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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, Bhall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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TŪKSTANČIAI LĖKTUVU ATAKAVO VOKIETIJA
Rusų Armija Įsilaužė į Budapeštą; 
Sako Naciai Iškelia Savo Kariuomenę

Iki Šio! Didžiausia Dieninė Ofensyva; 
4,009 Tonų Bombų Frankfurto Sričiai

LONDONAS!, gruod. 11. 
—Paryžiaus ir Alžyro radi
jų pranešimai sakė rusui da 
liniai jau įėjo j degantį Bu, 
d a peštą.

MASKVA, gruod. 11. — 
Rusų kariuomenė iš trijų 
pusių spaudžia Vengrijos 
sostinę. Maskva sakė “šim
tai“ nacių prigėrė bebandy 
darni persikelti per Dunojų.

U. S. Kariai Okupavo Ormoc Miestą
GEN. MacARTHUR ŠTA-Iriai dabar spaudžia tūkstan 

čius siauroj kišenėj sugau
tų japonų.

Septintos divizijos kariai 
randasi nepilnai mylią nuo 
Ormoc, ir jau susijungė su 
daliniu, kuris atžygiavo per

BAS Philippinuose, gruod. 
11.—Amerikos 77-tos divi
zijos kariai sekmadieny po 
pietų užėmė strateginį Or
moc miestą ir uostą, Leyte 
salos vakariniam krante.

Ormoc buvo užimtas tik 
keturias dienas po netikėto 
amerikiečių išlipimo tuoj į 
pietus nuo to uosto.

Veteranai Amerikos ka-

Kiniečiai Išvarė Japonus iš Kweichow
CHUNGKING, gruodžio 

11. — Kinijos komanda pra
nešė, kad kontratakuoją ki
niečiai kariai baigė išmušti 
japonus iš Kweichow pro
vincijos, pavarydami priešą 
per Kwangsi rubežių.

Kiniečiai atsiėmė Liuchai 
ir žygiuoja Antan link, apie 
17 mylių už Liuchai.

Tik prieš porą savaičių

Sako Anglija, Rusija Užilgino Karą
faASHINGTON. gruod. 11. 

—Armijos ir laivyno žur
nalas rašė, kad britų ir ru
sų “užsiėmimas” su reika
lais rytinėj ir pietinėj Eu
ropoj užilgino karą prieš 
Vokietiją.

Anot to neoficialaus žur
nalo, “nuo invazijos pra
džios Prancūzijoje Rusija 
parodė didesnį užsiėmimą

Darbo Partija Rems
Churchill Vyriausybe
LONDONAS, gruod. 11. 

— Anglijos Darbininku 
partija savo metiniam suė
jime nutarė remti Churchi- 
llio koalicijos kabinetą iki 
Europos karo pabaigos.

Kiti raportai sakė dides
nė dalis nacių kariuomenės 
iškeliama iš Budapešto; ir 
paliekama tik mažos gru
pės trukdyti rusų žygiavi
mui.

Šiaurryčiuose rusai pasi
stūmėjo pirmyn arčiau Bra 
tislava perėjos—vartų į Vie
na, nepilnai 110 mylių at
stume.

kalnus j Albuera.
Yra ženklų jog japonai,

nors neturi progos išsilauž
ti iš spąstų, nepasiduos be 
kruvinų kovų.

japonai veržėsi gilyn į 
Kweichow provinciją, jos 
sostinės Kvveiyang link. 
Kiniečiai taipgi atsiėmė 
Hhiasu, 12 mylių nuo Kwan 
gsi sienos.

Giliausias japonų įsiver
žimas buvo iki 70 myliiĮ 
nuo Kvveiyang, iš kur jie 
būtų galėję varytis į Kun- 
ming ir Chungking.

Pahalčio ir Balkanų ofensy- 
vose, tikslu užtikrinti savo 
apsaugą, ir Anglija darė tą 
patį Italijoje, Graikijoje 
ir Albanijoje, kad išsaugo
ti savo linijas per Vidur
žemį, vieton rūpintis pir
muoju mūsų armijų objek
tu—kuogreičiausiu Vokieti
jos nugalėjimu.’’

Pavieni B-29 Lėktuvai
Vėl Atakavo Tokyo

SAIPAN, gruod. 11. — 
B-29 lėktuvai, sujungdami 
žvalgybą su naktinėmis ata 
komis; nedavė Tokyo gy
ventojams pailsėti per sa
vaitės galą.

Ta taktika prasidėjo šeš
tadieny, kuomet vienas 
B-29 sukėlė kelis gaisrus 
Japonijos sostinėje, ir nu
metė dvi dėžes tuščių alaus 
butelių.

Anksti sekmadieny, kitas 
Superfort lėktuvas sukėlė 
penkis gaisrus Tokyo pra
monių apylinkėie. Vakar 
naktį ir šį rytą du kiti B-29 
lėktuvai vėl numetė bombų 
ant japonų sostinės.

KOVOS LEYTE SALOJE EINA PRIE PABAIGOS

Septynioms amerikiečių divizijoms puolant didžiąsias japonų pozicijas aplink Or
moc, atrodo, jog ta centrinė Philippinų sala tuoj bus visiškai išlaisvinta. Amerikie
čiai atmušė smarkias japonų lėktuvų atakas ir nuskandino japonų 13 laivų konvojų 
su apie 4,000 karių. Amerikiečių jėgose įskaitoma ir tie daliniai, kurie išlipo že
miau Ormoc uosto. (Acme-Draugas Telephoto. I

Japonai Sako Sudaužė 
Septynis JAV Laivus

SAN FRANCISCO, gruo
džio 11. — Tokyo radio
perdavė japonų štabo ko
munikatą, kuris sakė japo
nų lėktuvai nuskandino ar 
sužalojo septynis ar dau
giau Amerikos laivus, jų 
tarpe du karo laivus. Anot 
pranešimo, ataka įvykusi 
vakar dieną Suragao pra
takoje, netoli Leyte salos.

Sforza Neįeina į 
Italijos Vyriausybę

ROMA, gruod. 11.—Prem 
jeras Ivanoe Bonomi suda
rė naują Italijos vyriausy
bę, į kurią grafas Carlo 
Sforza, anksčiau buvęs mi
nistras be portfelio nebuvo 
paskirtas.

