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

Kaina 3c

—Abraham Lincoln

voi. xxvn

SAKO GREITU LAIKU ĮVYKS EUROPOS INVAZIJA I
ARTINASI PRIE ROMOS VIEŠKELIO

Išvarė vokiečius iš trijų miestelių
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS Aldžyre, gruod. 8 — 
Penktos armijos britai-ame- 
rikiečiai kareiviai laimėjo 
Camino-Maggiore kalnų vir
šūnes ir dabar leidžiasi pa
kalnėm į klonius vedančius 
į svarbųjį vieškelį Romon.
Lt. Gen. Clark vadovaujami!I 
kareiviai pavarė vokiečius I 
iš trijų miestuose įrengtų ! 
tvirtovių ir pribaigė visą o- 
poziciją ant beveik visų kai-! 
nų, tik pusantros mylios 
nuo Via Casilina.

Oficialus raportas sakė 
vokiečiai dar tebelaiko šia- 
rinius ir vakarinius kalnų 
pakraščius, kurie veda į Li- 
ri ir Garigliano upių klo
nis. Kitose vietose amerikie
čiai dasivarė iki vakarinės

I Magg ore kalnų pusės, iš kur 
jie mato vokiečius Liri-Ga- 
rigliano upių suėjime. Bri
tai kareiviai. Camino kalne 
užėmė Camino, Cocuruzzo ir 
Acąuapendola miestelius, a- Į 
pie penkias mylias į pietva
karius nuo Mignano.

Gen. Eisenhower štabo 
pranešimas, kad “sunkios 
kovos” dar vyksta prieš už
silikusius nacius nurodo, 
kad vokiečiai kiek išgalėda
mi laikosi prieš sąjunginin
kų puolimą.

Britai puolė ir užėmė Mo- 
nastery kalną, kurį sąjungi
ninkų ir vokiečių artilerija 
pavertė 
kalnas 
penktą 
dienas.

į masę liepsnų. Tas 
pasikeičia rankomis 
kartą per keturias

10,000 žydų. Tuo būdu ištuš
tinta apie 20,000 gyvenamų 
kambarių. Pranešimas nesa
kė kur tie žydai išsiųsti, bet 
raportai iš pasienio nurodo,

BARCELONA. Ispanija, 
gruod. 8 — Prancūzų spau
da šiandien pranešė, kad 
vok’ečių sudarytos “fašisti
nes respublikos vyriausy- &ad jie veikiausiai vežami 
bės įsakymu per 12 valan- į vokiečių darbo stovyklas 
dų iš Romos išvaryta apie Lenkijoje.

POPIEŽIUS PROTESTUOJA DĖL ŽYDŲ AREŠTO
BERNAS, gruod. 8 — Jo 

Šventenybė Popiežius Pijus 
XII padarė formalų protes
tą Vok:etijos ambasadoriui matomai deportacijai.

Vatikanui dėl raportuoja
mo žydų areštavimo nacių 
okupuoto j šiaurinėj Italijoj,

Nušovė 72 japonus
Laivyno pranešimu,

aik- 
ten

lėk-

CHURCHILLIO DOVANA STALINUI

k ar-ministras pirmininkas įteikia Stalinui

Manoma, kad Turkija pavesianti savo 
Įvairias bazes sąjungininkams

Vis dar sako Turkija stosianti karan
LONDONAS, gruod. 8 — 

Dauguma gerai informuotų 
Ankaros sluoksnių mano, 
kad galimi tikėtis bendros 
sąjungii nkų ofensyvos Eu
ropoje netolimoje ateityje.

Laike istorinės konferencijos Irane bri
dą pareiškimui pagarbos raudonajai armijai, kuri didvyriškai kovodama prie Stalin-, 
grado ne tik atlaikė pašėlusias vokiečių atakas, bet privertė juos trauktis atgal. (Acme- 
Draugas telephoto)

j NACIAI VARO ŽMONES IŠ BALTIJOS PAKRAŠČIO Japonams Rabaul 
bazėje vis karščiau

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
gruod. 8 — Sumažėjimas
laivų judėjimo aplink Raba
ul pabrėžia sąjungininkų 
kontenciją, kad japonams 
toje Naujos Britanijos ba
zėje darosi per karšta. Gen. 
MacArthur pranešimas tuo 
būdu rleasi su Adm. Halse y 
anksčiau padarytų pareiški
mu, kad japonai nebegalės 
išsilaikyti Rabaule.

Rabaul turi gerą ir gilų 
uostą ir šešis aerodromus, 
žvalgybos raportai nurodo, 

i kad aerodromuose dabar 
randasi daugiau mažų nai
kintuvų lėktuvų, kur pir
miau japonai ten laikė dau
giau bomberių, kas reiškia,

i kad vietoj iš tos bazės ata
kuoti, japonai dabar ruošia
si gintis.

Šimtas didelių ir viduti
nių lėktuvų pirmadieny nu
metė 150 tonų bombų ant 
Naujos Britanijos, koncent
ruodami daugiausiai jų ant 
dažnai pulto Caps Glouces- 
ter, vakariniam gale, prie 
Naujos Gvinėjos. Tad per 
aštuonias dienas ten iš viso 
numesta 738 tonai bombų. 

Huon pusiausaly, Naujoj 
Gvinėjoj, kovos tarp sąjun
gininkų ir japonų prie Wa- 
reo pasi’ieka ant vietos, bet 
sąjungin nkų lėktuvai ata
kavo priešo pozicijas. Aus- 
traliečiai, su tankų pagalba, 
nori japonus visai pavaryti 
iš strateginio Huon pusiau- 
salio.

NUSKANDINO I JAPONU LAIVUS
Bomberiai taipgi puolė Marshall salas
PEARL HARBOR, gruod. styvesnėj atakoj buvo suga- 

8 — šios dienos pranešimas dinta lėktuvų pakėlimo 
sako šeštadienio atakoje ant štės ir ;šgriauta pusę 
japonų laikomų Marshall sa- esančių pastatų, 
lų apart lėktuvų pakilusių 
iš lėktuvnešių laivų dalyva
vo ir Liberator bomberiai iš tuvnešių lėktuvai nuskandi- 
įvairių centralinio Pac fiko no šešis japonų laivus ir ke- 
baz’ų. šie lėktuvai numetė turis apgadino. Orinėse ata- 
daug tonų bombų ant japo- koše prieš pakilusius japo
nų barakų, sandėlių, pak- nų lėktuvus, amerik:ečiai 
raščio sargybos ir patrankų laivyno lakūnai nušovė bent 
pozicijų ant Mili salos. Ank- 72 japonų lėktuvus.

Rommel kariuomenė 
pralaužė slavu liniją
LONDONAS, gruod. 8 — 

Gen. Josip Broz štabo pra
nešimu, maršalo Rommel 
vadovaujami vokiečiai ka-' 
reiviai pradėjo didelę ofen
syvą prieš jugoslavų išlais
vintas teritorijas, ir jų pa- 
sivarymas Bosnijos-Serbi- 
jos sektory pras laužė į 
Prijepolje miestą. Praneši
mas sakė partizanai prave
da savo ofensyvą Kroatijoj, 
kur užmušė 300 vokiečių ir 
•mėmė didelius kiekius prie
šo karo reikmenų.

| STOKHOLMAS, gruod. 8 
Šiandien gauti raportai sa
ko vokiečiai įsakė gyvento
jams evakuoti mylės ir ket- 
virtdalio pločio juostą pa-

Į

gal Baltijos jūrą, nuo Klai
pėdos iki Talino, Estonijos, 

. iš viso maždL,ior mviin 
matomai 

į nuo invazijoj

i

Černyakovo-Zo- 
bet į 

Kremen- 
pirmyn, 
apsupo 

geležin-

■/■ ■ va ■ ■ ■■ v- •

Kiniečiai isilauze į
v

japonų Sinyang bazę
CHUNGKING, gruod. 8— 

Kiniečių aukštos komandos 
pranešimu, ki. iečiai karei
viai prasilauzo į j>nyang 
svarbiausią japonų bazę 
pietinėj Honan provincijoj, 
ir pirmadieny užmušė 400 
japonus 
Changteh
Japonai gruodžio 3 užėmė 
svarbų Changteh miestą.

Kiniečiai taipgi sakė jie 
įsibriovę į priemiesčius Su:- už gyrė degtinės taksų nakė- 

jhsien, kitos svarbios japonų Fmą nuo $6 iki $9 galionui 
tvirtovės, į pietryčius nuo Manoma tuo bus sukelta 

kau

Rusai pasitraukia iš 
pozicijų Kievo fronte 
MASKVA, gruod. 8 —

Vienas didžiausių vokiečių 
tankų ir pėstininkų puoli
mų Kievo sektory privertė 
rusus pasitraukti iš kelių 
miestelių,
rostenio apylinkėje, 
pietvakarius nuo 
čugo rusai varosi 
ir kuone visiškai 
Znamenką, svarbų
kelių centrą Dniepro užlen
kime.

Rusų raportai sakė mar
šalas von Mannstein siun
tęs maždaug 1,700 tankų 
prieš jų linijas vienam siau
ram sektory į vakarus nuo 
Kievo. Anot pranešimo, ru
sai sunaikino 53 tankus ir 
užmušę bent 1,500 vokiečių 
kareivių.

Pietuose, trys rusų dali
niai spaudžia Znamenką iš 
trijų pusių, ir, anot komu
nikato, vienas dalinys priė- 

I jęs iki keturias mylias nuo 
to miesto.

i

šiaurvakariniuose 
priemiesouose.

:dfang 500 mylių, 
kpsisaugojimui 

oi iš tos pusės, -f-- - - - - -
Patvirtino įsakymą

deportuoti komunisto 
Browder žmoną
WASHINGTON, gruod. 8 

— Mrs. Rai3sa Irene Brow- 
der, komunistų partijos sek
retoriaus žmona, neįtikino 
Amerikos vyriausybę, kad 
ją neišdeportuotų atgal į 
Rusiją. Imigracijos autori
tetai 1940 metais įsakė ją, 
kaipo nelegaliai atvykusią 
Amerikon, deportuoti atgal 
į Rusiją. Šis buvo antras 
jos prašymas tą įsakymą, 
panaikinti, bet imigracijos 
autoritetai sako ji neišsklai 
dė “abejones ir išsisukinė
jimus,” kurie j:ems buvo 
1940 metais matomi.

CAIRO, gruod. 8 — Čia 
manoma, kad trijų dienų 
konferencija tarpe Turkijos 
Prezidento Inonu, Prez. 
Roosevlt, ir Min. Pirminin
ko Churchill, kuri baigėsi 
pirmadieny, nurodo reikš- I 
mingus ateities įvykius cen-' 
tro rytuose ir Viduržemy. 
Oficialus pranešimas vakar 
sakė trys vyriausybių va
dai giliai išstudijavę poli
tinę padėtį ir nusistatymus, 
ir radę, kad jų tautos yra 
jungiamos labai artima vie
nybe.

Sakoma Turkija reikala
vusi tokių bendrų “draugiš
kumo” ir “vienybės” pa
reiškimų, bet faktas, kad 
nors ir tiek buvo pasakyta 

Į skaitomas reikšmingu, ka- 
jdangi už jų įskaitomą gali- 
I mybė, kad Turkija gali mes
ti savo neutralumą, ir per-

luoti lėktuvams ar kitas ba
zes sąjungininkams.

Iš Turkijos pusės konfe
rencijoje nedalyvavo jokie 
militariniai viršininkai. Kol 
kas čia spėjama, kad Tur
kija, nestos karan, nebent 
Vokietija sudarytų priežas
tį-

Vienas ankstyvesnių pra
nešimų sakė nėra abejonės, 
kad konferencija tarėsi Tur
kijos stojimo karan reika
lu, bet pats turkų kariavi
mas būsiąs keliems mėne
siams atidėtas.

Iš visko daroma išvadų, 
kad Roosevelt ir Churchill 
nebūtų matęsis su Inonu, 
jeigu nebūtų turėję ką no
rint apčiuopiamo tartis, ir 
Inonu nebūtų vykęs su jais 
kalbėtis, je gu jis nebūtų tu
rėjęs gyvų reikalų aptari
mui.

Konferencija įvyko Mena 
House gruodžio 4, 5 ir 6 dd. 
Tam pačiam name įvyko są
jungininkų vadų konferen
cija su Kinijos Prezidentu 
Chiang Kai-shek.

Sako Roosevelt, Churchill gal matysis 
su generolu Franco

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Rusiją, Kiniją ir Turkiją, 
dabar pradedama rodyti su
sidomėjimo vakariniu Vi
duržemiu, kur taipgi randa
si daug keblių problemų. 
Nežinoma, tačiau, ar Roose
velt ir Churchill mano da
bar svarstyti Iberijos, Pran
cūzijos ir Italjcs reikalus.

CAIRO, gruod. 8 — Šian-I 
dien buvo spėliojama apie 
galimybę, kad Prez. Roose
velt ir Prem. Churchill ga
lį sueiti su Generalissimo 
Francisco Franco, Ispanijos 
viršininku. Po reikšmingų 
konferencijų, kurios palietė

ČETNIKAI KOVOSIĄ

PRIEŠ PARTIZANUS

Sako bulgarai nori 

skirtis su vokiečiais
IŠ KINIJOS — Kiniečiai 

atsiėmė Techan miestelį, ke
lias mylias į pietus iš japo
nų okupuoto Changteh 
miesto.

IŠ MASKVOS — Rusai 
perkirto tris iš keturių na
cių geležinkelių iš Znamen- 
ka. Pranešimas sako rusai 
turėjo vėl pasitraukti iš ki
tų pozicijų Kievo fronte,

IŠ LONDONO — Vienas 
britų oficialas šiandien pra
nešė, kad britai duoda di
desnę dalį savo paramos 
Gen. Broz vedamiems parti
zanams.

IŠ CAIRO — Pietų Afri
kos Premjeras Jan Chris- 

1 tian Šmote šiandien pareiš
kė, kad kas nepranešta iš 
nesenai įvykusių konferen
cijų yra daug svarbesnis ne
gu tas, kas iki šiol praneš
ta, Jis pareiškė viltį, 

. Europos karas baigsis 
met. Atstovų butas jau an- nančiais metais.

LONDONAS, gruod. 8 — 
Vokiečių aukštos komandos 
uranešimas sakė rumunai 
kareiviai laimėjo pozicija 
Kerče, Kryme, kur užmušė 
išlipdintus rusus kareiv;us 
ir suėmė 2,000 belaisvių. 
Pranešimas taipgi sakė, kad 
i pietvakarius nuo Kremen- 
čugo vyksta smarkios ko
vos.

Užqvrė deafinės taksa
WASHINGTON, gruod. 8 

— Senato finansų komiai >

Pirkite Karo Bonus Sinyan?’ ir atmušė japonų $370,000.000 daugiau
* r o Lr o ba 1 m rve* m n c* ------* X A X _x —   - — 3 a _ataką prie Kingshas.

kad 
atei-

Žuvo 550 žmonių
NEV YORKAS. gruod. 8 

— Vaxar vakaro britų ra
dio pranešimu, naujam že
mės drebėjime centralinėj 
Turkijoj užmušta 550 asme
nų, ir sunaikinta 12 mies
telių. Lapkr. 27 d. įvyku
siam žemės drebėjime, taip
gi centralinėj Turkijoj, bu
vo užmušta 2,919 asmenų ir

STOKHOLMAS, gruod. 8 
Stokholmo laikraščio Da
gens Nyheter koresponden- 
tas Zuriče pranešė, kad 
Gen. Draja Mihailovic išlei
do proklamaciją, kuria sa
ko jo vadovaujami četnikaij 
kovosią preš Gen. Josip 
Broz vadovaujamus partiza
nus, kaipo Jugoslavijos vy
riausybės ištrėmime prie
šus. Gen. Mihalovic yra tos 
vyriausybės karo ir apsau
gos ministras.

