsuko revolverį į sa
ve. Tas vyras mirė pereitą 
ketvirtadienį. Du vaikai ma
tė baisią sceną.-

X Pvt. D. V. Katsulis, gy
venęs adresu 1755 W. 55 St., 
Navy Departamento prane
šimu, yra žuvęs kovose. Jis 
kariuomenėj tarnavo mari
nu.

X Federacijos Chicago ap
skrities iniciatyva steigiama 
ypatinga draugija, kurios 
uždaviniu bus sukelti lėšų iš
leidimui brošiūrų aktualiais 
šių dienų klausimais. Pir
mam susirink'me dalyvavo 
skaitlingai veikėjų. Išrinkta 
laikina valdyba.

KOVOJA SU MIRTIM

65 metai
Algiers. — Generolui Hen

ri Giraud, prascūzų gink
luotų jėgų vadui, pereitą 

i antradienį suėjo 65 metai 
amžiaus. Jie yra geras ka- 

j talikas.

Drauge sausio 11 d., šių metų, t'lpo gražus aprašymas, 
kaip Peter Smith, kuris gimimo dienoj neteko regėjimo, 
kuomet per klaidą slaugė į jo akis įlašino stipraus nitrate 
mišinio, kuris gydytojų teigimu tik stebuklu galėjo atgauti 
regėjimą ir tas stebuklas įvyko užtarymu Palaimintosios 
Motinos Oabrini. štai ir Peter du atvaizdai: kairėj 12 me
tų, o dešinėj US kario uniformoj dabartiniam kare. (NC 
WC-Draugas photo)

Jereckio sūnus majoru Susidaužė autobusas
John T. Jerecki, sūnus ap-

skrities teirtjo Edmund K. &™enys buvo ligoni-
Jerecki, kariuomenėj pakel-' Pereitą trečiadienį ir 
tas i majoro laipsnį. Šiuo ^vyni kiti kertėjo nuo ma- 
metu jis randasi Camp Rit-
chie, Md.

Kieki
LONDON. — škotų kata

likų Directory praneša, jog 
Škotijoje 1943 metais buvo 
621,398 katalikų gyventojų.

žų sužeidimų. Tai pasėka 
autobuso susidaužymo 85-je 
gatvėje ir So. Chicago avė., 
pereito antradienio vakare. 
Autobusas, pripildytas karo 
darbininkais, važiavo į Gary, 
kai autobusas susidaužė į 
saugumo salelę (safęty 
island).

Mrs. Frank Starr Williamą 
kuri vakar nežinomos mote
ries buvo pašauta Drake vieš 
būtyje, Chicagoj. (Acme- 
Draugas telephoto)
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