KARO BIULETENIAI
—Pietų Amerikos Chiie 

valstybė šiandien pripažino 
Rusijos valstybę.

—Pirmoji JAV armija pe 
varė nacius anapus Roer 
upės, ir artinasi prie Duren.

—Tokyo radijo sakė Vice 
Adm. Chiughi Na gurno, ku
ris vadovavo japonų atakai 
ant PearI Harbor, žuvo ko
vose ant Saipan salos liepos 
7 d.

Įsakyta Boardams 
Pertikrinti Vyrus

WASHINGTON, gruod. 11. 
—Selective Service direkto
rius Hershey šiandien įsakė 
draft board’ams skubiai per 
tikrinti visų sveikų vyrų, 
kurie buvo neimti kariuome 
nėn dėl karinio darbo, by
las ir šaukti tuos, kurie per 
sikėlė į civilinį darbą.

WPB atsišaukė į krautu
ves ir bankus, ir prašė jų 
paleisti darbininkus bent 
90-čiai dienų, kad galėtų 
per tą laiką dirbti karo 
fabrikuose, ir po to grįžti 
prie savo pirmesnių darbų.

Liepė Vokiečiams 
Nelįsti į Požemį

! PARYŽIUS, gruod. 11. —
; Gen. Eisenhower vardu 
, išleistoj proklamacijoj Vo
kietijos žmonės įspėti nepri
sidėti ir neraginti kitų pri
sidėti prie požeminių mili- 
tarinių organizacijų.

KALENDORIUS

Gruodžio 12 d.: ftv. Da
mazas; senovės Valdis *ir 
Dirvone.

Gruodžio 13 d.; ftv. Alek
sandras; senovės: Kirbaida 
ir Rūtvailė.

| PIRKITE KARO BONUS!

BĖGA IŠ PABALČIO
PRASTAIS LAIVELIAIS
WASHINGTON, gruod. 11. 

— (OWI)—švedų laikraštis 
Dagens Nyheter rašė, kad 
tokie prasti pabėgėlių laivai 
randasi Herreviks uoste, 
kad “neįsivaizduojama kaip 
tokie laužai pervežė tokias 
mases žmonių per jūrą.”

Laikraštis Morgonbladet 
sakė suvirš 9,000 pabėgėlių 
iš Pabalčio valstybių perėjo 
per Gotlando stovyklas. Ga
lima matyti, kad tie žmonės 
daug kentėjo, bet jie visi 
rodo pasitikėjimą šviesia 
ateitimi. Pažymėta, kad at- 
bėgėliai yra ne tinginiai, 
bet darbštūs ir garbingi as
menys.

Pabėgėlių atvyaimas į 
Švediją dar nebaigtas. Vė
liausias atvykimas buvo 
200 latvių vienam laively
je.

Sveikina Savo Sėbrus
SAN FRANCISCO, gruo

džio 11. — Japonų Dome) 
agentūros pranešimu, Japo
nijos Imperatorius Hirohi- 

[ to šiandien pasiuntė sveiki
nimo telegramas Hitleriui 
ir Mussoliniui, trijų metu 
Japonijos-Vokietijos-Italijos 
militarinės sąjungos sukak
ties proga.

LONDONAS, gruod. 11 — 
Oras virš Vokietijos šian
dien buvo pilnas sąjunginiu 
kų lėktuvų.

Iš Anglijos bazių britų 
britų lėktuvai ryte pradėjo 
atakas ant aliejaus varyk 
Ių ir geležinkelių Vokieti
joje. Vėliau 1,600 Amerikos 
bomberių ir 800 naikintuvų 
atakavo Frankfurto sritį su 
4,000 tonų bombų. Britų 
lėktuvai po to Vėl skrido

Pasivarė Suvirš 1J Mylių i Vokietiją; 
Kaujasi su Naciais Miestų Gatvėse

PARYŽIUS, gruod. 11 — 
Amerikos kariai. šiandien 
užėmė Haguenau, svarbu 
susisiekimo centrą 18 my
lių į šiaurę nuo Strasbour- 
K°-

Pirmos armijos kariai 
pasistūmėjo iki pustrečios 
mylios nuo Duren, priešo 
Roer upės tvirtovės, ir pa
sivarė pusantros mylios pa
gal Aacheno-Koelno vieške
lį iki Merken, 17 mylių Vo
kietijos gilumoje. Merken 
yra 22 mylios nuo Koclno.

Dhorn, tris mylias vaka
ruose ir Echtz, pustrečios 
mylios į šiaurvakarius nuo 
Duren, taipgi krito ameri
kiečiams. Geich, Obergeich 
ir Strass buvo užimti vakar.

Atmušė Nacių Kontrataką Italijoje
ROMA, gruod. 11.—Pra

nešta, kad didelės nacių 
kontratakos prieš sąjungi
ninkų poziciją vakariniam 
Lamone upės krante netoli 
Faenza buvo atmuštos.

Didžiausia tų atakų buvo 
taikoma įsteigimui pozici
jos kalnuose tarpe San Pro 
spero ir Pideura, į vakarus 
nuo Faenza. Abu tie mies-

Rusai Pavarė Amerikos 
Atstovus iš Bulgarijos

ISTANBUL, gruod. 10.— 
(Sulaikyta) — Rusai antra 
kartą nuo Bulgarijos pasi
davimo išvarė Amerikos kc 
turiu asmenų misiją iš Bul
garijos.

Jiems buvo leista grįžti 
po pirmesnio išvarymo, š’ 
kartą jiems buvo liepta iš
eiti dėl tos pačios priežas
ties—kad jie nebuvo ofici
aliai rusų akredituoti.

Spalių 2 d. Cordell Hull. 
tuometinis Valstvbės Se^r 
sakė sąjungininkų militari- 
nė misija buvo rusu koma" 
dienaus išvaryta iš Bulga
rijos, bet sakė jis man’*’ 
nesusipratimas buvęs išaiš
kintas.

atakuoti kitus taikiniu? 
Reiche.