Partizanai šeštadieny pra
nešė, kad jie sudarę savo 
vyriausybę Jugoslavijoje, 
kuri stoja prieš vyriausybę 
ištrėmime. Korespondentas 
sako jis gavęs iš Miha’lo- 
vic laišką, kuriame sakoma* 
kad “kuomet šitie partiza
nai oficialiai stoja prieš1 
Karalių Petrą mes matome 
juose savo priešus lygiai 
kaip vokiečius, italus ir bul
garus.

STOKHOLMAS, gruod. 8 
— Laikraštis Allehanda 
šiandien atspaude žinią iš 
Istanbul, kuria sakoma daug 
asmenų Sofijoje mano Bul
garija paseks Italijos pa
vyzdį ir skirsi3 nuo vokie
čių. Anot praneš mo, jeigu 
įvyks Balkanų invazija, bul
garai nori būti sąjunginin
kų pusėje.

Žinia taipgi sakė Sofijo
je rodomas didelis nerimas, 
ypatingai, kad Bulgarijos 
ministrai iš Berlyno, Mas
kvos ir Ankara dabar su
grįžę namon konferenci
joms, ir Rusijos militarinė 
komisija šiuo laiku lankosi 
Bulgarijos sostinėje.

ORAS
Nebus didelės atmainos.

Vakare bus lietaus.
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DEŠIMTS SETŲ DVYNUKŲ

SAVO AKIMS! I

t

Būkit Malonūs

jas leisdami lš-g- 
modern išklausta 

regžj.mo mokslas

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

i PIRKITE KARO BONUS!
I

Kur yra įsigalėjusios už
kulisinės intrigos, gerų san
tykių koncepcija nėra įma
noma.

DR. VAITUSH, OPT.

las, pasiryžusias tinkamai 
įkainuoti gyvenimo vertybes. J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ.

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

North Side

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

j lietuvių namą iš kurio nebū
tų išėję vienas, du, trys ir 

Pittsburgho žiniose sykį net penki jaunuoliai Dėdes 
padejuota, kad North Sidė- 
je trūksta korespondentų, ži
nių rinkėjų, kad daug gra
žius veikimo pasilieka nepa
žymėta mūsų la’.kraščiuose. 
Priminimas nepasiliko be at
garsio. Atsirado korespon
dentas, kuris “Lietuvių Ži
nioms” parankioja na vynų 
iš North Side. Geras daly
kas, tik korespondentas grei 
čiaus’ai nėra northsaidietis, 
bet svetimas. Iš klubo veik
los jojo žinutės esti gana 
tikslios, matyt yra klubo na-1 
riu ir jojo lankytoju, tačiauj 
parapijos veikimas, matyt 
jam yra svetimas. Mūsų baž- 
nytėlėn jis, matyt, neužsuka: 
nei parapijos parengimuose 

e.siianko. Katalikiško laik
raščio korespondentui ne pre 
ša"į būtų nors retkarčiais 
užbėgti ant Metropolitan ir 
Franklin gatvių kampo. Čia 
lietuviška širdis plaka ne
blogiau, kaip ant Belmont 
gatvės. Gal mūsų kolegai 
reikia specialaus pakvietimo.

Simo tarnybon, štai, Reka
šių šeimos net penki žaliu
kai sūnūs yra pašaukti sa
vo gimtinio krašto ginti. Liū 
di tėvai, liūdi jų mylimosios. 
Tas liūdesys ypač didėja Ka
lėdoms artinantis. Lietuvių 
kilmės jaunuolių kovojančių 
už laisvę ir demokratiją yra 
keliolika šimtų tūkstančių. 
Daug yra jau žuvusių. Iš 
North S de yra paguldę gal
vas jau du: Ed. Miller (Mi
lą veckas) ir Antanas Želio- 
nis. Pirmasai ilsisi Afrikos 
dykumose, o antrasai Paci- 
fiko salose. Duok Dieve, kad 
neatsirastų daugiau. Kovose 
su japonais yra Vac’ovas 
BumbFs. Jųjų nelaisvėn yra 
patekęs J. Kizis. Ar tai ga
limas daiktas, kad tiek lie
tuviško kraujo praliejus, Lie 
tuva neatgautų laisvės.

Karjeristai mėgsta suki
nėtis visuomenės fasade, bliz 
gėti ir klausytis pataikau
jančių komplimentų. Jiems 
egzistuoja tik tie, kurie ga
li būti naudingi jų personai. 

Cis
DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Tik viena pora aktų visam gyveni
mui. Saugokite 
išminuoti jaa 
metodą, kurią 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašall- 

aa Tisą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien •:>* a. m. iki S:>0 p. m.

Trečiad. ir Šeštad. »:»0 a. m. 
iki T:00 p. m.

niARGIJTiJ’
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS Į 

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

Štai, “L. žinių” No. 49-me 
pranešama, kad North Sidė- 
je pasimirė B. žalimienė ir 
keletas kitų asmenų. B. žali- 
mienė ir kiti asmenys gy
veno ne North Side, tik Es- 
plene ir tapo palaidoti iš šv. 
Vincento,bažnyčios vieni šv. 
Kazimiero kapuose, kiti gi 
Šv. Marijos McKees Rocks. 
Korespondentai ir reporte
riai turėtų nesivaduoti pas
kalomis, nes paskalos daž
nai prasilenkia su tiesa.

Bridgeville, Pa.
Praeitą sekmadienį bažny

čioje matėsi pora Dėdės Ša
mo kariškių: Pranas Kelmin- 
skas ir Edvardas Mickūnas 
iš Floridos. Tėveliai džiau
gi įsi, susilaukę savų vaikų. 
Reikia maldinti visagalį Die 
vą, kad vaikų gyvybė nebū
tų nutraukta pačioje jaunys
tėje, kad jie sugrįžtų į na
mus sveiki kūnu ir siela, at
likę savo karišką tarnybą.

Šį rekordą laiko Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. para
pijinė mokykla, Jamaica Estates, L.I., N.Y. Mokykloje y- 
ra virš 600 valkų. Mokytojauja seserys šv. Juozapo.

ir protą, absoliučiai Dievo meninės naudos, ten ir šlie 
kontrolei. Dangaus malonų 
dvelkimą žmogus pajunta 
a.likęs šv. išpažintį.

jasi. Tokie tipai netinka at- 
sakemingom pareigom eiti.

WHFC - H50 kilos.’
SEKMADIENIAIS — nuo 15 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo į 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-I 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. i
MARGUČIO o'fiso adresas;

. 6755 S. Western Avė., Chicago, III. |
Telefonas — GROvehill 2242

Praeitą savaitę mūsų kle
boną atlankė kun. Misius, 
kun. Plkutis ir kun. Karu- 
žiškis.

Artinasi Kalėdų šventės. 
Laikas susirūpinti tolimes
ne ateitim — laisvos nuo 
kūno sielos gyvenimu. Geri 
katalikai laukia Kalėdų, pa- * 

Sunku rasti North Side vedę savo širdis, jausmus

Visko po biskį
Chameleoniškos prigimties 

nei 
Su 
su 

laisvama-

Chest X-Rays for Mothers

žmonės nėra ištikimi 
Bažnyčiai, nei Tautai, 
katalikais jie katalikai, 
laisvamaniais — laisvama- ' 
niai, su socialistais — socia- 

į listai, su tautininkais — tau-
t’ninkai. Kur mato sau as-

Mus visus veikia, aplinku
ma. Kur šviečia taurios, do
rovingos, tikybiniai nusisto
vėjusios asmenybės, tenai ir 
masėms lengviau išsilaikyti 
tinkamoje aukštumoje. Kur 
tokios aplinkumos nėra, vi
suomenės pakrikimas neiš
vengiamas.

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

TeL

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930Praeitą savaitę užsibaigė 

misijos šv. Vincento para
pijos bažnyčioje. Misijaš ve
dė tėvas Justinas Vaškys. 
Dieviškos malonės galinga 
srovė tekėjo į žmonių sie-

DR. G. SERNER

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 !r 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
__ 756 West 3oth Street

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROsnect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso tr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Ud 4; nuo 6 Dd 1 

Sekmadienyje sutartį.

EXTRAlEXTRA1
PermalnytaB 

vardas Ir 
adresas

DABARTINE
DDTDENTŲ
RATA.............

PETRAS 
Sekretorius

Didžiausia Lietuvių i

REMKITE 
SENĄ.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviška* 
Žydukas

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje- dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

REITAS IR MANDAGUS 
P ATARN AVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
G V ARANŽUOJAMAS 

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų Ir audinių aptrauklmul materiolų.
DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galit* išmainyti savo senus ant naujų.

DIRBTUVES TIE$Iąj

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI W
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ll

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS (h
NUOŠIMČIO RATOM8. M

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U SI AS • 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r nkimą
MuzikališRų Instrunmtų, Muzi- 
sališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Mothers entenng war work, above, are being X-rayed to tina possible tubercalosis. This is one of the projects promoted by the Christmas Seal campaign.
Taiaom Laikrodžius, Laikro

dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKEJR 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pitone: LAFAYETTE 8617

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

■ |L—■ ■■ — 1 --------------------------- i—

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi S5.OOC.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokam* 8%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118 Jm. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST

Be
S u r* 
•fJ ta

r:k- (rt EAPHING5

dėl 
1944 

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street
MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS B034

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

TeL YARds 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

V&L: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kūną uždirbame savo ranko- 

I mis.

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

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. > 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. TeL: MIDwav 2880

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.

Ofiso Tel.......... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak ; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda, 
tikėjimą dšl tiĄ ks4 jo aetona-

Split by PDF Splitter
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“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS KRIAUČIŲ — ŠVARKŲ SIUVĖJŲ 

Darbas prie ranka gerai pasiūtų 
švarkų.

53 VY. Jackson 
Ritom 918

HEI.P VVANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP AVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Iš Detroit lietuvių 
veikimo
Lietuviai perka U. S.
War Bonds

HELP VVANTED — MOTERYS-»------ ---------------------
SVARBUS PRANEŠIMAS

VVar Manporcer Commission nu
statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuossivimo Raštą (statement of 
availability) nuo daliartinės dar
bo įstaigos — ar nuo VVar Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
rimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

s-o-s
REIK PAGELBOS

Jei nemokat nei vieno šių darbų, 
ateikite ir mes išlavinsime su alga 
kol lavinsitės.

BELMONT RADIO CORP.
HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsišaukit J Colonnade Kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITĖ 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Avė.

Patyrusių 
Hand Screw

Mach. Operatorių
PRIE KARO DARBŲ

GERA MOKESTIS

KREIPKITĖS 4-TAM AUKŠTE

APPROVED PRODUCTS CO.
816 W. Erie St.

VYRŲ
REIKIA

100% KARO DARBAMS
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

TRUCKING 
PACKING 

ABELNIEMS 
DIRBTUVĖS DARBAMS

Ieškome:
Assemblers, solderers, lacers, coil 
vvinders, finishers, packers, wrap- 
pers, machine operators, and parts 
inspectors.

KREIPKITĖS SU GIMIMO 
PALIUDIJIMAIS;

5921 DICKENS
REIKALINGAS KLERKAS 
KITOJE, patyrimo nereikia, 
mokestis, pastovus darbas.

SUPERB BAKERY
6730 S. VVestern Avė. Hcmlock 4343

KĖPY, 
gera

FOUNTAIN MERGINŲ IR VEI- 
TERKŲ reikia. Darbas tiktai die
nomis. Sekmad. ir šventad. dirbti 
nereikia. Aukščiausia mokestis.

VON HERMANN PHARMACY
149 VV. Jackson VVebstcr 2898.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

LAIKAS IR PUSE už VIRŠLAIKĮ 
ATSIŠAUKIT Į

ADMIRAL
CORPORATION

4150 N. Knox Avė.
—ir—

3815 Armitage Avė.

VYRO
AR

VAIKINO

Bendras srovių komitetas 
darbuojasi, kad Detroito lie
tuvių vardą šiek-tiek pakė
lus svetimtaučių tarpe. Ka
ro laikas, visų akys nukreip
tos į frontą su noru, kad 
kaip nors greičiau jis užsi
baigtų. Mūs valdžia prašo ir 
prašo visų tautų, kad susi
organizavę gelbėtų kuo dau
giausia padėti U. S. War 
Bonds išparduoti. Lietuviai, 
gal, paskutiniai susiorgani
zavo tam darbui, bet dar
bas garbingas ir šioj šalyje 
gyvenantiems žmonėms bū
tinas; reikia visomis pastan
gomis eiti valdžiai į pagal
bą, kad greičiau karą lai
mėjus, perkant War Bonds i

MERGINA AR MOTERIS reikalinga 
prie namų darbo. Drabužius skalb
ti ar valyti langų nereikia. Pagel
bėti virtuvėje. Savo kambarys ir 
maudyklė, 3 šeimoje. Galit būti ant 
vietos ar ne. Pašaukite PLAZA 1484

Inteligentiško žmogaus in
teligencija ir ignoranto ig 
norancija auga su jo metais

Malda žmogaus sielą tobu
lina.

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka 
gerai ir tobulai. (Fr. VVeber;

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

MOTERŲ DARBININKIŲ REIKIA.
50 metų senumo ar suvirš su ar be 
patyrimo.

IDEAL LAUNDRY
7341 S. Statė St.

Kas gyvena be prncipų, to 
moralinis gyvenimas svy
ruoja kaip nendre. (Tiha- 
mer Toth).

j ir padedant valdžiai kitais 
darbais.

Detroito lietuvių vardu 
jau platinama U. S. War 
Bonds. žemiau telpa parda
vinėtojų vardai ir adresai. 
Prašomi visų lietuvių pirk
ti per šį komitetą. Pakelsi
te lietuvių vardą ir patiems 
piirkėjams bus garbė, kad 
valdžią remiate.

Helen Rauby-Raubienė y- 
ra pirmininkė War Bonds 
komiteto, 16926 Penehurst.

Pardavėjai:
Marie Kasė, 16856 Little- 

field.
Elizabeth Paurazas, 17403 

Quincy.
Paličia Medonis, 17403 

Kentucky.
V. Motuzas ir Mirga Mi- 

choels, Santa Rose. ,
Stephania C. Douvan, 2619 

Montgomery.
Anna ir Agnės Markovich, 

2741 — 23rd St.
Anna Kremblis, 

Washburn.
Mary Brazauskas, 

Armour.
Margaret Petriks, 42 Mo- 

ross, Grosse Point, Mich.
Katinka Ross, 340 Maple- 

hurst, Ferndale, Mich.
Marcelė Laučius, 8199 

Chamberlain.

FOOD 
FIGHTS for 
freedom^

I

don't you beueve in signs ?

' savo veikimo ir bendrai kas 
jaunimo gyvenime gražaus 
randasi. Laikraštuką siunti
nėja visiems lietuviams ka
riams iš parapijos. Gražus 
sodaliečių darbas.

į

PAGELBĖT SKALBYKLOJ 
REGULARIS DARBAS

Gera proga išsilavinti skalbyklos 
tvarkymo.

Atsišaukit j 
Employment Ofisą 

4-tam aukšte

WIEBOLDTS
ASHLAND, MONROE & OGDEN

vAvO^vi Mrs. Loretta Polcyn lap
kričio 30 d. 4 vai. ryto vie
nai būnant namie atėjo gim- 

į dymo valanda. Neturėdama 
pagalbos, išbėgus laukan ė- 
mė šaukti pagalbos. Niekas 
neišgirdo, tik policija va
žiuodama pro šalį išgirdo ir 
tuojau vežė į artimiausią li
goninę. Kol pasiekė ligoni
nę, jauna moteris policijos 
kare pagimdė sūnų 7 svarų. 
Jos vyras tuo metu dirbo 
dirbtuvėje, kur gaminami ka 
ro ginklai. Parėjęs iš darbo 
anksti rytą jau rado namuo
se linksmą žmoną ir sūnų.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 į mėnesį. 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

LABELERS
5 MERGINOS

RANKA LABELUOTI
Degtinės dirbykloje. Darbas die
nomis. Geriau, kad būtų prityru
sios, bet nereikalinga prityrimo.

Many Blanc & Co.
3414 W. 48th PI.

DŽANITORKŲ
VALYMO DARBAI

MOTERIMS
IKI 50 METŲ SENUMO

VALANDOS:
5:30 PP. IKI 12 VIDURNAKTĮ

KARO PRAMONE
Atsišaukit į

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisas Moterims

309 W. WASHINGTON ST.
Pirmam Aukšte

CHICAGO
Pirmad. perdėm Penktad.

8:30 ryto iki 5 pp.
REIKIA SENYVO VYRO valyti in
dus kepykloje. Darbas dienomis.

STRAI'S BAKERY,
2025 VV. 35th St. I-af- 0808.

VYRAI IR MOTERYS

17350

Petrikas 
Laponis 

už $100, 
už $100,

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN’

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLK1TI

ČIA RASITE TĄ DARBĄ
KURĮ NORITE GAUTU

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIV MA. 
TEK1O1AS SATUKAI.es ULM 
SPALVOS OANTę PLK1TOJ13.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA VIRĖJOS
Reikalinga virėja Šv. Jurgio para
pijos klebonijai. Geras mokestis, 
pastovus darbas, patogus kambarys: 
amžius nesvarbu. Telefonu kreipki
tės; Yards 0130.

S’Velvafones
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda moderniškas 2 aukštų 
mūro namas, atikas, apdengti por- 
čiai. Kaina $4.900. Tiktai $400 rei
kia įnešti. Namas tuščias.

1448 S. KEDVALE AVĖ.

Isigykit mūsų veltui sąrašą tikrų 
bargenų. JOHN O. SYKORĄ, 2411 
S. 52nd Avė., Cicero 453.

PIRMIEMS MORGIČIAMS PASKO . 
LOS daromos už tiktai 3 nuošimtį 
JOHN O. SYKO RA, 2411 S. 52nd 
Avė., Cicero 453.

IšRENDAVIMUI — 4 kambarių
fletas po adresu 2322 W. 23rd Place. 
Tiktai suaugusiems. Pašaukit tarp 
9 ryto iki 5 pp. Cicero 2707, Ext. 
319.

* ★ 
★
★
★
★

★

r

★ ★ ★ * ★ ★
For Sale I

*

For Help 1 
For Rent!
For Service I
For Results I

- ADVERTISE -

WOODWORKERS 
MACHINE PAGELBOS 

CABINET DIRBĖJŲ 
FINISHING ROOM 

PAGELBOS
GLOBĖ CABINET CO.
1464 W. Webster Avė.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

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 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
rimtmo rekordas ar pilietybės po- 
pierus. e

2742 W. 36th PLACE

In America’s Greatest 
Lithnanian Daily Newspape>

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★*

Naatolduoda. B« ikonlo. Natūrai** «pai- 
voa. Neblunlca. Visoj galy tlnomos dantų 
pleitos. Permatomos cryatal elaar plsltos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas garantuotas. Matenolas labai pa- 
naius | ramtlnj. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

[Darome pleita* įspaustas Lr~l 
gautas tik iš lalsnluotų dentįstų ' 

HEJNA BROS. 
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 8251
Atdara nuo 9 lld 8. SeMad. nuo 9 iki 4. 
____ KALBAME LIKTI V Iš KAI

vo smagu ne tik dalyvauti 
sūnaus vestuvėse, bet pama
tyti daug įdomių vietų, ži
nodama, kad New Orleans 
U. S. kariuomenėj randasi 
detroitietis Vincas Medonis, 
ir slaugė Helen Valukonis 
(jau susituokus su Schmidt), 
Savickienė sudarė būrelį ar
timų draugų ir lietuviškai 
pasivaišino.

t

V uz 
už
A-
A-

Paviešėjus pas sūnų An
taną, kuris tuo laiku įstojo 
į Navy gaudamas Ensign 
laipsnį, nuvyko pas brolį Jo
ną Baltušniką į Jacksonville, 
Fla., kuris jau 22 metai 
kaip tarnauja Navy Warrant

Alice Savickas. 170 Cedar-
hurst.

Stanley Atkočiūnas, 8827
Chamberlain.

Marry Sims, 2207 Oakman
Blvd.

8905 chtas Samson, 4045 W.
Vernor.

B. Keblaitis, 3048 Roose-,
velt Avė.

M. Smailis, 12000 Jos
Campan.

Praeitą savaitę pirko War
Bonds: Victor
$10,000, Juozas 
$200, A. Kizas 
nastazia Milius
lex Miškinis už $100, dr. Eu- 
genia Gurskis už $25, Mrs. 
Gustaitis už $1000, Ambra
zevičius už $50. Frank Shur- 
pis už $500.

Kitam Detroito žiniose nu!
mery bus patiekta suma.

Pirkite War Bonds
Detroito /etuvių draugijų tarnauja Ordinance Corp. 
centrą. Koresp. Rap

Kartais, kaip nėra darbo, 
tai žmonės nukenčia. O da
bar kaip yra darbo, pasitai
ko, kad daug žmonių tafpgi 
nukenčia.

Daugumas tėvų neapsvars- 
tę namie palieka mažus vai
kus ir abu išeina į darbą. 
Vaikai privargsta ir alkani 
būna. Vieni namuose ‘‘auk- 
lėdamies” dažnai net ir ne
laimių užsitraukia, štai, De
troite vienos šeimos trage
dija. Tėvai išėję į dirbtuvę 
paliko namuose 7 m. amžiaus 
vaikutį. Tėvai uždarbiauja, 
kodėl ir jam nepasipinigau
ti. Tad ir jis išėjo pardavi
nėti laikraščių ant gatvės

Officer laipsniu. J. Baltuš- kampo. Ir, štai, praeitą sa- 
nikas yra pasižymėjęs kaipo Vaitę automobilio užmuštas, 
mokytojas prie motorų. Jack 

Įsonville Savickienė daug ką
pamatė, nes (apylinkes jos

i brolis aprodė. Savickienės
Per) antras sūnus inž. Thomas

Koresp.

ŽiniŲ-žinelės
Alice Savickienė, 

katalikų tarpe darbuotoja, 
spalių 26 d. buvo išvykusi į 
New Orleans. La.’, į sūnaus 
inž. Antano Savicko vestu
ves. Antanas susituokė spa
lių 30 d. su Andrey Marie 
Merkei, Holy Name of Ma
ry bažnyčioj. Inž. A. P. Sa
vickas prieš kėlūs mėnesius 
kompanijos buvo pasiųstas 
vesti inžinų tyrinėjimą. Jo 
žmona, buvusi jo raštinin
kė, detroitietė. Motinai bu-

ve'kli

šv. Antano parapijoje gy
vuoja mergaičių Sodalicija, 
kurioje randasi du skyriai: 
vyresnio amžiaus ir jaunes-1 
nio. Abu skyriai gražiai dar
buojasi parapijoje: narės ei
na gražiai savo pareigas. 
Sodaliečių kuopa taip pat iš

leidžia mėnesinį laikraštuką 
su įvairiomis žinutėmis iš

Grįžę iš darbo tėvai rado 
vaikutį negyvą. Liūdesys, a- 
šaros. Bet kas kaltas. Jei 
motina būt buvus namuose, 
vaikutis būtų buvęs prie mo
tinos ir namie vietoj liūde
sio būtų džiaugsmas. Vadi
nas, noras daug uždirbti vir
sta liūdesiu ir ašaromis. O 
daugeliui nei nereikia, kad 
motinos eitų į dirbtuvę.

Vohmgėlis

Gyvenimo taurė taptų 
karti iki aitrumo, jai į ją 
neįkristų keletas karčių aša 
rų. (Pitagoras).

PATRIOTIC AND PRACTICAL
8945 W. 261 h St. 2nd Fl. Law 2908
80 N. Dearborn Rm. 80«, Sla. 9649
Vldurinleečlo vai. »—g. Aotradie.nl ir 
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2310 WEST ROOSEVELT BOAD

i

AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT 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 jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
jalų.

• • *

ROOSEVE
FURNITURE COMPANY

Amerlca’t No. 1 Sweetheart, Mary Pickford, ha* an extra alice of bacon 
wlth her egg* thete morninga. The Government i* now compensating 

, patriotic women likę Mary, with two brown ration pointa for every 
pound of aalvaged fat. Miss Pickford has been saving inedible fata 
for the Government aince ahe flrat learned that used household fat 
waa deaperately needed to produce Vitai producta and by-products used 
In the manufacture of munitions and life-aavlng mllitary medicinai*.

___ ... —■  ----------------------
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Atsakymas tautos judoms
BOLŠEVIKAMS MITINGAI JJANT

Praėjusį pirmadienį rašėme, kad lietuviai bolševikai 
paskutiniuoju Laiku su dideliu įniršimu darbuojasi Lie
tuvos nenaudai. Sąryšy su bolševikų suvažiavimu, ku
ris bus gruodžio 19 d., Brooklyn, N. Y., jų agentai va
žinėja po įvairias lietuviais apgyventas vietas, šaukia 
rajoninės “konferencijas” ir priima tokius nutarimus, 
kuriuose pasisako prieš Lietuvos Laisvę ir nepriklauso
mybę. Kai kur su tais savo “nutarimais” įlenda ir į 
angliškąją spaudą. Pavyzdį turime iš bolševikų “kon
ferencijos” buvusios lapkričio 28 d. Mihvaukee, Wis. 
Tame savo susirinkime jie užgyrė Maskvos užsimoji
mus pasiglemžti Lietuvą ir nutarimą paskelbė “Mil- 
waukee Journal” lapkričio 29 d.

Kadangi tuo bolševikų nutarimu galėjo susiklaidinti 
ne vienas kitatautis, todėl Mihvaukee lietuvių parapijos 
klebonas kun. A. Mažukna, MIC., ir Marąuette univer
siteto studentas kun. A. Miciūnas, MIC., matė reikalą 
duoti atsakymą išdavikiškam lietuvių bolševikų nutari
mui. Atsakymą įdėjo tas pats “Milwaukee Journal”.
“DELEGATAI”, KURIE PATYS SAVE IŠRINKO

Šių jaunų kunigų atsakymas bolševikams buvo labai 
geras. Pirmoje vietoje pažymima, kad tos “konferen
cijos” atstovai neatstovavo lietuvių visuomenės, bet 
tik patys save. Tie “delegatai” pasidarė tiek “kompeten- 
tiški”, kad ne tik ėmėsi rišti politines problemas, bet 
išdavė net mirties bausmę savo tautai ir žmonėms.

Toliau, paaiškinus Maskvos konferencijos reikšmę ir 
pacitavus sekr. Cordell Hull pareiškimą, kuriame pa
brėžiama, kad visos tautos, nepaisant jų didumo ir pa
jėgumo, įeis į taikai užtikrinti tarptautinę sistemą, kun. 
Mažukna ir kun. Miciūnas teisingai rašo:

“Visas pasaulis džiaugiasi Rusijos žmonių heroiška 
kova prieš žiaurų agresorių. Bet ar ne tą patį daro 
visi sąjungininkai prieš bendrą priešą? Bet ir ilgiau
sia pergalių virtinė neduoda pateisinimo smaugti ki
tą tautą, lygiai paveldėjusią naturalę, Dievo duotą 
teisę laisvai egzistuoti ir funkcijonuoti. ”

LIETUVA NENORI NEI RUSIŠKOS MEŠŠKOS 
NEI VOKIŠKO VILKO

Ta pačia proga primenama garbinga Lietuvos praei
tis, jos laimėjimai nepriklausomo gyvenimo (1918 — 
1940) metais, kuriais ji “įrodė galinti pati savo likimą 
kontroliuoti.” Lietuva nenori “nei rusiškos meškos nei 
vokiško vilko.”

Straipsnio pabaigoje visai vietoje ir visai teisingai 
pasakoma:

“Kuomet nesuskaitoma lietuvių daugybė ir savo 
krašte ir išsklaidyti po įvairius karo frontus lieja 
savo kraują, kad užtikrinti laisvę sau ir visiems žmo
nėms, keli užsimanė daryti sąmokslą parduoti savo 
žmones kitiems. Tai yra ir priešamerikoniškas nusi
statymas, nes Jungtinių Valstybių pareigūnai yra 
griežti savo reikalavimuose suvereniteto ir lygybės 
visoms laisvę mylinčioms tautoms”.

Mes truputį plačiau sustojome prie kun. Mažuknos 
ir kun. Miciūio atsakymo lietuviškiems bolševikams dėl 
kelių priežasčių: Viena, kad tas atsakymas yra geras, 
teisingas ir, pagaliau, greitas. Antra — jis parodo, kad 
du jauni Milvvaukee lietuviai kunigai ne tik gerai eina 
jiems pavestas pareigas, bet jiedu budi ir savo tėviį 

krašto — Lietuvos reikaluose. Trečia — jiedu rodo šau
nų pavyzdį kitiems jauniems lietuviams kunigams ir, 
apskritai, visai mūsų jaunai lietuvių inteligentijai, vie
šai spaudoj ginant Lietuvą ir jos teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

★

Stalinas vis tik pripažino
Kad rusų kariuomenė gerai kariauja prieš nacių įsi

veržimą Rusijon, tai patyrėm iš dviejų suvirš metų 
karo eigos. Bet kad ir geriausia kariuomenė būtų, ji 
negali kariauti su plikomis rankomis prieš mechani
zuotas nacių gaujas. Kaip puikiai žinom, nuo pat karo 
pradžios Amerika pristatė rusų armijai visokių kari
nių pabūklų. Kuo daugiau jų pristatė, tuo geriau rusų 
kariai kariavo.

Nežinia kodėl Maskvos ponai bijojo duoti Amerikai 
kreditą. Per ilgą laiką j:e slėps nuo Rusijos žmonių 
tą faktą, kad Amerika dideliais kiekiais pristato Rusi
jai ir ginklų ir maisto. Tą faktą savo Laiku pastebėjo 
net Jungtinių Valstybių ambasadorius Maskvoje.

Bet Teherano konferencijoj Stalinas, matyti, “atsi
vertė”. Iškilmingų pietų metu jis pakėlė taurę ir pa
reiškė, kad

“Be Amerikos mašinų jungtinės tautos niekuomet ne
būtų laimėjusios karo.”