Sąjungininkų lėktuvai iš 
Italijos nedavė naciams il
sėtis kitur, nes puolė nacių 
taikinius šiaurinei} Italijoj, 
Jugoslavijoj, Vengrijoj ir 
pietinėj Vokietijoj.

Manoma iš viso apie 7.500 
lėktuvų dalyvavo atakose ir 
iš viso numetė suvirš 6.000 
tonų bombų ant taikinių 
Reiche, Austrijoj ir kitur.

Kautynės vyksta bent 
penkių miestelių gatvėse — 
Pier, Merken, Gey, Merode 
ir Schaftberg.

Saarlando fronte, 3-ioji 
armija kaujasi su naciais 
prie Dillingen ir Saarlau- 
tern, Siegfried linijos pozi
cijų, ir sutinka vis didesnę 
nacių opoziciją.

Per praeitas dvi dienas 
naciai pravedė 11 kontrata
kų. Vienoj atakoj 85 naciai 
puolė amerikiečius šaukda
mi “Heil Hitler.” Kiekvie
nas jų buvo nukautas.

Užtvinusios upės kliudo 
7-tos armijos kariams ir 
prancūzų pirmai armijai 
Alsace.

tai buvo 8-tos armijos ka
rių užimti po aršių kauty
nių.

Naciai desperatiškai kau 
jasi, kad išvengti Faenza 
apsupimo. Tas miestas yra 
priešo tvirtovė ant Bolioni- 

į jos-Rimini vieškelio, ir na- 
: ciai jį gina tankais ir didė
lėmis patrankomis.

Dar Nesimato Galo 
Nerimo Graikijoje

ATĖNAI, gruod. 11. — 
Britai kariai šį rytą pradė
jo didelį puolimą per rytinį 
Atėnų kraštą, kad išvaryti 
ELAS sukilėlių jėgas iš 
riaušių ištiktos sostinės.

Gen. Scobie, britų koman- 
dierius, sakė vakar sulietė- 
jo šaudymo gausumas. Di
delis lietus privertė ELAS 
revoliucionierius ieškoti pas 
tegės.

Atėnų civilių gyventojų 
padėtis darosi- vis kritiškes 

' nė. Dėl vykstančių grumty
nių Anglo-Ameriian Relief 
organizacija, kuri planavo 
įsteigti virtuves atėniečių 
maitinimui, buvo priversta 

; atidėti tą planą.
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
APIE A. A. J. K. MILIAUS sime J. Miliaus laidotuvių 
MIRTĮ filmą, kurią galės pamatyti

Lapkričio 25 d. netekom ^ankę į Los Angeles.

RUOŠIAMASI KALĖDOMS
I

Ir* *
parapijos žymaus rėmėjo, 
kuris ją rėmė ne tiek pini
gais, kiek savo plunksna, 
rašydamas apie Šv. Kazi
miero parapijos įsikūrimą.

Mirė netikėtai a. a. Ja
nas Kazimieras Milius (Mi- 
liauskis), gimęs Andrėjavo 
parapijoj, Telšių ap3kr., 
1884 m. vasario m. 10 d.

A a. J. Milius turėjo du 
brolius, kurių vienas gyve
na Argentinoje. Turėdamas 
jo adresą parašiau apie Jo 
no mirtį. Kitas brolis gy 
vena, rodos, Brcoklyn, N. j 
Y., bet neturiu jo adreso. 
(Prašau, kas žino jo adre- [ 
są, pranešti man kuo grei-į 
čiausiai, nes reikėtų iškelti *1

Mirties priežastis dar vi-1 bylą “Pacific Electric Co.”
sai neišaiškinta; datai gy
dytojaus sprendimas paro
do, kad krito ant žemės ir

A. a. J. Miliaus gyveni
mą puošia jo skaistus ir do
ras gyvenimas. Nors labai

perskėlė galvą. Tas įvyko vargingai gyveno, bet ne- 
lapkričio 24 d. iš ryto, ka- įsimaišė į nešvarius darbus 
da a. a. Jonas grįžo iš dar ir visada buvo prakilnių už-
bo į gyvenimo vietą (87lo 
Avalon Blvd., Los Ange 
les). Jis važiavo gatvėkariu 
ir išlipant iš jo įvyko ne
laimė. Gyveno dar vieną pa
rą, bet visą tą laiką buvc 
be sąmonės. Aš tuojau nu

manymu. Dar turiu pažy
mėti, kad Jonas mylėjo 
mokslą. Pastaruoju laiku 
daug studijavo ir, norėda
mas pasidalinti mintimis su 
platesniu pasauliu, daug ra
šydavo į laikraščius. Visi

vykau į ligoninę aplankyti, | katalikiški Amerikos laite - 
bet nebegalėjau išklausyti į raščiai dažnai gaudavo iš a. 
išpažinties, tiktai suteikiau a. Jono korespondencijų, p j 
absoliuciją ir šv. aliejaus kuriomis pasirašydavo “Že- 
patepimą. , maičių Jonas,”

A. a. J. Milius nepaliko 
testamento, todėl visą jo 
turtą paėmė globo.n Public j ” 
administratorius. Nors tas 
turtas pagal tų žmonių, ku
rie įvertina tiktai, pinigais, 
yra menkas, bet mums, lie
tuviams tas turtas yra bran 
gus, nes a. a. Jonas paliko 
gana daug filmų, kurias pa
darė Lietuvoje, kada Lietu
va atgavo laisvę ir padarė

Aš ir parapijonai apgai
lestaujame jo netekę. Neg* 
lėdami, kitaip padėkoti kil
niam Lietuvos sūnui, kuris i 
vedė pavyzdingą gyvenimą, i 
atlaikiau trejas šv. Mišias 
ir toliau bus laikomos, kad 
Dievas priimtų jo sielą 
dangų.

A. a. J. Milius paliko daug 
raštų, kuriuos su laiku bus 

didžiausią pažangą. Iš tų i galima peržiūrėti; taip pat 
filmų galima aiškiai spręs- radau keletą dokumentų, 
ti apie Lietuvos kultūrą ii kurie liūdyja, kad a. a. J. 
pažangą. Aš dėsiu pastan- į Milius buvo tikras Lietu- 

. gų tas filmas gauti ir per- Į vos sūnus, kuris netiktai 
duoti Lietuvos Muziejui — tarnavo, kaipo savanoriu A-
kurį mano sukurti Chica- 
goje dr. Račkus.