Spauda pripažįsta, kad tai buvusi Stalino didžiau
sia pagarba Amerikos pramonės gamybai. Stalinas pa
sakęs ir tai, kad Sovietų Rusija pagamina. 3,000 lėktuvų 
į mėnes’j, kuomet Didžioji Britanija 3,500 ir Amerika 
10,000.

★

Turkija ir sąjungininkai
Prezidento Roosevelto ir premiero Churchill konfe

rencijai su Turkijos prezidentu Ismet Inonu priduoda
ma labai daug reikšmės.

Toji konferencija aiškiai vis tik parodė, kad Turkija, 
nors ligšiol ir tebebuvo neutrali, yra pakrypusi sąjun
gininkų pusėn. Po šios konferencijos (kuri įvyko Kairo 
mieste) Turkija kooperuos su jungtinėmis tautomis. Jei 
ji neišeis į atvirą karą su vokiečiais, tai bent leis są
jungininkų kariuomenei ir amunicijai gabenti per savo 
teritoriją. Net savo bazes, kurios yra svarbiose stra
teginėse vietose, užlėksianti jungtinių tautų kariuome
nėms.

Žiūrėdami į žemėlapį, matome, kad Turkija yra svar
bus kraštas sąjungininkų planuojamam žygiui Vokie
tijos link per Balkanus. Naciai, suprantama, tai pui
kiai žno. Todėl jie ligšiol dėjo didžiausių pastangų, 
kad sulaikyti turkus nuo įstojimo į karą jungtinių tau
tų pusėn. Dabar jau, kaip atrodo, Hitleris nebeteko 
vilties Turkiją sulaikyti. Todėl, spaudos pranešimu, jis 
ima grūsti gausingas armijas į Balkanus. Bet ir iš to 
nieko neišeis: Balkanų tautose yra išaugęs taip didelis 
naciams pasipriešinimas, taip stipriai suorganizuotas 
“požeminis” veikimas, kad. sąjungininkams pradėjus 
invaziją, ir didžiausios Vokietijos jėgos negalės atsi
laikyti.

Vokiečiai prakišo diplomatinę kovą dėl Turkijos, jie 
prakiš ir karą ne tik Balkanuose, bet visuose frontuose. 
Pati Turkija pradžioj gal tiesioginiai ir neįsitrauks i 
karą prieš vokiečius, bet vėliau, veik neabejotina, ir 
jos armijos žygiuos drauge su sąjungininkų armijo
mis Berlyno link.

★
Ar pagalvojote, kokios dovanos geriausios, tiksliau

sios ir naudingiausios šių metų Kalėdoms? Jungtinių 
Valstybių karo bonai ir dienraštis “Draugas”.

★
Ar jau aukojote savo kraujo Amerikos Raudonajam 

Kryžiui? Jūsų kraujo vienas, kitas lašas gali išgelbėti 
sužeisto fronte kario gyvybę.

' SPAUDOS APŽVALGA ]
*1- . . . "
Nekraioykime tikrovės

“Amerika” rašo:
“Vienas darbščiausių žurnalistų yra Vyt. Sirvydas. 

Bet gaila, kad labai dažnai jis savo straipsniuose vi
siškai nesiskaito su faktais, ar nenori jų sužinoti.

Neseniai jis “Amerikos Lietuvy” paskelbė tokį 
“šedevrą": girdi, krikščionys demokratai vedė So
vietų Sąjungos atžvilgiu “nedraugingumo politiką”...

Teisybė reikalauja pasakyti, kad nė viena nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė nebuvo nedraugiška 
Sovietų Sąjungai. Krikščionių demokratų vadovautos 
vyriausybės užsienio reikalų ministerį kun. prof. M. 
Reinį (dabartinį Vilniaus arkivyskupą) net buvo ap
lankęs Sovietų užsienio reikalų komisaras čičerinas. 
1926 m. Šleževičiui Maskvoje teko tik pasirašyti tai, 
ką Reinys su čičerinu buvo susitarę.

Kam kraipyti tikrovę?”
- Ii - —•-----•--- į— M, , n ii —Lu**5 *• •

Internal Revenue komisio- 
nierius Robertas E. Hanne- 
gan ragina visus taksų mo
kėtojus apsispręsti ar jiems 
reikia išpildyti ar tai origi
nalius ar papildomus “De- 
clarations of Estimated In
come and Victory Tax” prieš 
ar gruodžio 15 d.

Paaiškindamas, kad tiktai 
ribotas taksų mokėtojų pro
centas šiuo metu turi išpil
dyti blankas, p. Hannegan 
pasiūlė, kad kiekvienas pats 
sau nusispręstų ar jis to 
reikalaujamas. Daug dides
nis taksų mokėtojų nuošim
tis neturi daryti jokių toli
mesnių išpildymų, prieš da
rant metinių pajamų ir Vic
tory taksų pranešimus, ku
rie turi būti įteikti nevėliau 
kaip kovo 15 d., 1944. Ta
čiau kai kurie taksų mokė
tojai, kurie išpildė “dekla
racijas” rugsėjo mėnesį, tu
ri savo dalį įmokėti gruo
džio 15 d., dėl kurių jiems 
bus vietinių Internal Reve
nue kolektorių prisiųstos są
skaitos.

Bendrai, išpildyti deklara
cijas prieš ar gruodžio 15 d., 
bus reikalaujama iš sekan
čių asmenų:

1. Farmerių, kurie turi 
pakankamai pajamų, kurios 
reikalauja pranešimo ir ku
rie, pagal specialius teisės 
nuostatus, leidžiančius far- 
meriams laukti iki gruodžio 
15 d., gavo pratęsimą.

2. Asmenų, kurie pranešė 
rugsėjo mėn., bet nedaverti- 
no savo taksas daugiau kaip 
20 nuoš. ir kurie dėlto turė
tų išpildyti “papildomas de
klaracijas” išvengimui baus 
mių.

3. Asmenų, kurie neprane
šė rugsėjo mėn., dėlto, kad 
jų numatomos pajamos tuo 
metu nebuvo pakankamos 
reikalauti pranešimo, bet 
dabar įeina į sekančias kla
ses:

a. Bet kas, kuris tikisi 
per kalendorinius 1943 me
tus daugiau kaip $100 gross 
pajamų iš kitų šaltinių, ne
gu algos, kurios yra apdeda- 
mos taksais ir kurie tikisi

Grįžus iš fronto
Watertown, N. Y.—James 

Worthington išvyko į karą. 
Jis dalyvavo kovoje prieš 
vokiečius Italijoje. Namie 
paliko jauną žmoną. Po kiek 
laiko žmona gavo praneši
mą. jog jos vyras žuvo karo 
lauke. Jauna žmona liūdėjo, 
bet vėliau ištekėjo už kito.

James grįžo iš karo lau
ko ir pas savo žmoną rado 
kitą vyrą, už kurio ji buvo 
ištekėjusi. Teismas pripaži
no, jog moters antros vedy
bos yra neteisėtos.

Keista
Carlsbad. R. I. — Gydyto

jas Mitchell padarė Simonui 
Berkner’iui operaciją. Kada 
gydytojas operacijos pagal
ba atvėrė to žmogaus pilvą, 
buvo jame rasta šunies 
grandinėlė, galiukas skustu
vo, vielos ir daug vinučių, 
96 šmoteliai stiklo, 102 spil- 
kutės, 64 guzikai ir daug ki
tų dalykų. Tas žmogus norė
jo sau gyvybės siūlą nu
traukti prarydamas tuos da
lykus. Tai jau perdaug kvai
la.

pakankamai gross pajamų 
reikalaujančių pranešimų 
dėl income tax return ($500 
viengungiams, $1200 — ve
dusiai porai, arba $624 indi
vidualiam vedusiųjų).

b. Bet koks viengungis as
muo, kuris tikisi algos dau
giau kaip $2700 per met^s.

c. Bet kuris vedęs asmuo 
ar pora, kurie tikisi indivi
dualiai arba sykiu daugiau 
kaip $3500 algos metams.

d. Bet kuris asmuo, kuris 
turėjo pranešti apie income 
tax return 1942 metams ir 
kuris tikisi 1943 metams ma 
žiau pajamų nei 1942.

Gali būti kai kurie taksų 
mokėtojai, kurie įteikė de
klaracijas rugsėjo mėnesį ir 
užmokėjo pusę liekančių įver 
tintų taksų, dabar jaučia, 
kad suma kuriai jiems ko
lektorius prisius gruodžio 
mėn. sąskaitą yra didesnė, 
negu jie privalėtų mokėti. 
Šitie taksų mokėtojai taip

pat gali paduoti papildomas 
deklaracijas, pataisydami 
savo ankstesnius apskaičia
vimus ir iš naujo apskai
čiuodami sumą dalies, kurią 
reikia mokėti gruodžio mėn. 
Tokiu atveju papildoma de
klaracija turi būti palydima 
sąskaitos gautos iš kolek
toriaus, kartu su pakvita
vimu pakeistos sumos gruo
džio 15-tai.

“Gruodžio 15 d. praneši
mas”, p. Hannegan pareiš
kė, “faktinai yra tąsa rug
sėjo 15 d. pranešimo. Abu
du pranešimai yra pereina
mieji žingsniai prie “pay-as- 
you-go” taksų kolekcijos si
stemos, pagal “Current Tax 
Payment Act 1943.”

Hannegan taip pat priža
dėjo, kad Internal Revenue 
kolektorių įstaigos per visą 
kraštą vėl kiek tai bus ga
lima, suteiks taksų mokėto
jams pagalbos išpildymui de
klaracijų. OWI

Kalėdų dovanos karo belaisviams
Jung. Tautų karo belais

viai, nepaisant jų laikinos 
nelaimės, tinkamai ir tradi- 
cijinėj dvasioj švęs Kalėdas, 
nes Amerikos Raudonasis 
Kryžius jau prieš kiek lai
ko visus paruošimus pada
rė. Kalėdų giesmės bus gie
damos, žvakės papuoš šven
čių iškilmes, bus lošimai ir 
visokie pasilinksminimai. Vi 
si gaus pakankamai tortų, 
saldainių ir kitų dovanų.

Maistas yra svarbiausias 
daiktas karo belaisviams ir 
todėl Raudonasis Kryžius 
daugiausia maisto parūpins. 
Daugiau kai 700,000 stan
dartinių Amerikos Raudono
jo Kryžiaus maisto ryšulė
lių kiekvienas 11 svarų, ir 
su specialiais Kalėdų ženk
leliais ir sveikinimais, bus 
išdalinti Jung. Tautų karo 
belaisviams per Tarptautinį 
Raudonojo Kryžiaus Komi
tetą.

Šiuos 700,000 ryšulėlius 
gaus jugoslavai, belgai, pran 
cūzai, lenkai, olandai, nor
vegai ir graikai Vokietijoj 
ir kitose ašies šalyse Euro
poje ir rusai belaisviai Suo- 

“mijoj. Be cigaretų, tabako 
ir saldainių, jie gaus kenuo- 
tos mėsos, pieno, pyragėlių, 
cukraus, marmalado, muilo 
ir kitų daiktų.

Amerik i e č i a m s belais
viams Europoje 10,000 spe

cialių Kalėdų ryšulėlių bu
vo pagaminta ir išsiųsti į 
Genevą išdalinimui. Apvy
nioti gražia Kalėdų popiera 
ir kiekvienas turi kenuotos 
vištos, tortų, riešutų ir vai
sių, “peanut butter”, sūrio, 
marmalado, kavos, šokolado, 
cigaretų, 12 spalvuotų žva
kių ir dvi nosines. Junior 
Red Cross prie tų pridėjo 
10,000 galvosūkių ir jie jau 
išsiųsti į Genevą, kaipo Ka
lėdų dovanos Amerikos ka
ro belaisviams.

Laivas Gripsholm, išplauk 
damas iš šios šalies praeitą 
rudenį, paėmė reikmenų A- 
merikos karo belaisviams 
Tolimuose Rytuose. Išvežta 
140,000 maisto ryšulėlių, 
kiekvienas po 13 svarų. Juo
se buvo visokių reikalingiau
sių daiktų. Dalį tų reikme
nų gaus belaisviai ir sulai
kytieji asmenys Filipinuose 
ir kitur belaisviai Japonijos 
okupuotose vietose.

Pinigai šiems maisto ry
šulėliams buvo pristatyti J. 
Amerikos Valstijų Armijos 
ir Laivyno, įvairių valdžių 
ir tautinių šalpos organiza
cijų. Kitus reikmenis prista
tė Amerikos Raudonasis Kry 
žius, Y. M. C. A., National 
Catholic Welfare Conference 
ir federalė valdžia.

Am. Raud. Kryžius
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NOVENA STEBUKLINGOJO MEDALIKĖLIO DIEVO
MOTINOS GARBEI. PUSĘ. 47. ŠV. ALFONSO 
BAŽNYČIA BALTIMORE, MARYLAND.

1928 metais buvo paskirtas 
eiti vikaro pareigas Šv. Al
fonso lietuvių parapijoje, 
Baltimore, Md., kur klebona
vo kun. J. Lietuvninkas, tuo 
metu sirgęs ir negalavęs a- 
kimis, kurs be galo nusi
džiaugė gavęs tokią didelę 
pagalbą kun. d-ros Mendelio 
asmenyje, ir į jo rankas ati
davė parapijos vadovybę.

Kun. d-ras L. J. Mendelis 
iš pat pradžių energingai 
darbavosi, tvarkydamas pa
rapiją ir organizuodamas ka 
talikiškas draugijas. J s taip 
pat įvedė skaitlingų novanų, 
kaip prie šv. Teresėlės, šv. 
Ritos, šv. Onos ir šv. Anta
no.

Seimo sekretoriato
Va a a

žiniai
Labdarių skyrius jau Lau

kia buvusio Labdarių Sąjun
gos 24-to j o seimo užrašų 
(protokolo). Seimą sekreto
riatas yra prašomas tuos 
svarb us užrašus tinkamai 
sutvarky i ir tuojau šio sky- . 
riaus tvarkytojams prisiųs
ti.

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Mums malonu girdėti, kad 
Jo Ekscelencija arkivysku
pas Mykolas J. Curley, D.D., 
įvertindamas nuopelningą 
kunigo d-ro Liudviko J. Men 
delio 15 metų darbuotę šv. 
Alfonso lietuvių parapijoje, 
lapkričio penktąją oficialiai 
jį paskyrė klebonu.

Baigęs teologijos mokslus 
Propagandos universitete, 
Romoje, ir įšventintas sau
sio 15 dieną, 1928 metais, 
kun. Liudvikas J. Mendelis 
dar ten pasiliko kaip privi
legijuotas prisirengti galu
tiniems kvotimams Propa
gandos universitete teologi
jos daktarato laipsnio gavi
mui. Tų pačių metų birže
lio 19 dieną, nuopelningai iš- Stebuklingojo Medalikėlio 
laikius kvotimus, jis aptu
rėjo garbingąjį daktaratą: 
Sacrae Theologiae Doctor, 
taip pat gaudamas du me
dalius: sidabrinį ir auksinį. 
Žymėtina, kad jis vieninte
lis gavo visus aukse ausius 
ir pilnuosius požymius iš vi
sų dogmatikos skyrių su gar 
binguoju pažymėjimu: Cum 
pienitudine suffragiorum.

Tų pačių metų liepos mė
nesį apleidęs Romą, kun. 
Liudvikas J. Mendelis, S.T. 
D. važiavo į Lietuvą ir pir
mąsias iškilmingas šv. Mi
šias atnašavo Viekšnių pa
rapijos bažnyčioje.

Svečiuodamas Lietuvoje, 
patyręs pastoracijos darbo 
ir aplankęs kai kurias šven
toves, kun. d-ras L. J. Men
delis grįžo į U. S. A., turė
jęs antrąsias iškilmingas pri kur į pirmąsias tos novenos 
micijas švenčiausios Trejy
bės lietuvių parapijos baž
nyčioje, Wilkes-Barre. Pa., 
kur brangieji jo tėveliai pri
klausė, ir rugsėjo pirmąją

novenos istorija.
Be to, kun. L. J. Mende

lis, S.T.D. nuostabiu būdu, 
sausio 10 dieną, 1935 metais, 
pradėjo nenustojančių Ste
buklingojo Medalikėlio nove
ną Dievo Motinos garbei.

Meniškai išleistoje naujoje 
novenos knygutėje trečiame 
puslapyje telpa Nekaltai Pra 
dėtosios Panelės Marijos Ste 
buklingojo Medalikėlio isto
rija, kuri nusako, kokiu bū
du Marija, Dievo Motina, tą 
medalikėlį apreiškė nuolan
kiai Gailestingumo Seselei, 
būtent, Pal. Kotrynai Labu- 
riūtei, 1830 metais.

Gi 46-47 puslapiuose ap
rašoma neliaujanti arba am-

i ~ - hmm

U. S. S. Wisconsin, kuris minint du metus nuo japonų 
užpuolimo ant Pearl Harbor, buvo nuleistas į vandenį Phi- 
ladelphia laivų, dirbtuvėje, vienas didžiausių karo laivų. į 

(Acme-Draugas telephoto)

žinoji Stebuklingojo Medali- 8-000 žmonill ,aako. žias Pa’ , „ o 1 zT o o Irrie* fCTTOitA "NTn/^ i
kelio novenos istorija Sv. Al
fonso lietuvių bažnyčioje.

laimintai Katarinai Labcure reta per Marijos užtarymą 
(1830 m. lapkričio mėnesio ir viešai paskelbta. Beveik, 
27 d.) buvo iškilmingai pa- kas mėnesį apie šimtas laiš- 
šventintes ir bažnyčioje iš
statytas.

“1935 metais spalio mė
nesį, vidudienio pamaldos 
buvo įvestos, o metais vė
liau ir ryto pamaldos pra
sidėjo. 1937 metais penke- 
rios pamaldos buvo pridėtos 
prie jau esančiųjų, o 1938 
metais kitos šešerios. Dabar
tiniu metu, pirmadieniais y- 
ra laikomos devynerios no- 
venos pamaldos, o antradie
niais — penkerios. Maždaug

kų prisiunčiama, kuriuose 
rašytojai praneša apie aptu
rėtas malones ir prašo vie
šai paskelbti.

pamaldas susirinko 150 mal
dininkų “Tų pačių metų bir
želio mėnesį, didelis gražus 
meno paveikslas atvaizduo
jąs antrąjį apsireiškimą Pa

“Kas pirmadienį ir antra
dienį, kaip katalikai taip ne- 
katalikai, renkasi Šventojo 
Alfonso bažnyčion, pagarbin 
ti Mariją, giedoti Jos gies
mes ir išprašyti sau malo
nių. Maldingumas ir uolu
mas lankančiųjų noveną yra 
pilnas meilės ir pasitikėji
mo. Kartais pasitaiko, kad 
asmuo netikėtai užėjęs į baž
nyčią pastebi tą nuostabų 
dievotumą, pats užsidega 
meile ir maldingumu ir 
pa uolus apaštalas šio 
žaus pamaldumo.”

Tai klebono kunigo

BERNADETOS GIESMĖ

tinkamos gydytojo pagalbos 
gauti savo šeimos sveikatos 
užtikrinimui. Tuomi susida
ro gyvenime, šeimos auklė- 
j me trūkumai. Tokiose trū
kumų aplinkybėse šeima iš
auklėta, jos nariai dažniau
siai būna nesveiki, paliegę 
ir tokie žmonės užaugę sau 
gyvenimo įkurti neįstengia 
ir yra privers“: ieškoti pagal
bos iš labdarybės.

Mes, lietuviai, galim džiau 
gtis ir didžiuotis, kad įsten
gėme pastatyti seneliams 
prieglaudą be turčių pinigų, 
bet pastatėme savais cente
liais. Mes lietuviai esame tik 
darbo žmonės, bet organi
zuoti žmonės. Kas duodame 
nors ir mažą auką labdary
bei, tai toji auka yra pana
ši Kristaus minimam našlės 
skatikėliui. Aš esu įsitiki
nęs, kad mūs tos menkutės 
aukos proporcijonaliai dan
gaus rekorduose yra daug 
vertesnės, negu tie skaitlin- 
g‘ milijonai, kurie turčių y- 
ra pilami į įvairias įstaigas. 
Nebijom paskolos, bet 
padirhekim, kad prieglauda 
be paskolos pastatyti

Užbaigimui įrengti sene
liams namo, Jo Ekscelenci
ja arkivyskupas Stritch žia- 
da paskolą. Bot atsiminki
me, kad tie pinigai, tai ne
būtų dovana. Tie pinigai y- 
ra Chicagos arkidlecezijos 
pinigai ir jie reikės atiduo
ti. Juk negalime ir mes ka
talikai nė nesitikime, kad 
kas mums įstaigas įkurtų. 
Jeigu kas mums jas įkurtų, 
tai tada mes negalėtume jo
mis didžiuotis, o nė svetim
taučiai nesididžiuotų, kad 
štai čia yra lietuvių įstaiga 
ir tie lietuviai turi būti aukš 
tos kultūros žmonės, kad 
jie savo pajėgomis sugeba 
pastatyti tokias įstaigas.

Ar visi lietuviai jau esame 
susipažinę, t:esa, dar neį
rengta, bet jau pastatyta 
senelių prieglauda. Aišku, 
kad reikia nuvykti į labda
rių ūkį ir viską savo akimis 
pamatyti. Reikia būti pa
čiam Vnkamai su at įstaiga 
susipažinus. Susipažinti yra 
’.lk vienintelis būdas, tai ap- 
ankant tą įstaigą. Kurie jau 
'ra buvę, jie nesigailės ir 
'ei aplankę, nes pamatys 
:okią pažangą ūk’s daro ve- 
lamas darbštaus ga.spado- 
iaus Antano Bacevičiaus.

Neseniai teko man būti 
’.orvegų tautos labdarių pa- 
•engime. Norvegų tauta taip 
>at yra mažutė, kaip ir lie- 
uvių. Bet kaip jie kultūrin
ti, ka p jie remia savo lab- 
aringą seneliams prieglau- 

lą. Kaip gausiai jie remia 
avo senelių įstaigą, parodo 
r šis pavyzdys. Vienas se- 
iuk as (Antanas Sotrong), 
0 metų amžiaus, tokių pat 
■nygelių kaip ir mūs labda- 
ybė, kad pardavinėja, var
iu Antanas Sotrong parda
vė 600. Mes, lietuviai, pase
kme norvegų darbštumo ir 
duosnumo pavyzdį.

Viktoras Balanda

Besirūpinant 
labdarybe' 
Koks yra gyvenimo 
tikslas?

Kun. dr. J. Vaškas vieno; 
savo gražioj paskaitoj įro 
dė, kad mes Amerikos kata
likai gyvename protestoniš- 
koj atmosferoj. Amerikoje 
ant kiekvieno kataliko žmo
gaus yra neit šeši nekatali- 
kai žmonės. Būnant tokiam 
dideliam pertekliui nekata- 
likų, katalikiškai kultūrai 
sunku pasireikšti.

Tą protestonišką atmosfe
rą jaučiame visur, štai, vie
na turtinga katalikė mote
ris pasistatė sau šį klausi
mą: “Koks yra gyvenimo 
tikslas?” Šiam klausimui at
sakymą jinai susirado kate
kizme, kad pelnyti amžiną 
gyvenimą”. Ta moteriškė, 
jausdama, kad ji dangui yra. 
šį tą skolinga ir suprasda
ma, kad jos ainiai nemokės 
kilniai naudotis jos turtais, 
visą savo turtą paliko lab
daringoms įstaigoms. Bet 
už šį pasielgimą po jos mir
ties teismas pr pažino ją be
prote. Nors moteriškė, dary
dama savo testamentą buvo 
pi’nai sveika ir savo turtą 
paliko vargšams tik iš Die
vo meiles, šis išsprendimas 
buvo atpasako'?s Roberto W. 
de Forest, New Yorko mies- 

jte, labdaringų įstaigų kon- 
| ferenc-joj.
Labdarybė ir turtuoliai

ningai darbuodamasis per 15 
metų, jis Šv. Alfonso lietu
vių bažnyčią išgarsino pla
čioje Šiaurės Amerikos pa
dangėje, gi neliaujsnc.u Ste
buklingojo Medalikėlio nove
nos populiarinimu Marijos, 
Dievo Motinos, garbei, dide
liai įvertino tą šv. Alfonso 
lietuvių bažnyčią, kuri ne 
tik visų branginama Balti- 
morėjė, bet ji šiandien tapo 
viena iš garsiausių švento
vių plačiame katalikiškame 
pasaulyje.

Plačioji lietuvių visuome- , 
nė turėtų daugiau susidomė
ti ta Stebuklingojo Medali
kėlio novena Dievo Motinos 
garbei ir turėtų ją pamilti, 
rašant kleb. kun. Liudviku- 

|J. Mendeliui, S.T.D., 114 W. 
Saratoga St., Baltimore, Md. 
Perkant pavieniais egzemp
lioriais, kainuoja 25 centai. 
Gi užsakant 100 egzemplio 
rių, kainuoja $15.00. Ta gra 
ži ir meniška novenos kny
gutė tinkama visiems, ypa

tingai mūsų kareiviams, ku
rie labai trokšta religinio 
turinio kūrinėlių. Gi klebo
nas kun. L. J. Mendelis, S.T. 
D. yra pasiuntęs jau 80,000 
tos novenos egzempliorių ka
pelionams karo tarnyboje iš
dalinti kareiviams.

Kun. A. Tamoliūnat

maldas kas savaitė. Nuo į- 
vedimo novenos 300,000 as
menų buvo įrašyti i medali- 
kėlį.

“Jau iš pradžios novenos 
pradėjo reikštis stebėtinos 
Dievo malonės. 1937 metais Liudviko J. Mendelio 
virš 800 malonių buvo aptu- pelnai. Atsidavusieji ir išga- bet ir visuomenei.

tam-
gra-

Stengkis atlikt savo pa- 
d-ro reigas taip, kad iš to būtų 
nuo- naudos ne tik tau pačiam

FRANZ WERFEL
Harold Foster Iliustracijos

Joana kalbėjo mergaitėms... Atėjo jai mintis... Bernadeta bėgo prie Masabielio urvo.

Vienuolių mokykloje mergaitės ne tik 
buvo prisirišę prie smark os ir energingos 
Joanos Abadytės. bet visai atsidavusios 
jos įtakai. Ir ryte, kai mergaitės susirin
ko prie jos ji tarė: — Ateikite arčiau, aš 
nenoriu, kad kitos girdėtų. — Vakar Ma
sabielio urve Bernadeta matė gražią jau
ną Moteriškę, apsivilkusią baltais rūbais 
ir mėlynu kaspinu persjuosusią. —

Viena mergaičių tarė: — A, Bernadeta 
iš tavęs tik pasityčiojo. —

— Ne, Bernadeta neturi tiek proto, kad 
išgalvoti pasakas. — atsakė Joana. Pas
kiau ji tarė: — Eikime šiandien prie Ma-
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“Ar tu proto nu tojai.” tarė 
Subirūvienė.

sabielio urvo ir nusiveskime Bernadetą. 
Nes jpi nebus jos. Moteriškė gali nepasiro
dyti. —

Mergaitės sutiko su tuo pa-iūlymu. Ber
nadeta labai norėjo eiti pas Masabielį. bet 
atsakė mergaitėms negalinai, nes motina 
uždraudė. Tai visos sutarė prašyti Subiru- 
vienės, kad joms leistų eiti pas Masabielį. 
Subiruvienė nenorėjo jų nė klausyti. “Ar 
tu proto nustojai. — ji tarė Bernadetai. Bet 
jai atėjo nauja mintis. Jai atrodė, kad visos 
kalbos apie regėjimą yra niekas kitas kaip 
vaikiškas įsivaizdavimas. Jei mergaitės nie
ko nematys, jos pradės juoktis iš Berna-

dėtos ir visas dalykas bus užbaigtas.
— Gerai. Bernadeta. — ji tarė. — gali 

eiti. — Mergaičių susidarė visas pulkelis. 
Bernadeta bėgo pirma, jai nesvarbu buvo 
ar mergaitės matys Moteriškę ar ne. ar jos 
tikės jos žodžiams ar ne jos didžiausias 
troškimas buvo matyti Moteriškę. Prie Ma
sabielio urvo viskas buvo ramu. Bernadeta 
žiūrėdama į urvą, parpuolė ant kelių ir ta
rė mergaitėms: — Dabar aš Ją matau; Ji 
čia. —

Pastaba: Viršutinės šių vaizdų iliustraci
jos rankraščiui dingus, dedame be parašo.

Taipgi labai daug dėme
sio mes kreipiame į tuos tur
čius, kurie pavyzdžiui Chi i 
cagos universitetą kas me
tai apdovanoja didelėmis mi- ■ 
Ii joninėmis aukomis, arba 
pastato viešą knygyną, arba 
kartais net miestui parką į- 
rengia savo lėšomis. Ištik 
rųjų, tai neverta juos už ta: 
per daug girti. Nes jie savo 
dirbtuvėse, savo biznio įstai
gose, savo darbininkas labai 
pr; štai apmoka, o nuo tr 
darbininkų nuluptais centai: 
perka sau garbę. įkurdami 
kokius nors filantropiškų: 
Įrengimus. Aišku, kad šio
kie ponai veda dvilypį gyve 
n’mą. Pirma jie apiplėšia 
žmoniją, o paskui jiems tru 
pūtį duoda atgal. Jie pirma 
padaro biednuomenę, o pas 
kui, apsimetę žmonijos ge
radariais, stoja ją šelpti. Nf 
iš gero Popiežius Leoną: 
XIII, savo veikale “Rerur 
Novarum” reikalavo darbi 
n'nkams tinkamo atlygini
mo, kad dart'ninkas pat: 
go.’ėtų tinkamai ir išmoks 
’inti ir išauklėti savo šeima 
ir senatvėj susitaupyti.
Darbo žmonių likimas

Š s dalykas yra labai svar 
bu3 labdariams. Nes kadi 
darbininkas negauna tinka 
mo atlyginimo už savo dar 
bą, tai tas darbininkas ne
gali išsinuomuoti tinkami; 
kambarių pragyvenimui, ne
gali tinkamo maisto save' 
šeimai nupirkti, negali nė
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

dirigentas 
Dono Kazokų 

sekmadienį. 12 
Chicago Civic j 
duos koncertą.

I Lietuvių Sporto Šventės • 

dalyviai atletai
Pasižadėjo šie lietuviai da 

lyvauti Sporto Šventėj, Da
riaus-Girėno salėj, gruodžio 
12 d.

Ristikai: Karolis Požėla 
(Pojellc), Juozas Bancevi- £ 
čius, Walter Gettson. Chral- 
ley Janu.'is, Stanley Bagdo
nas, legionierių priešakyje 
garsus ristikas John Mason, 
Ben Mason, Barney Pietkie- 
wich pirmojo karo kareivių 
ristikas.