A. a. J. Miliaus kūnas bu
vo pašarvotas pas graboriij 
Hemrocką, lapkričio 30 d. 
buvo atvežtas į mūsų baž
nyčią ir po Mišių šv. vėl 
buvo nuvežtas į tą pačią 
koplyčią ir tiktai gruodžio 
1 d. n-ulydejome į kareivių 
kapines (Saatelle) ir ten iš
kilmingai su kariška pagar-1 
ba palaidotas. Man prisėjo 
pasakyti net du pamokslus 
paaiškintas apie a. a. Jono 
darbuotę, taip pat ir mūsų 
garbės konsulas dr. J. Biels
kis gražiai paaiškino a. a. 
Jono nuopelnus prie jo ka
po.

A. a. Jonas padarė daug 
gražių nuotraukų iš mūsų 
parapijos gyvenimo. Aš, tu
rėdamas filmų aparatą, pa
dariau nuotrauką a. a. Jo 
no laidotuvių. Dabar ture

merikos kariuomenėje, bet 
ir Lietuvos kariuomenėje, 
po pirmo karo jis buvo žy - 
mus veikėjas Lietuvoje.

Msgr. J. Maciojaus kas,
2511 — 3rd Avė.,
Los Angeles 16, Calif.

My Thinldng...
My Money...My Time ] 

will stay tn this 
war to the finith

— fvsry American '

Tel. YARds <641

J. RIMDZUS. D. C.
CIUROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. -vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

Buy Chri.tmas Seals and 
Prevent Wartime Rite in TB

FAROVTIJ'
vnr.NTNTinT.TH AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA6TIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1IS0 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — ano 
9:36 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadienlals ano 7 iki 8 v. v.
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6755 S. W estem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

MacArthur karo 
paskolos reikalu

Washington, D. C. — Ge
nerolas MacArthur atsiuntė 
šį atsišaukimą į visus a-

Mes, fronte, visiškai pa
sitikime jumis, pasiliku
siais namuose. Amerikos 
dvasia, visuomet glūdinti 
jūsų širdyse, niekada mūsų 
neapvylė, ir mes žinome 
kad jūs surinksite reikia

merikiečius, susidomėjusius mą gumą, pirkdami ir lai- 
šeštuoju Karo Paskolos va- j kydami karo bonus.” 
jum:

“Su Dievo pagalba, mūsų
karinės pajėgos sugrįžo į 
Philipinus. Amerika yra pa-1 
sižadėjusi išlaisvinti ir at-j 
statyti šią šalį.
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Chicago miesto parkų salėse (fieldhouse) ruošiamasi 
Kalėdoms: taisoma eglutės ir suėjęs jaunimas praktikuo
ja kalėdines giesmes. Tas daroma pagerbimui šeimų, ku
rių nariai yra kare. Kalėdinės nuotaikos bus šių parkų 
salėse: Hamlin Park (No. Side), Athletic Field Park ir 
Rutherford-Sayre Park (Northwest Side), Fuller Park 
(So. Side), Garfield Park ir Columbus Park (West Side).

Marianapolio žinios
KOLEGIJAI RINK
LIAVA MASPETHE

šiai aukojo. Iš viso buvo 
surinkta 700 dolerių. Vi
siems aukojusiems Maria
napolio Kolegijos vadovybė

I čia reiškia nuoširdžią pade
Gruodžio 3 dieną Maspe- ■ ką Ypa{ didelis d?kingun, 

the, N. Y., lietuvių parapi-1 jauamaa reikia pareikšti 
joje buvo padaryta per pa- klebonui kun j Balkūnui 
maldas bažnyčioje rinklia- kuris taip uoljai pritar5 sjaj 
va Marianapolio Kolegijai rinkliavai ir atsid8jęs „įpį.
paremti. Ta proga iš Ma
rianapolio buvo atvažiavęs 
kun. A. Markūnas, kuris sa
kė pamokslus ir taip pat 
dalyvavo keturiasdešimt vr 
landų atlaiduose.

Maspetho parapiji e č i a i 
nuoširdžiai suprato katah 
kiškos ir lietuviškos moks
lo įstaigos svarbą ir gau-

Didžiausia lietuviu 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks* 
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
uk PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
k" gerą pasi
rinkimą MuzikaliAkų Instrumen
tų MuzikaliAkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzikalių daiktų. M

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEVVELRY — WATCHMAJKER 

— MUS1C
1216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

liavų pereitais mokslo me
tais pasisekė pagerinti ir 
pagražinti Marianapolio Kc 
legiją. Bet daug būtinų dar
bų dar laukia, ypač kai šie
met Marianapolio auklėtinių 
skaičius beveik dvigubai pa
šoko. Ryšium su tuo reikia 
naujų pagerinimų ir pato
bulinimų. Dėlto už kiekvie
ną paramą ir auką kolegi
jai esame didžiai dėkingi.

Marianapolio Kolegijos 
* Vadovybė

nosi jos pasisekimu.
Su palankių lietuvių ka

talikų parama ir klebonų pa, 
lankunu, iš panašių rink-Į

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų laam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Meg- 
aamlnuotl jas modernliklauala 
metodą, kuria negijimo mokslą 
gaU sutelkti.
)t M KETAI PATYRIMO 11» '* Mm* akinių, kurie pra&all- 
Į Ba vlag aklq Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801

r ai
Bo. Ashland Avenue 

Kampas Il-toa
Telefonasi OANAJL MIS, CHitrage 

OFISO VALANDOS i 
»a a. bl Iki »:»0 p. m.