Drūtuoliai: Felix Yakaitis 
ir veteranas Pranas Norkus, 
leitenantas Dan Blozis irgi 
dalyvaus.

Futbolininkai: polici j os 
leitenantas Will am Balse- 
vick, Chicago Bears ratelio 
A.1. Mctuza, Cardinals rate- 
’io Grigas, Bill Oshmansky, 
Tdward Krause, Notre Dame 
universiteto futbolo instruk
torius.

Be šių, dalyvaus Juozas 
2ukas, golfo čempionas; dr. • 
S. Bležis. kuris kas savaitė 
ošia golfą; Joe Platak, hand 
4all čempionas, kurs jau virš 
metai

.daba r 
stijoj

i vauti.
Virš 30 lietuvių atletų bu- 

vus ų Lietuvos olimpiadoj y- 
Į ra užkviesti.

Svetimtaučiai ristikai bus: 
Rudy Hcffman. George 
Mack, John Holda, Frank 
Wilzer ir kiti. Komisija lau- 

ikia atsakymo nuo Johnny • 
i Meyers, buvusio pasaulio 
čempijono; Jack Sharkey ir

Lietuvis kunigas 
Šv. Petro bažnyčioje

Aurora, III. — Į šv. Petro 
bažnyčią gruodžio 11 ir 12 
dienomis atvyks iš Tėvų Ma
rijonų semilnarijos lietuvis 
kunigas su dvasine pagalba. 
Proga visiems Aurora lietu
viams dvasiniai pasiruošti 
Kalėdų šventėms.

PASIŽYMĖJĘ SPORTO PASAULY LIETUVIAI

dirigentastai medikamentus ir 1.1., pra 
šo jokių daiktų, ir drabužių, į 
kuriuos dar galima naudo
ti, nenumesti, bet išvalytus 
sunešti į Lietuvių Auditori
ją, kur juos priims S. Bar
čus. Ciceroj priims tokias 
aukas K. Sriubienė, 1315 S. ( 
50th Avė., kol bus surasta 
pastovi priėmimo vieta toje 
kolonijoje.

Kitų visų draugijų judė
jimas eina normalia vaga.

Padaryta apžvalga iš ALT 
ir LTTarybų veiklos, kiek 
apie tai telpa spaudoje. Bet 
neteko patirti, kiek lietuviai

Iš Federacijos 
26 skyriaus sus-mo

Bridgeport. — Gruodžio 1 
d. įvyko Federacijos 26 sky
riaus susirinkimas, kuriame 
atstovauta 17 draugijų bei 
organizacijų kuopų. Be to, 
Ona Antikauskaitė, (jauni
mo veikėja), įmokėjo Fede
racijai metinę 1944 m. mo
kestį $1.00 už Sodaliciją. 
Daugiau jaunimo draugijų 
Federacijon! Parapijos cho
ras taipgi užsimokėjo meti
nę mokestį už 1944 m.

Iš pranešimų pasirodė to- prisidėjo ar nieko neprisi- 
dėjo prie Community ir War 

K- Fund vajaus, kurs užsibaigė

vietos Nutarta užprašyti tradi- | 
I cines šv. Mišias šv. Kazimie- t

I

kios žinios:
Parapijos komitetas

Kaktos pranešimu veikia pa- lapkričio 25 d. 
rapijos ir bažnyčios reika
luose vienybėje su 
dvasios vadais.

Tėvų Marijonų Bendra- ro dienoJe tautos intencija, 
darbių 10 skyrius. A. Vaiš- Kadan^1 Marija ir šv. Kaži-;
vilienės pranešimu, deda vi
sas pastangas platinime ti- 
k’etų jubiliejinės vakarienės, 
kuri įvyks gruodžio 19 d., 
Šv. Antano parap. svetainėj, 
Cicero, ir prašo visų tame 
reikale paramos TT. Mari
jonų reikaluose.

ARD 2 skyrius gražiai vei 
kia ir kviečia visus dalyvau
ti pramogoj, kuri įvyks šv. 
Kazimiero vienuolyno svetai 
nėję gruodžio 12 d., 2 vai. 
popiet.

Amer. Raud. Kryžiaus lie
tuvių vieristas, A. Vaišvilie
nės pranešimu, labai gražiai 
ir daug dirba: aukoja krau
ją, gamina bandažus, prii
minėja įvairiausius drabu
žius — tik švarius ir išva
lytus, ir juos talpina Lietu
vių Auditorijoje, iki bus ras
ta tam tikra vieta jiems su
dėti; priiminėja įvairiausias 
aukas tik negendančias Lie
tuvos šalpos reikalams, kaip

mieras yra Lietuvos globė
jai. Todėl Federacijos 26 sk. 
per jų užtarymą, kasmet ir 
pasirinko ypatingai pasimel
sti ir prašyti iš dangaus Lie
tuvai pagalbos visame.

Naujos valdybos rinkimas 
atidėtas metiniam susirinki
mui.

Serge Jaroff, 
pagarsėjusio 
choro, kuris 
d. gruodžio 
Opera House
Tai vienas žymiausių chor
meisterių ir jo choras vi
suomet pilniausiai patenkint 
publiką. Koncertas ruošia
mas vadovybėj žinomo kon
certų rengėjo H. Zelzer. T - 
kietų iš anksto galima gauti 
operos rūmuose prie tikietų 
langelio.

Raportą iš Federacijos 
apskrities išdavė J. Šlioge
ris ir A. Vaišvilienė. Labda
rių seimo raportas pamirš
tas.

Pavykęs Kareivių 
Motinų klūbo vakaras

Lapkričio 25 d., Chicago 
Lietuvių Auditorijoj ruoštas 
Amerikos Lietuvių Kareivių 
Motinų klūbo vakaras gerai 
pavyko. Šis klubas P. Šalti- 
miero, radio programų lei 
dėjo, suorganizuotas tuojiau 
po Pearl Harbor užpuolimo 
gruodžio 18, 1941 m.

Programa buvo gera. Kal
bėtojai, kareiviai grįžę iš ka
ro frontų, valdžiai nupiešė 
karo baisenybes.

Rinkliavoj sudėta $362.00. 
Publika noriai aukojo, nes 
žinojo, kad kiekvienas cen
tas eis kareiviams — nupir
kimui dovanų Kalėdoms. 
Rinkliavą atliko patys karei
viai: Corp. Andy Wilbert, 
Sgt. Dan Paulausky, Hel- 
muth Wegner, ir Pvt. John 
Navickas. Jiems pagelbėjo 
lietuvaitės. Rinkliavoj buvo 
ir stambesnių aukų. Kuomet žiu išsireiškimų. Pagerbimas 
tų aukotojų paprašyta var
dų, jie, kaip pav. Jonas Če
pulis, pareiškė: “Nereikia! 
Mano auka yra ne dėl gar 
bės, bet dėl kareivių dova
nos”. Kitas stambus auko
tojas iš Gary, Ind., taip pat 
atsisakė paduoti savo var
dą sakydamas: Mano yra 
pareiga prisidėti prie karei
vių pasveikinimo.”

žmonių buvo daug. Tarpe 
civilių matėsi apie 200 uni
formuotų kareivių ir jūrinin
kų. žiūrint buvo žavingas 
reginys.

Klubas šiuo dėkoja P. Šal- 
timierui už suruoštą tokį va
karą; Suvalkiečių chorui ir 
jo vadei Stanaitei, Šakar-Ma 
k ar chorui, šurum-Burum se 
sutems ir Nasturtoms. Be 
savo dainų, šie chorai dar 
prisidėjo ir aukomis: Nas
turtos su $5.00, Šurum-Bu
rum su $6.00, Šakar-Makar 
su $7.00 ir Suvalkiečių cho
ras su $10.00. Ačiū taipgi 
kitiems programos daly
viams: Našlikei Antosikei, 
B. Noverukui, J. Perednai,

Į

Iš kairės į dešinę: J. Jakubauskas, Jack Sharkey ir 
tikas A. Kundrotas. J. Jakubauskas šįmet švenčia 25 
tų sporto veikime sukaktį. Ne tik pats yra ristikas ir bu
vęs Eostono YMCA čempionas, bet Bostone ir Nevv Yorke 
yra surengęs visą eilę sporto rungtynių. K. Požėlai atvy
kus į Ameriką, jis buvo jo menedžerius rytinėse valstybėse.

Neseniai atvykęs į Chicago, kaipo pasaulinio karo vete 
ranas, įsirašęs į Dariaus-Girėno postą, pradėjo veikti iš 
kėlimui čia lietuvių sporto. Jo iniciatyvai — surengti Chi
cagoj Sporto šventę, postas pritarė ir gruodžio 12 d., Da 
riaus-Girėno salėj bus pirmas toks Chicagoj vakaras. Prog 
ramoj dalyvaus lietuviai įvairaus sporto mėgėjai. Tuo va 
karu bus paminėtas ir iniciatoriaus J. Jokubausko 25 me 
tų sporto veikime sukaktis.

ris- 
me-

A. Braziui, Sarpaliui ir J. 
Sereikai. Ačiū visiems, kurie 
salėj darbavos ir publikai 
patarnavo visame.

Apie auksinių žvaigždžių 
motinas buvo labai daug gra

Susipažino su mergini 
ir apvogė narna

tarnauja laivyne. Jis 
randas Virginia val- 
ir gal negalės daly-

Nuoširdus 
pakvietimas

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugija rengia kau 
liukais žaidimą ir kortavi- 
mą sekmadienį, gruodžio 12 
d., 2 vai. popiet, vienuolyno 

; auditorijoj. Bus daug gražių 
j dovanų.

Visas pelnas šios pramo
gos bus pasiųstas kaipo Ka
lėdų dovana šv. Kazimiero 
seserims Argentinoj.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti ir paremti' 
pramogą. Visi smagiai pra
leis popietį, o sesutės Argen
tinoj, toli nuo savųjų, bus 
labai dėkingos už šią para
mą.

Įžanga 50c.

(

i

Nutarta skyriaus iždui su
rengti pramogą prieš užga- 
vėnias. Suradimui tink amos 
dienos, svetainės ir progra
mos reikale įgaliotas pirm. 
K. Kakta tartis su J. M. pre
latu M. L. Krušu.

J. Šliogeris j

Pirkite karo bonus ir au
kokite savo kraują per A. R. 
Kryžių sužeistiems karei
viams.

E. A.

l

<^0^£wASEXPLAiNINGTO FREND5, UNSUC-N^ 

‘OVULCAMIZE RJBBER. ACClDENTAUY, A FRlENtfSf 
ON THE STOVE. G009YEAR EXAMINING V ? GaSPcD, 'THE RuBBEP iŠ VULCANIZEO.'" '

HAZ/ MEAHS-SPILLS BEANS...
AN ESCAPED MA1I PRJSONER WAS AP- 
PRB€NDS> iN UTTLE ROCK, ARK. VJHcN
A FARMER FROM WH0M HE WANTED To 
BUV M!IX, TMOUGMT ;T STRANSE THAT HE 
OON'T ASK FOR rr 3Y measure, būt pemonstrated the amount HE 
WANTEO WTH HIS HANDS.

jų buvo įspūdingai atliktas 
padedant Chutrienei, Norkie 
nei, Olshaw ir Zainorienei. 
Visa tai įvyko puikioj prie
žiūroj Mrs. Mary Martin.

i Programos metu ant es
trados sėdėjo: Sgt. Floreice 
Prebster iš WAC, 
Lighter ir jo draugai Mr. ir
Mrs. Paul Eggleston ir Pvt. 
Cherry. Iš laivyno Lieut. 
Crabtree; iš marinų Sgt. E. 
F. Long.

Major

Publikos buvo iš visų Chi- 
cago kolonijų, Wa.ukegan, 
Calumet City, Gary, Ind. ir 
k.

Iš įvairių daiktų kompani
jos direktoriaus Louis Samp- 
son apartamento, kuris gy
vena Embassy viešbutyje, 
2756 Pine Grove, buvo pa
vogta $135 ir $35 vertės 
laikrodis. Pereitą pirmadie
nį policija ieškojo vyro, ku
ria dėvi technical seržanto 
uniformą, armijos oro jėgų.

Sampson pareiškė, jog jo Antano Kandrato, pirmo lie- 
duktė Anita. 25 metų am
žiaus, sutiko vyrą mieste, 
kareivių centre. Jis palydėjo 
ją į vienus namus jos drau
gų, kur buvo vaišės (party). 
paliko ją prie durų ir jis ga
vo leidimą įeiti į Sampson 

j apartamentą.
i

' MIHSALL SAVĘS AU..., 
I fAPT. CHiP KLEPPNER'S MER-
S'ANIT SrP ^AS SETARRE 3Y 
A NAZl RA0E5. THE UNG3N- 
'JOLABlE B’-AZE NPuCEP^E 

i ' ’TER TO ABANDON SHIP. AT 
l’i.'AT MOMENT, A RoRTU'.TCUS

RA/iSToRM EXTINGUI5HED 
j THE P RE ANO 5AVED THE
V^SSEL.

i —--------------------------------- -------

, SOL SAYS
HITLER NEVER KNėVj

’HE LAOCED THE ’SENERAL'S’ VE* 

8UV u.5. 9OH0S

Everybody r.aves; abotft your 
salads, Peg. What’s the secret?

 

MIRACLE 
"J-aIts difterer 

alv/ays mc

BRONCHIAL 
COUGHS!

Due To Colds or Bronchial Irritation
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Buckleys CAi'JADlOL Mixture <tr,ple 
acting). Take < couple of sipe at bedtime. Fee! 
its matant powerful effective actioo spread ttiru 
throat, head and bronchial tubes. lt starts at 
once to loosen up thick, chokmg phlegm, sootbe 
raw membranos and make breathing easier.

Don’t wait—get Buckle/s Canadiol today. You 
rolief instantly. Only 45c—all druggists.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders Getting Up Nights 
MakesManyFeelOld

Do you feel old«r th»n T*u are or suffer 
from Getting Up Night*. Backache. Nervoua- 
ness. Leg Paine, Dlazlness. Strollen Anklea. 
Rheumatlc Paltu, Burnine. scanty or fre- 
guent passages’ If so, remember that your 
Kldneys are vital to your health and that 
tbese svmptoms may 6e due to non-organlc 
and non-systemlc Kidr.ey and Bladder irou- 
blea—m such eases CYSTEI (a physlclan's 
prescription) usually zlves prompt and joy- 
ous rellef by helplng the Kldneys flush out 
polsonous ezcess atida and vastes. You have 
everything to galn ana nothlng to lose in 
trying Cystev. An lron-clad guarantee 
trrapped around each package aseures a re- 
fund of your money on return of empty 
package unless lully eatisfied. Don’t take 
chances on any Kldney medlcine that is 
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cystes 

(81ss-texi from your 
■ VCtdkuggiet today. Only 

y 8S«. The guarantee
gruiii fiaik proteets you.

Am. Liet. Motinų Kareivių 
klubas

tuvio drūtuolio.
Programą išpildys kai ku

rie iš' minėtų atletų pritai- 
, kinta tai dienai.

Vis:, kas gyvas į Sporto 
j Šventę palaikyti lietuvių 
sportininkų tradiciją.

Pradžia 4:30 v. popiet. Į- 
žanga 60 centų su taksais. 

į Judami paveikslai bus trau-

PIRKTE KARO BONUS rodomi lietuviams

iiDRAUGO”
METINIS

KONCERTAS
Sausio-Jan. 16 d., 1944

SOKOL SALĖJ
If you’re past 40, the chances are 

that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to balt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makos 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louit, Mo.

Btfort Any Datt U»t

Did You Mace Your

FALŠE TEETH
In a Glass Lašt Night?
Thousonds do and wondor why thoir dan- 

turei romain dūli and ita.nod - why thay 
•uffar w»th ©Gandint dantura braath Tbay 
fail to raaltsa that watar alona is not a claam- 
in< agant - būt now. t bara s a graat formule 
parfactad by a dantist. callad Stata Klaan 
that thorouthiy eleans falše teeth liko magic— 
no brushing! Simply put a littla Stera-Klaen 
Powdar flMtof watar-«oak 
your teeth — now they sparkle. 
are really cloan and look hite 
the day your dantist said, 
• Don't they look natūrai’*' Try 
Stare-Kleen - lesta long - čostt 
only ■ At aM drugysts.

OJd Farmer’s Reelpe: Allanru and
Lemon Jutee to get 4uUk tebef from pains 
of rheumatKe and neuralgva Drugglsta 
have Allanru — frocars have lemons.

LISTERINE ANTISEPTIC!
To Makt Yow Brtath SiOoataz ’

Solistai

G. GIEDRAITIS
A. KAMINSKAS

Groja

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
PRYZINIS ORKESTRAS

Ji
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Iš Moterų Sų-gos 20 kp. 
darbuotės

Brighton Park. — Gruo
džio 1 d. įvyko priešmetinis 
susirinkimas. Narių dalyva
vo skaitlingai. Apsvarstyta 
daug reikalų.

Kuopa savo naudai šiais me 
tais mažai ką rengė; narės 
daugiausiai darbavosi labda
ringuose darbuose, ypač R. 
Kryžiui. Metams einant prie 
pabaigos, sumanyta sureng- 

vienas kauliukais 
gruodžio 12 d., 2 
Vengeliausko sve-

Graži pramoga 
i kilniam tikslui

Šviesą į akis, pini
gus į kišenių

ti nors 
žaidimas 
v. P- P-, 
tainėj.

Vasarą kuopa turėjo išva
žiavimą, tik gaila, kad lie
tus pakenkė. Vis gi išvažia-, 
vimas buvo sėkmingas, žo
džiu veikimas tebeina mūsų 
kuopoj, nes visos narės darb 
ščios. kaip bitės; visos išvien 
darbuojas. Neabejojama ir 
apie pasisekimą kauliukais 
žaidimo.

Town of Lž»Ke. — Fraeitą 
sekmadieni iniciatyva Varg
dienių Seserų Gildos narių 
O. Brazauskienės salėj įvy
ko jauki kauliukų žaidimo 
pramogėlė, į kurią susirin
ko gražus būrelis seselių 
prietelių. Pora valandų gra
žiai pažaista, ir tuo būdu 
Nekalto Prasidėjimo Švč. P. 
Marijos Seserų vienuolijai 
padaryti gražaus pelno, ir 
gauta keletas amžinu narių.

Rengimo komisijai — E- 
lenai Gedvilienei, P. Turs- 
kienei ir J. Ragauskienei 
už surengimą pramogos pri- 

• klauso didelė padėka. Taip 
pat nu-oširdi padėka ir 
siems, kurie atsilankė ir 
rėmė gražų darbą.

vi- 
pa-

Raportą iš Labdarių Są- 
gos seimo išdavė H. širvins- 
kienė. Įteikė kp. $5.00 auką 
seimo reikalams.

Ne pro šalį, kad gerosios 
tovnoflakietės ir daugiau 
panašių pramogų surengtų 
besikuriančiai čia Ameriko
je seserų vienuolijos naudai.

Miss Maud C. Nelson, už
vaizdą Kendale Arms apar- 
tamentinio namo, pranešė 
policijai, kad užvakar naktį 
vagis įsibriovė į jos miega
mąjį lempute pašvietęs jai į 
akis ir pagrąsinęs nužudy
mu, jei kels triukšmą, pasi
ėmė jos rankinuką su $100 
ir išėjo. Tuščią rankinuką 
policija rado lauke prie lan
go-

Komunijos gruodžio 12 d., 
7:30 vai. Mišiose šv. Valdy 
ba tikisi, kad nariai nepa
mirš viršminėtu svarbių da
lykų. Valdyba

valdybos ir komisijų rinki
mas. Klubas turi daug ne
baigtų reikalų svarstyti. Vi
si nariai būtinai turi daly
vauti susirinkime ir naujų 
narių atsivesti.

Pa- 
klūt 
bus

Cicero. — šv. Antano 
rapijos Namų Savininkų 
bo svarbus susirinkimas 
15 d. gruodžio 8 vai. vak.,
parapijos svetainėj. Tai bus 
priešmetinis susirinkimas ir 
visų darbų užbaigimas bei

Anastazas Valančius

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSX

I

sg

<

1943 m., 
senatvės.

didi Iiame nuliūdime: 
Pianciškų ir marčią 

Aleksandrą ir

Emerald 

ir West

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

WCFL ĮOOO k. Sekmadienio va
kare 9:30 valandą.

VV tLEU 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 1 valanda.

it
i _

1

ANTANAS M. PHILLIPS
3307. LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

Phone LAF. 3572

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI

L. BUKAUSKAS

2515
5765
1270

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

PERSONALIZED MEMORIATS AT NO ADDITIONAL CCST! 
PAREIGU LAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Budriko Modemiška Krautuve

Frank Martz, 33 m. am
žiaus, kareivis Fort Logan 
stovykloj vakar suimtas 
Denver, Colo., policijos. 
Apartmente kareivio kam
baryje rasta išniekinta ir 
nužudyta trijų metų am
žiaus mergaitė.

Buvęs

kai už pasaulinę taiką ir lai-Iš M. S. Chicago apskri
ties susirinkimo raportą iš-j131^11^ grįžimą mūsų karių, 
davė J. Kilkienė, o iš jauna- 
mečių veikimo P. Zikaraitė 
ir N. Radke. Pranešė, kad 
pastaroji pramoga buvo sėk
minga. Pelno gauta apie $39.

1944 metams kuopa per
rinko valdybą. Nors pirm. 
H. Statkienė buvo labai nu
sistačius atsisakyti, bet na
rės yra ją pamylusios ir di
džiuojasi turėdamos ją sa
vo vadove. Dėlto nedavė pro 
gos atsisakyti.

Gaila buvo, kad mūsų il
gametė ir uoli finansų raš
tininkė M. Vaitkienė aplin
kybėms nebeleidus toliau dar 

’bu-otis, atsisakė iš pareigų.
Į valdybą įeina sekančios: 

pirm. H. Statkienė, vice pir
mininke A. Deringienė, fi
nansų rašt. J. Kilkienė, nut. 
rast. V. Gedminienė, iždinin
kė S. Klapetauskienė, iždo 
globėjos U. Valantinienė ir 
H. Širvinskienė, maršalka 
M. Ba’zekienė, jauna mečių 
pirm. P. Zakaraitė, pagelbi- 
ninkė N. Radke, koresp. A. 
Deringienė.

Susirinkimą baigiant na
rės suaukojo šv. Miš’ų au-

Susirinkimai
Bridgeport. — Kareivių 

Motinų ir žmonų klubo su
sirinkimas įvyks šv. Jurgio 
parapijos salėje sekmadie
nį^ gruodžio 12 d., 3 vai. po
piet.

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

Jos. F. Budrik, lae.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

POVILAS AURILA 
(HO WE )

A A
JULIJONA PETKIENE 

(po tėvais Ki vilai tė)

Mirė Gruod. 6 d.. 1943 m.,
1:20 vai. pp., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tei
sių apslu-., Varnių parap., Pa- 
grinsbutis kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliartif nuliūdime 

vyrą Vladą, dvi dukteris Ste- 
lla ir Sofiją, sūnų Adolfą (U. 
S; Navy); seserį Kazimierą 
Gudaitienę, švogerį Dominiką 
ir jų šeimą, brolį Pranciškų, 
brolienę Jievą Kivilius ir jų 
šeimą. ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. JAetu- 
voje paliko 2 seseris Anelę ir 
Sofiją.

Kūnas pašarvotas namuose, 
24 40 W. Pershing Rd.. Lafa- 
yette 9561.

Laidotuvės jvyks penktadie
nį. Gruod. 10 d., 
namų 8:30 vai. i 
lydėta į Dievo 
ra p. bažnyčią, 
gedulingos pamaldos už 
nės sielą. Po 
lydėta j šv.
nes.

Nuoširdžiai 
giminės, 
tanius dalyvauti šiose laidotu- 
včse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Sūnus, Brolis fr Gi
minės.

Laidotuvių Direkt. John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

1943 m. 15 
ryto bus at- 

A pvciados pa- 
kurioje jvyks 

velio- 
pamaldy bus nu- 
Kazimiero kapi-

kviečiame
draugus-ges ir

visus
pa žjs-

Kolyčienė, reikšdama padė
ką atsiuntė sąjungietėms sai 
dainių už suteiktą jei malo
nų surprizą jų 25 metų su
kaktuvių proga. Jos padėka 
kuopai perdavė U. Garlavi- 
čienė, nes Kolyčienė tuo me-

i

Gyveno: 3809 So.
Avenue. Seniau gyveno Thom- 
as, West Virginia 
Frankfort, Illinois.

Mirė gruod. 8 d., 
5 vai. ryte, sulaukęs

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Šilalės miesto.

Paliko 
2 sūnus 
Ruth, Aleksandrą ir marčią 
Oną: 5 dukteris Antaniną Dau
norą, Stella Dee ir žentą Joną, 
Marie Howe, Susie York ir 
žentą William, ir Oną Watson 
ir žentą Ray; 19 anūkų; bro
lį Antaną ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoje paliko ses.-rį ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. Lituanica 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., 
gruod. 11 d Iš koplyčios 8:30 
vai ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siflą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę—: Sūnai. Dukterys, 
Marčios. Žentai, Anūkai, Bro
lis ir visos kitos Gimines.

Laid. direktoriai Mažeika ir 
Evanauskas, telefonas YARds 
1138-1139.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

I

Bridgeport. — Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkimas įvyks 10 
d. gruodžio, parapijos mo
kyklos kambary. Svarbu su
sirinkti visiems nariams. 
Bus renkama nauja valdy

tu buvo susižeidus koją. Kuo ba ateinantiems metams. Ne 
pa pareiškė užuojautos ir pa- pamirškit, kad bus paruoš- 
linkėjo greit pasveikti ir vėl tas surprizas; pamatysite at- 
dalyvauti su mumis. silankę. Skyrius yra nutaręs

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pamos šeimos

Po sprogimo vokiečiai 
sušaudė įkaitus
BERNAS, gruod. 8 — La 

Sulasė laikraštis atspaude 
pranešimą iš Annemasse, 
Prancūzijos miestelio H aute 
Savoie apylinkėje, kad va
kar Pax viešbučio apylinkė
je ten įvyko didelis sprogi
mas, ir kad vokiečiai tuo
jau atkeršiję už tai sušau- 
dydami laikomus įkaitus.

Viską daryk su meile 
pasišventimu.

Žmogaus būdą lengviau 
yra pažinti iš jo klaidų, ne
gu iš dorybių.

Klausyk gerai, atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

Tikėjimas ir dora žmogui 
duoda gyvenime stiprybę ir 
jėgą.

ir

•t
PADEKONE

Liūdesio valandoje iš prie
žasties mirties mano mylimų 
tėvelių Kazimiero ir Marijonos 
(restantn, žinomi išreiškiu šir
dingą pad<ką visiems gimin
ėms, draugams ir pažįstamiems 
kurie palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius mano 
sunkioje valandoje.

Ypatingai reiškiu padėką sa
vo dviems kaimynams, James 
Paschal ir Kazimierui Phillips, 
už rūpestingą reikalų tvarky
mą. Dėkui Poviliui šaltimie- 
rui už jo gerą darbą per Vic
tory Motinų organizaciją. Dė
kui kun. kleb, A. Baltučiui už 
jo nuoširdugią, užuojautą ir už 

t atlaikytas pamaldas. Dėkui vi
siems giminėms ir draugams 
už šv. Mišių ir gėlių aukas. Ir 
esu labai dėkingas laidotuvių 
direktoriui John F. Eudeikiui 
už jo gražų ir mandagų pa
tarnavimą ir vertingus pata
rimus. Pagaliaus, dėkoju vi
siems, kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse. O jums, 
mano mylimi tėveliai, lai Vi
sagalis Dievas suteikia amži
ną ramybę ir atilsį. Jūsų nie
kados neužmiršiu.

Nuliūdęs pasilieku:— Sūn°s 
Kazimieras J. Goštautas.

X

A

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo. 

i'.ii.T *’Ą -

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Musų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. į 

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Rankose!

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

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA

i

I

A
VINCENTAS DANTO

Gyveno: 6908 S. Artesian Ave.
Mirė Gruod. 6 d., 1943. 1 vai. pp., sulaukęs 19 metų amž. 

A. a. Vincentas yra gimęs Chicagoj; velionis mirė šv. Vin
cento ligoninėje, Green Bay, Wisc., būdamas studentas St. 
Norbertą College, West Depere, W«c. Jis yra baigęs Gimimo 
Pan. šv. pradinę ir šv. Ritos Aukštesnę mokyklą, Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime motiną Anelę (po tėvais Kas
paravičiūtė), tėvą Vincentą, brolį Julių, U. S. Navy, dėdę 
Klemencą Danto ir dėdienę Jozafiną, dėdienę Sofiją Danto 
ir jos dukterį Lorraine, ciocę Salomėją Tumkus ir jos vyrą 
Feliksą, 3 pusseseres Mildą, Bemadettą ir Phyllis Tumkus, 
ciocę Kotryną Lukošienę ir jos vyrą Juozapą, pusseserę Anna 
Ross ir jos vyrą Frank, dėdienę Teresą Kukutis, pusseserę 
Valeriją Kukas, du pusbrolius Antaną U. S. Army ir Stan
ley Danto U. S. Army ir jų šeimas ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 6812 S. West- 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., Gruod. 11 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Brolis, Dėdės, Dėdienės, Pusse
serės, Pusbroliai ir Giminės.

Laidot. direktorius: Ant. B. Petkus, tel. GROvehill 0142.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

4865-87 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Tel LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai vak. 

ii stotie® WGES (1390), bu Povilu fialttanieru.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse
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Vaizdas iš karo lauko GARNYS NEPAISO KARO

Sužeisti marinai trokšta grįžti vėl ko
^1
MM3V®

Po keturių metų veiklosrv is-eįuiių iiieių. vciaius zr

Nusikaltimai Detroito askivyskupijoje L
pusiau sumažėjo, negu buvo

MINIA LAUKĖ ATPLAUKIANT LAIVO. MARINAI PA
SVEIKINO ENTUZIASTIŠKĄ MINIĄ SU ŠYPSENA
Pearl Harbor. — Sužeisti dažą kai fotografas traukė 

Marine Corps veteranai pe
reitą sekmadienį atvyko iš 
Tarawa į Pearl Harbor. 
Kai kurie buvo nešami neš
tuvuose, kiti ėjo su lazdelė- jų’ 
mis jaąsiramsčiodami, o ki
ti su kriukiais.