Ir lettad. 
liet

• a. m.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

' Sprlngetnlai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų
senas setas
ar matrasaa
perdirbtas ir (
padarytas
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimol, Refinansavimui— 

ANT LENOVV KtNEHlKIV IŠMOKUIMUI 
Panaudokite Prosą Dabarttnfima temoms

TAPKITE FINANSINIAI ygPRIKLAUSOMII

TAUPYKITE Įstaigoje. Jflst, Indeliai
rūpesti ilgui globojami Ir ilgi SS,000.00 ap
drausti per Fericral Savinas and foan In
surance Corporation. Jftsų pinigai bus greitai 
timokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IOTAIOA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavlmol —

KEISTUTO SAVIN6S AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

•GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių —- 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, bailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dūubak ir Duktė savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

P

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

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRęinia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

1 DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 Weat 35th Street

Trečiadienio Ir Befttadtenlo vakarais 
Ofisas ?ts uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROveUB 0617 
Office Tol. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

(TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

vakarais ofisas uždarytai.
RE2IDENCIJA 

3241 West 66th Piace
Tel. REPublic 7868 I

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
į- GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

B AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

B

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
iiskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel...........VIRginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 

TreSad. tr Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 R. 4ftth Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir fiežtadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDtvay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepta —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vskaro. 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamk 
ktas. (Jablonskis)

t
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CLASSIFIED AND "HELP i Lietuvis Pacifike karo ligoninė)

Sužeistiesiems teikia dvasinioHELP WANTED — VYRAI

;^9

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISJNG DEPARTMENT 

127 No. Bear lxi r n Street 
Tel. RANdolpli 9488-B489

HELP , WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišauldt darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTŲ 
ARC WELDERIŲ 

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 

SET-UP PATYRUSIŲ 
PAGEIDAUJAMA 

UPSETTER OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

AukSčiausioa ratos—53 vai. J sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

71 ml Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto iki 8 vak.
Kckniad. 10 ryto iki 3 pp.

Yra

Taikos Laikų 

Ateities

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

ATSIŠAUKITE

55th STREET IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

■ ■

suraminimo
Gimęs prieš 34 metus ko

vo 4 d., tad ir vardą per šv. 
Krikštą gavo Kazimieras.

Tėveliai gyveno Grand Ra 
pids, Mich., kur Kazimieras 
savo kūdikystės ir jaunys
tės dienas praleido.

Popelliųi šeima
Povilas ir Agnietė Popeli 

išaugino: du sūnus ir dvi 
dukteris: Vincą, Albiną, Ma
rijoną (dabar vienuolė sesuo 
Euphemia, perdėtinė vienoj 
parapijos mokykloj, Sagi- 
naw, Mich.) ir jauniausias

tas kunigu, vikaravo šv. A n 
driejaus katedroj, G. R. ii 
kai kurį laiką mokytojavo 
Catholic Central aukš. mo
kykloj, Grand Rapids. Vė
liau paskirtas klebonu į 
Hart, Mich., kur išbuvęs c 
metus sutvarkė parapijom 
reikalus, aptaisė bažnyčią iš 
vidaus ir iš lauko pusės, nu 
pirko kleboniją, ją atremon
tavo ir tai visa padarė ne
užtraukdamas naujos sko
los. Išvykdamas dar pinigu 
banke paliko.

Kun. Popeli ramaus būdo 
neperdaug kalbąs, draugiš-

Kun. Charles VV. Popeli

Kur atradęs savo dalį 
Laimėj gyveni.

Siela nerimsta

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

R U o D R. BACHUS 
4204 Archer Avenue, Chlc&go

Kazimieras dabartinis kuni- į jęag jr sumanus, gražiai su 
gas, kuris jau antri metai, 
kaip tarnauja Dėdei Šamui 
U. S. Laivyno kapelionu kur 
nors Pacifike Philippine sa
lose.

AUKŠTAS KRAUJO 
SPAUDIMAS

Normaliai kraujo spaudi
mas žmogaus gyslose pri
valo būti tarpe 120 ir 150 
Hg., atsižvelgiant į tai kiek 
metų žmogus turi.

Labai negerai kai kraujo 
spaudimas yra žemiau 120. 
Bet kuomet kraujo spaudi
mas yra virš 150 Hg., tai 
tuomet žmogui gręsia daug 
pavojų. “Insurance Compa- 
nies” nenori suteikti ap- 
draudą tiems, kurie turi

Rodos, tik gyvenk, kvė
puok tuom tyru jokių dirb
tuvių dūmu nesuterštu oru. 

gyveno su savo parapijonais. Bet -aunag kunigas kažko aukštą kraujospūdį, nes y- 
Todėl buvo mylimas ir ger- geįdė> .Q siela nerimo; jįg| fa perdidelė rizika.

girdėjo vidujinį balsą, kadi Priežastys. Vaikai galibiamas ne vien parapijonų
bet ir nekatalikų, kurių irgi ng Um gyvena> jog> atlikęs Paveldėti aukštą kraujo

VYRŲ
VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS
★ ★

PASIRINKIMAS:
1-mo—2-ro AR 3-čio ŠIPTO

GERA PRADINĖ RATA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PO KARO ATEITIS 
ATSIŠAUKITE

CASPERS 
TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd PI.

PLASTIC
MOLD MAKERS
TOOL MAKERS
BENCH HANDS

KALĖDOMS BONAI
APMOKAMOS ATOSTOGOS 
DYKAI LIGONINĖS IR 

GYVYBES APDRAUDOSPLENAI

MIDLAND 
DIE & ENGRAVING CO.

1800 W. BERENICE

DARBININKŲ
PRIE FOUNDRY, JARDE IR 

MACHINE SHOP DARBŲ

Mes esam įgalioti per W. M. C. 
priimti aplikantus viršminėtiems 

darbams prie mūsų vartų.

C R ANE CO.
EMPLOYMENT OFISAS .

4000 S. KEDZIE AVĖ.

Pasiekia tikslą
Filosofijos ir teologijos 

mokslus baigė laipsniais B. 
A. ir B. S. Kat. Universite
te, Washington, D. C., 38 
metais gegužės mėnesį įšvę<

HELP WANTED — MOTERYS

HELP AVANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus darbus 
modemiškoje karo dirbtuvėje. 
Gera mokestis ir bonai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodama. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

RAHKOMISSIUVEJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Ofideriams 

uniformų.

gyvena Hart, Mich.

Žavėjanti apylinkė
Hart, Mich., miestelis dau 

geliui čikagiečių yra žino
mas, visai netoli nuo Michi- 
gano ežero. Vasaros metu 
miesteli aplanko iš įvairių 
S. V. turistai. Gražios apy
linkės, dideli vyšnių ir kitų 
vaismedžių sodai daugeų 
prie savęs vilioja, o ypatin
gai kada pavasarį sužydi ir 
tarpe jų patėkęs didmiesčio 
gyventojas ne vienas savęs 
paklausia: ar čia žemė, ar 
čia' rojus?

Į pietvakarus, už kokių

savo kasdienines pareigas, 
ramiai ilsėtus ir gerėtus tai,-i 
gamtos reginiais.

Jis girdėjo balsą: dejavi
mą karo lauke sužeistųjų ir 
mirštančiųjų ir ryžosi nie

spaudimą iš tėvų, jei vie
nas iš jų, ar abu turi aukš
tą kraujospūdį. Čia skaity
tojai turi suprasti tik tos 
rūšies paveldimą aukštą 
kraujo spaudimą, jei kraujo

ko nelaukęs teikti pagalbą latakai (arterijų storis) yra 
suraminimą ir paguodą1 Persiaurb arba jei tūlų liau
tiems, kurie daug nekaltai I (glands) charakteristi- 
kenčia 1 ka Pereina iš tėvų vaikams,

arba jei ūpo būdas tampaPaliko savo mylimą mo
tinėlę, kuri jį mažą užaugi
no, kuri vos pradėjus kal
bėti išmokė poterėlį ; paliko 
savo sesutes, brolį ir kitus

paveldėtas iš tėvų, pav.: u- 
partumas, skubotumas ir t. 
t. •

Rūpesčiai, gailestis, per- 
dažnas nuovargis, išgąstisgimines, draugus; paliko ka

pą savo žilgalvi-o tėvelio, ku- yra. ne tiktai priežastimi 
2 ris mirė nesulaukęs Laimėt aukšto kraujo spaudimo, bet 

kilometrų, blizga saulės spi). pamatyti savo mylimą sūnų ‘ jau esamą aukštą kraujo 
dūliuose sidabrinės smėlio prie altoriaus aukojant ne- spaudimą dar labiau padi- 
kopos, žemiau it krikštolas kruviną šv. Mišių auką. dina. Taipgi alkoholizmas, 
spindi ežerėlis, krantuose ry-

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲ - VYRŲ
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiltai kasdien:

7:80 RYTO IKI 4 PP. 
4 PP. IKI 12:80 RYTO

SVARBIAI PRAMONEI 

REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum caatings. Alga 
mokama laike lavinimo. lOO'Sfr 
karo darbai. Atsigaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
ŠeStadieniaia nuo 8 ryto iki 12 
pietų. *

2742 W. 36th PEACE

t

Užrekordavo Naujus. 
Žemės Drebėjimus

PASADENA, Calif., gruod.
11.—Californijos Instituto 
seismologistas Dr. Beno 
Gutenberg, sakė instrumen
tai nurodė du žemės drebė
jimus. Pirmas įvykęs apie

STITCHING MACHINE 
OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnybos. Ligoninės ir gy
vybės apdraudos pienais galima 
naudotis. Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
BOXMAKERS, INC. 

2555 W. Divercey Avė.

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

-DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

’ KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

809 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Ne vienas, prieš išvyks- persivalgymas, nutukimas, 
tant, padraudė, kad tu čia perdidis kavos vartojimas ir 
esi reikalingas, bet jis at- tūlų vaistų vartojimas ga- 
sakė: “Aš čia esu pamaino- H būti aukšto kraujo spau- 
mas, mano vietą gali užim-1 dimo priežastimi. Be to, in- 
ti ir žilas nuo metų naštos kstų ligos, kepenų ligos, ar 
susilenkęs senelis, bet ten goiterinė liga visuomet su- 
jau kas kitas; ten reikia kelia peraukštą kraujo spau 
jaunų jėgų. Ir aš einu nie- dimą.
keno nevaromas, liuosa va-

mo pušys, berželiai ir žemyn 
nulenkia savo garbiniuotas 
šakas, rodos, ko tai verkia 
žilvičiai.

Vasaros metu, kada įkai
tus saulė, rieda vakarų pu
sėn ir prieš pasineriant ja; 
į ežero' buluojančias bangas 
palieka sieloje niekuomet
neužmirštamą vaizdą. Tos.' lia, sekdamas 
tylios naktys mėnesinės ir kimą.” 
milijonai danguj žibančių 
žvaigždelių, paukščių kelias, 
sietynas ir apvirtę “Grigo 
ratai”. Visa tai čia gali ma
tyti vasaros metu.

Rudenyj apylinkės pasi
puošia įvairių spalvų rūbais: 
iš tolo žiūrint atrodo it koks

savo pašau-

Į karo kapelionus
Išėjęs pagrindinį kapelio

no mokslą Williamsburgh, 
Va., paskirtas į St. Mary's 
Pri-fliers College, Californi-

Simptomai — gali pasi
reikšti visokiausiais būdais. 
Dažniausia žmogus pasida
ro nervuotas, arba galva 
jam svaigsta, arba skruos
tai nukaista, arba pajunta 
karštį einant per nugarą, 
arba ausyse ūžia-skamba. 
Kraujo tekėjimą per ausis

joj, kur išbuvęs per žiemą žmogus girdi ritmišką lyg
iki gegužės mėn. gavo pa- 

paveikslas gabaus artisto skyrimą prie didžiulio laivo 
ranka nudažytas-, spalvų į- — lėktuvnešio U. S. S. Sa- 
vairumas: geltona, žalia ir ratoga.

PATARNAVIMAI

Buy Chrlitmat gaili and 
Brevant Wartlma Riac in TB

Platinkite “Drangą*

12,000 mylių atstume, kur 
nore vakarinėj Indijos jū
roj, antras apie 6,000 my
lių atstume, nežinia kur.

■ TAISOME
Skalbiamas Mašinas, RefrL 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 
1649 West 47th St.