Daugiau kaip 2,000 as
menų laukė susitelkę, kai 
didelis baltas ligoninės lai
vas palengva plaukė į uos
tą. Bet tuojau pasigirdo ne
paprastas šukavimas, kai 
pirmieji marinai priėjo prie 
laiptelių. Marinai sutiko su 
lengva šypsena entuziastiš
ką minią.
LAIMINGI, KAD GYVI

Jie jaučiasi laimingi, kad 
gyvi. Daugiau kaip tūks
tantis jų draugų dar tebė
ra Tarawoje ir jie nepaliks 
krauju apšlakstyto pakran- 
čio, kur marinų kovų 
rijoje buvo baisiausi 
šiai.

Wisconsin seržantas 
dė šypsotis per veido

jo paveikslą.
“Ei, Mac”, — jis pasakė, 

“galiu gauti dvi kopijas to 
paveikslo ? Motina norėtų

Kitas seržantas, kurio
veidas buvo sužeistas kul
kosvaidžio šūvio, pasakė:

“Aš grįšiu kovoti”.

NORI PAVEIKSLŲ 
NAMAMS

Neapolio mieste vienoj priešlėktuvinėj slėptuvėj mote
ris pagimdė kūdikį. Laimingą motiną, ir kūdikį slaugyti 
padeda amerikiečiai kareiviai. (Acme-Draugas telephoto)

Pasižvalgius po Chicago ir toliau

isto- 
mu-

Nešant neštuvus, pro ban
dažą pasigirdo balsas: “Kaip 
dėl manęs, Mac? Kaip apie 
mano paveikslo nuėmimą ir 
pasiuntimą į namus, į 
Bronx?”

i Kitas,'kuris išreiškė viltį, 
kad jis bus tinkamas grįžti 
į kovą, buvo private first 
class, iš New York City. Jis 
išlipo su pirmąją banga, ėjo 
300 jardų virš koralų, kad 
pasiekus krantą, buvo per
šautas per žandą ir slėpės 
lapių urve per 24 valandas,

ban- prieš gaunant medicinišką 
ban- priežiūrą, atydą.

STOVYKLOJ ŽUVO 
KAREIVIS

I

Grižo kunigas iš japonų nelaisvės

Fort Worden, Wash., ka
riuomenės stovyklos virši
ninkas pranešė Roy J. Wer- 
ner, gyv. 815 Broadway, No. 
Chicago, DI., jog jų sūnus, 
prieš porą metų įstojęs į ka
riuomenę, mirė nuo žaizdų, 
padarytų šautuvo. Kokiomis 
aplinkybėmis tai įvyko, sto
vyklos viršininkas pranešė 
tiktai velionio žmonai.
VAIKAI SUKROVĖ 
KALNĄ LAUŽO

Minint Pearl Harbor
puolimo dviejų metų sukak
tį, Chicago pradžios mokyk
lų vaikai surinko geležies 
laužo karo reikalams 50 to
nų kalną. King vardo mo
kyklos, prie 2420 W. Harri- 
son, vaikai daugiausiai su
nešę laužo, būtent tris tonus.

už-

Roger Drolet, 45 metų am
žiaus, Viatorian vienuolyno 
katalikų kun'gas pereitą pir
madienį ilsėjos Viatorian 
provincijos name, 6219 She
ridan road, ir žvelgė į ateitį, 
galvodamas grįžti dirbti mi
sijų darbą Kinijoje, kai 
baigsis karas.

Kunigas Roger Drolet. 
vienas iš pasikeistų belais
vių, sugrįžo į šią šalį su 
Gripsholm laivu. Jis buvo 
Manžurijoje mokyklos virši
ninku, kai japonai užpuolė 
Pearl Harbor. Po savaitės 
vėliau kunigas Drolet buvo

internuotas belaisvių kem
pėje Mukden’e. Vėliau jis 
buvo belaisviu kitose dvejo
se kempėse.

Kunigas Drolet pareiškė, 
jog didžiausia sunkenybė 

‘ buvo internuotojų, kad jie 
negalėjo žinoti kas dedasi 
pasaulyje. Jiems nebuvo 
duodama laikraščiai ar radi
jas, todėl nebuvo būdų suži
noti apie karo progresą.

Kunigas Drolet yra gimęs 
Kankakee, UI.

I

PIRKITE KARC BONUS’

Detroito arkivyskupijoje 
po keturių metų veiklos 
prieš jaunamečių nusikalti
mus buvo pusiau sumažin
tas skaičius katalikų nusi
kaltimų.

Viešose mokyklose katali
kų vaikai buvo supažindina
mi su religinėmis tiesomis; 
nuo 10,000 pakilo daugiau 
kaip iki 50,000 vaikų, ku-

.Iriems buvo duodamas reli
ginis mokinimas ir auklėji
mas viešose mokyklose. Per 
du metus skautų narių skai
čius pakilo nuo 35 iki 90 pro
centų. Tėvai buvo įtikinami, 
kad jie jaustų atsakomybę 
už vaikus.

sąjūdį, per namus, ir parapi
jų kunigus, šioji programa 
nukirto jaunuolių areštus 50 
procentų tuo laiku, kai nusi
kaltimai pakilo.

I

l

Pagerbtas katalikas

kompanijos krautuvė adresu 
3220 N. Centrai Avė. Viena 
nubausta $60, o kita — $35. 
Abejose sveriant kalakutus 
Padėkos Dienai, daugiau pa
sverta, negu ištikrųjų jie 
svėrė.

Sylvia Siteros, užvaizdą 
saldainių krautuvės adresu 
5962 Chicago Avė., to pa
ties teisėjo nubausta $25 už 
sumažinimą svorio parduo
dant saldainius.

Pasirodo, dabar žmonės 
net saldainių nusipirkę par
sinešę namo pasveria. Tai ne 
senovės laikai.
KARŠTA RINKIMŲ 
VIRŠININKAMS

i

Robert D.

Veiklos programa prasi
dėjo 1939 metais, kai kuni
gas John Wittstock pradėjo

105 
vir- 

karšta.

Penktame Ward’e, 
Prec. penkiems rinkimų 

j šininkams pasidarė 
Mrs. Laverne Pettiford, gyv.

;6212 S. Dorchester, ir Mrs. 
Sara Rowal, 6210 Dorches- 

Cook apskr. mokyklų vir- ter. pranešė apskrities teisė- 
šininkas Noble J. Puffer pra
neša, kad ir apskrities mo
kyklos labai gražiai pasiro
dę rinkime laužo.
KALAKUTAI KALTI

tai
ne-

Jei ne Padėkos Diena, 
dvi Chicagos krautuvės 
būt buvę nubaustos. Dabar 
gi teisėjo Erwin J. Hasten 

• tapo nubaustas Louis Shar- 
pe, bučerys A. & P. krautu
vės. 660 W. 63 St., ir tos pat, vežiojime.

jui Edmund K. Jereckiui, 
jog praeitą vasario 23 d. jos 
nebalsavusios, bet balsuoto
jų sąraše pasirodė jų vardai 
buvę įtraukti, kad balsavu
sios. ■ — ----- - ■
250,000 darbininkų

Iš viso yra 250,000 darbi
ninkų tarnaujančių pieniškų 
produktų procesavime ir iš-

S
WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng in the line of 

Furniture

'lo nappy! 
Can'T Talk ncm' 

TOO BUSY PROTEC- 
TING MYSGLF--

SCRAPPY'S IIABLE 
TOLAY ONE ON 

MY CHINf

LAYOUT.
EH KIO?

DEMPSEY?

MESAUSKAS
and SONS

Factory Representattve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
Eor appointment call — 

REPUBLIC 6051

TX H "D H "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L/JlD/ill v am ę Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite f mūšy jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir ankštą rūšį LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčiy, višky, skiepę ir fletą. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kas link perstatymo namą.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

NAPPY

H YA MR.

%

X Kun. Petras Malinaus
kas, MIC., TT. Marijonų se
minarijos profesorius, šiuo 
laiku išvyko į Ashley, Pa., 
pas savo brolį, kur jam teks 
daug ilsėtis po ligos.

X E. Padleckaitė, Dievo 
Apvaizdos parapijos darbuo
toja, po sunkios ligos jau 
parvežta iš ligoninės namo 
ir diena iš dienos eina stip
ryn. Ji gyvena adresu 724 
West 18 St.

X Andrius Daugirdas, 
Draugo” generalinis agen

tas šauniai darbavęsis dien
raščio reikalais Michigan 
valstybėj lietuvių ūkininkų 
tarpe, vakar grįžo Chicagon. 
Pasakoja, kad daugelis lie
tuvių ūkininkų labai pavyz
dingai veda ūkius ir gerai 
įsikūrę. Malonu tai girdėti.

X Julė Paukštienė, gyv. 
adresu 4026 Brighton Place, 
šiomis dienomis parvyko iš 
ligoninės su garnio dovana 
—- sūnum. Džiaugiasi tėvas 
Mykolas, taipgi džiaugiasi 
ir veikėja Malinauskienė su
silaukus anūko. Jaunam pi
liečiui duota vardas Rcbert.

X A. Auksutienė, ARD 1 
skyriaus, Bridgeporte, pir
mininkė rimtai susirgo ir iš
vežta į ligoninę. Buvo susir
gus veikėja J. Pukelienė, 
7334 S. Lowe Avė. Dabar 
jau visiškai baigia ligą nu
galėti.

yVashington.
Murphy. katalikas ir Ameri
kos pasiuntinys, kuris pa
ruošė kelią invazijai šiaurės
Afrikoje, paskirtas Ameri- ; 
kos nariu patarimo tarybo- “ 
je, sąjungininkų kontrolės 
komisijoje Italijoje.

I

t ;

$35,000 už koją
Apygardos teismas vakar

Juozapui E. Halloran 39 me-
pilnai dirbti Detroito polici- tų amžiaus, gyv. adresu 
jos departamente, jauname- 4426 Sheridan Rd., priteisė 
čių skyriuje. Kai katalikai iš No. Western geležinkelio 
jaunuoliai būdavo areštuoja- kompanijos $35,000 už deši
nai, jis dirbdavo jų rehabili- nę koją, kurios neteko dar- 
tacijoje (atitaisyme) per di- be einant brakeman parei- 
džiųjų brolių (big brother) gas.

Lakūnas pabėgo iš nacių belaisvės ir 
grįžo į Jungtines Amerikos Valstybes
Lt. John C. Simmons, 

metų amžiaus, bombonešio 
pilotas, kuris buvo numuš- sau kelią pietuose 
tas žemėn šiaurės Afrikoje, 
pereitą vasario mėnesį, ir 
paimtas vokiečių nelaisvėn, 
ir patalpintas belaisvių sto- 
vyklon po gydymo ligoninė
je, pabėgo iš belaisvių sto
vyklos. Jis sugrįžo į Jung
tines Amerikos Valstybes. 
Apie tai pasakė pereitą ant
radienį jo motina Mrs. John 

Į C. Simmons Sr.? 5937 South 
Spaulding avė.

Simmons įstojo į kariuo
menę po dviejų savaičių kai 
baigė De Paul universitetą, 
1941 metais, pasakė jo tė
vas. Tėvas aplankė sūnų 
Ream ligoninėje, Palm 
Beach, Fla., kur jis sveiksta.

24 mons ir ketvirtas pabėgo. 27 
dienas ir naktis jie skynė 

į laisvę, 
daugiausia maitinos žalio
mis bulvėmis. Pusiau badau
jant ir smarkiai išvargę jie 
galutinai pasiekė kanadie
čių postą Italijoje. Jie nu
skrido į Š. Afriką, iš kur 
Simmons grįžo prieš tris sa
vaites į Jungt. 
Valstybes.

Simmons buvo 
tas oro medaliu
Star ir Purple Heart.

Amerikos

apdovano- 
su Silver

X Bronė Motuzienė, Atei
tininkų draugovės sekreto
rė, grįžo iš New York, N. Y., 
kur buvo nuvykus dalyvauti 
laidotuvėse švogerio Kazi- 

, miero Motuzo, žinomo fil- 
mininko.

X Varg. A. Mondeika ir 
jo žmona vakar iškėlė šau
nias vaišes svečiams vargo
nininkams, atvykusiems cho
rui į talką 40 vai. atlaidų 
baigimo vakare mišparams 
giedoti. Vaišėse dalyvavo ir 
keletas svečių kunigų.

X A. a. Vincentas Danto, 
dentisterijos studentas, ku
ris mirė Green Bay, Wis., 
praeitą pirmadienį, bus lai
dojamas iš Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčios šeš
tadienį, gruodžio 11 d. Ve
lionis buvo narys gražios 
šeimos. Vienas jo brolis Ju
lius tarnauja karo laivyne.

X Aušros Vartų parapijos 
kleb. kun. J. Dambrauskas, 
MIC., po rekolekcijų Tėvų 
Marijonų seminarijoj, vakar 
grįžo West Sidėn ir pradėjo 
vėl eiti savo pareigas.

X Stan. Šimkienė, Town 
of Lake veikėja, 4644 So. 
Hermitage Avė., ir Robertas 
Beleckis, sūnus Bruno ir A- 
delės Beleckių, 4426 S. Cali
fornia Avė., šiuo laiku rim
tai serga.

X Ateitininkų draugovės 
šokėjų ir daininiikų genera- 
lė repeticija Medinah Temp
le patalpose, kur įvyks tau
tų “Pageant”, bus šiandie, 
gruodžio 9 d„ 7:30 vai. va
kare. Visi turi susirinkti tau 
tiniuose kostiumuose.

Pavyzdys kitoms 
moterims

Yra sakoma, ir gyvenimas 
daug sykių parodęs, jog se
serys nelabai sutinka. Bet 

i Chicagoj yra keturios sese-
laužė iš belaisvių stovyklos, rys, kurios viso turi aštuo- 
r>.. i gįm_ n-g vaįkus įr vįSOg ne ^k su-
—-----------------------------------tinka, bet vienoms dirbant

kitos daboja jų vaikus. Vi
sos dirba karo reikmenų 
dirbtuvėse ir sako 'negalin
čios suprasti, kaip daugelis 
vedusių seserų tarp savęs 
negali sutikti dėl pavydo. 
Štai tos seserys: Mrs. He- 
len Brennan, Mrs. Anna 
O’ Bourke gyvenančios ad
resu 4301 Van Buren St.; 
Mrs. Dorothy Dennen gyv. 
adresu 4206 Wilcox Avė.; 
ir Mrs. Maru O’Connor gyv. 
4619 Quincy St.

Jis ir trys jo draugai išsi-
IJ

Du buvo užmušti, bet Sim-

Dvasinės jėgos laimi
Windsor, Ont. — Miss He- 

len Iswolsky, konvertite 
(priėmusi katalikų tikėji
mą), buvusio Rusijos užsie
nio reikalų ministerio duk
tė, pareiškė, kad Rusijos ka
riuomenė turi didelius laimė
jimus. tai yra ne komuniz
mo nuopelnas, bet Rusijos 
dvasinių jėgų nuopelnas.

By Irv Tirman
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APDOVANOTI KASPINAIS
Federalės valdyios maisto 

ir karo reikmenų sandelio, 
1819 W. Pershing Rd., 2,200 

Į civilių tarnautojų vakar bu- 
,vo pagerbti suruoštose cere- 

I monijose už sąžiningą ėjimą 
savo pareigų ir gen. J. E. 
Esrzynski, sandėlio viršinin
ko, apdovanoti tam tikrais 
kaspinais. Sandėlyje dirba 

I nemažai ir lietuvių.

Split by PDF Splitter