REAL ESTATF. FOR SALE

PARSIDUODA — 2 aukSč. mūrinio 
namas, 8—4 kambarių apartmentai, 
karftto vandens Šiluma, mūrinis ga- 
radSius. Randasi adresu: 7205 80
MAPLEWOOD AVĖ. Kreipkitės prie 
J. M. MOZERIS, 3230 S. HAI.STF.lt 
ST., Tel. CAL. 4118.

raudona, tai tikra Lietuvos 
vėliava.

Oi, ta žiema, žiemužė, ka
da čia atkeliauja ir stora, 
balta drobia užkloja apylin 
kės; tai rašytojo plunksna 
per menka, kad galėtų visa 
tai vaizdžiai atpasakoti ir 
nupiešti, ir su žilvičiu pra
dedi ritmuoti:

Kokie gražūs, paslaptingi
Kokie tylūs ir žavingi 

Tie žiemos vaizdai.
Iš dausų snaiguolės krinta,
Mėnesienoų blizga, švinta, 

Kur tik užmatai.

Sniegas girgžda, klimate 
kojos

Aplink tarsi rožių rojus, 
Kaip taku eini.

Į užburtą, jaukią šalį,

Praeitą rugpiūčio mėnesį 
buvo parskridęs namo 20 die

(Nukelta X 5 pusi.)

t?

gus tokį kraują gali paste
bėti.

Pavojai: kraujo gysla ga
li pratrūkti. Jei smegenys 
krauju apsipila, tai daž
niausia žmogus greit mirš
ta, ot panašiai kad kulka 
smegenis pervertų. Jei ne
daug kraujo ant smegenų 
užsipila, tai žmogaus puse 
kūno supalalyžuoja. Ima il
gą laiką kol žmogus iš pa
ralyžiaus atsikelia.

Gydymas. Reikia surasti 
visas priežastis nuo kurių 
pas žmogų kraujo spaudi
mas didėja, ir visas prie
žastis reikia pašalinti.

Kiekvienam patartina tin 
karnai pasilsėti, nesiskubin
ti, surasti savo mintims ra
mumą, kreipti dėmesį į sa
vo maistą, ir nevartoti per
daug druskos; taipgi neper
daug vartoti mėsos, nors 
tūliems individams kaip tik 
daugiau mėsos reikia var
toti idant sunormuoti krau
jo spaudimą.

Jokių vaistų kraujo spau
dimui sumažinti nevalia 
vartoti be daktaro žinios. 
Daug žmonių staiga mirė 
suvartoję netikusius vais
tus... Atsargiai.

Žmogus turintis aukštą 
kraujo spaudimą gali daug 
metų išgyventi jei klausys 
savo daktaro nurodymų. 
Deja, daugelis žmonių su 
aukštu kraujo spaudimu 
tampa lyg kažkieno apsės
ti, nepaiso, užsimiršta, dak
taro neklauso, ir staiga kur 
nors krinta ir miršta.

SAN SALVADOR, EI Sal- 
vador, gruod. 9. — Sukilė
liai vakar atakavo telegra
fų raštinę San Miguelito 
srity ir perplovė susisieki
mų vielas. Susirėmime su
kilėliai nušovė keturis poli
cininkus ir penktą sužeidė.

jūros ošimas būtų. Tokie 
negali tinkamai miegoti, nei 
pasilsėti. Kartais kraujas 
per nosį Laiks nuo laiko var
va, o kartais kraujas gali 
ištekėti pilve ar žarnose ir 
betuštinant vidurius žmo-
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.Neatsiduoda. Be akonlo. NaturalAa epai- 
voe. Neblunka. VIkoJ Saly žinomos dantų 
pleltoe. Permatomos cryatal claar pleltAa.

Plunksnos sunkumo, sanitares. Paten
kinimas Karnntuotus. Mnlerlolas labai pa
nagus | gamtinį. Vienos dienos taisymų 
pnlarnav lenas. Apskaičiavimas veltui.

Darome p’idtaa |spnustAs Ir 
gantas tilt II lalsnluotų den tįstų
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DENTAL PLATE CO.
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rikos Lietuvių Šelpimo Fondo Chicagos apskrities val
dyba ir skyrių, vadai su atitinkamomis iškilmėmis iš
lydėjo į New Yorką visą vagoną BALF skyrių surink
tų Lietuvai drabužių. Jų buvo keliolika tonų ir tai dar 
ne visi surinkti rūbai buvo suvežti į centralinę Chica
go je vietą.

Tuo būdu atliktas kilnus ir didelis labdarybės dar
bas, kuris buvo atžymėtas bankietu Lietuvių Audito
rijoj.
IŠ LIETUVAIČIŲ SĄJŪDŽIO •

Dar vienas įvykis, buvęs praėjusį sekmadienį yra 
pažymėtinas.

Chicagos lietuvių parapijų Mergaičių Sod-alicijos sky
riai, prieš metus susiorganizavę į veiklų apskritį, Švč. 
Panelės Gimimo parap. bažnyčioj turėjo iškilmingą 
dvasinę puotą — šventąją Valandą. Jaunos lietuvai
tės nepaisydamos užpustytų susisiekimo priemonių, 
į savo dvasinę puotą suvažiavo gausingai. Šis įvykis 
sudarė gražų įspūdį ir reikia tik palinkėti, kad tasai 
naujai pradėtas sąjūdis virstų metiniu tradiciniu pa
rengimu.

Į lietuvaičių sodaliečių' veiklą mūsų visuomenė tu
rėtų atkreipti rimto dėmesio, nes tai yra gražus ir 
platus sąjūdis, galįs nešti puikios naudos visai lietu
vių katalikų visuomenei.

Jūsų doleriams padedant, laimėsime

Presklent Roosevclt and Prime Mlnlster Churchill:
1. Thelr ęountrtes seek no cngrandlzeiiicnt, territorial or other:
3. They (lėsire to seek no territorial obadges that do not acoord 

vvitli tlie freely expr<"ss<'<l \vlshes of the peoplę« eoneęmęd;
3. They respeet the riglit of all peoples to ehose the foini of go- 

veniment under wlik-h they wlll Ilve; and the wish to see soveręign 
rights and self-govemment restored to those who lia\e been foreibly 
depri'ed of tbem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

.Svarbūs įvykiai lietuvių tarpe
LABDARIŲ SEIMUI PRAĖJUS

Praėjusį sekmadienį Chicaga buvo užversta sniegu. 
Bet numatyti lietuvių parengimai įvyko ir praėjo šau
niu pasisekimu.

Pirmoje vietoje tenka paminėti Lietuvių R. K. Lab
darių 25-tąjį seimą, kuriame švęsta 30 metų gyvavimo 
sukaktis. Į seimą *atvyko gausingas atstovių būrys, at
stovaująs netoli šimtą lietuvių draugijų. Draugijos, lab
darių kuopos, paskiri geradariai ir atstovai statomam 
lietuviams seneliams namui sudėjo netoli pusketvirto 
tūkstančio dolerių. Tarpe svarbesniųjų nutarimų pažy
mėtinas šis:

“Visu kuo dėtis, kad sudaryti galimumus Labdarių
Sąjungai ir jos vadovybei jau kitų metų pavasarį už
baigti lietuvių senelių namo įrengimą, juos pašven
tinti ir tuojau priglausti globos reikalingus lietuvius 
senelius.”

Šis, kaip ir visi kiti nutarimai, priimtas vienbal
siai. Tai parodo, kad visos Chicagos lietuvių katalikų 
organizuotosios visuomenės noru yra remti Labdarių 
Sąjungą ir darbu ir aukomis, kad ji galėtų greičiau 
ir sėkmingai baigti didįjį ir kilnųjį darbą.
SEIMAS DOMĖJOSI TIK KONKREČIAIS DALYKAIS

Kai kas laukė Labdarių Sąjungos seime triukšmo: 
nes per kai kurį laiką buvo mėginimų įnešti įr į są
jungą ir į katalikų visuomenę nesantaiką. Buvo varo
ma agitacija kuopose ir net nekatalikiškoje spaudoje. 
Tačiau sukaktuvinio seimo dalyviai per daug rimtai 
buvo susikaupę konkrečiais labdarybės reikalais ir 
prieglaudos klausimu, kad leistis į tuščius ginčus ir 
eikvoti brangų laiką.

Prieglaudos statybos planas aiškus ir rimtas: 1) sta
tymo ir tvarkymo komisija susidaro iš J. E. arkivys
kupo Samuel A. Stritch paskirtų lietuvių kunigų ir iš 
labdarių kuopų išrinktų atstovų; 2) prieglauda tar
naus išimtinai lietuviams seneliams; 3) prieglaudos 
tvarką prižiūrės Seserys Kazimierietės; 4) lietuvių 
prieglauda bus Labdarių Sąjungos nuosavybė; 5) są
junga ir jos prieglauda įeis į bendrą Chicagos arkidie- 
cezijoa labdarybės sistemą ir gaus iš jos medžiaginę 
paramą.

Šitokį planą užgyrė seimas, priimdamas senelių na- 
* mo statybos komisijos pirmininko kun. A. Linkaus

platų, smulkmenišką raportą.
Pažymėtinas ir tas faktas, kad sukaktuviniame lab

darių seime dalyvavo daug mūsų draugijų vadų ir 
veikėjų, nemažai kunigų, profesionalų ir biznierių. Tai 
rodo didėjantį susidomėjimą Labdarių Sąjunga ir jos 
statomu seneliams namu.
BALF VEIKLA CHIUAGOJ

Kuomet Labdarių Sąjunga ilgas valandas pašventė 
vietos lietuvių vargšų reikalams, kitoje vietoje visa 
eilė kruopščių, nuoširdžių lietuvių dirbo Lietuvos žmo- 
my ir jos tremtinių šelpimo darbus. Bendrojo Ame

Rylų Europos sienų klausimas
Lenkai, kaip rodo įvairūs reiškiniai, yra linkę atsi

sakyti ukrainiškų, baltgudiškų ir lietuviškų teritorijų.
To reikalauja iš jų Rusija ir tų teritorijų žmonės. Len
kija, atsisakydama tų teritorijų, turėtų neužmiršti tų, 
kuriems teisėtai ir teisingai tos teritorijos priklauso.
Teritorijos, anot buv. prez. Woodrow. Wilson, ‘‘mušt 
not be bartered about from sovereignty to sovereignty 
as if they were pawns in a game. Every territorial 
settlement mušt be in the interest of the population 
concerned, and not as a part of any mere adjustment 
or compromise of claims among rival statės. ”

Lenkija neturi teisės pervesti Lietuvos teritoriją 
Rusijai, arba Rusija Lenkijai. Jeigu Lenkija kalba su 
Rusija apie tas žemes, kuribs priklauso 'Lietuvai, tai 
Lietuva — Lietuvos atstovai — prieš tai turi protes
tuoti ir kreiptis į Jungtines Tautas, ypatingai į Ame
riką ir Angliją, prašant užtarymo ir Lietuvos teisių 
apsaugojimo.

Jeigu status quo Rytinėje Europoje keičiamas ir Lie
tuvos teritorijos reikalas į tą rišimą yra įveliamas, tai 
lietuviams reikia susirūpinti ir pasirūpinti, kad Lie
tuvos ir lietuvių tautos reikalai nenukentėtų. Šitan 
darban turėtų stoti ir oficialiai ir neoficialiai — visa 
laisvoji lietuvių tautos dalis; tuo jie įdėtų savo indėlį 
taikos kūrimui ir žmonių laisvės bei teisių gynimui.

Kartu su rišimu ir išrišimu Lenkijos rytinių sienų 
turėtų būti rišta ir išrišta ir Lietuvos okupacijos rei
kalas. Lenkija ir Rusija turėtų atsisakyti tų teritorijų, 
kurios yra apgyventos nelenkais ir nerusais: ukrainam 
ir baltgudžiam turėtų būti leista nusitari kaip jie nori 
savo teritoriją tvarkyti ir kur jie nori, jei nori, pri
sidėti. Dėl sienų išlyginimų bei nustatymų gali susi
tart tos valstybės, kurios jomis yra interesuotos, bū
tent: lenkai su ukrainiečiais, baltgudžiais ir lietuviais, 
lietuviai su baltgudžiais ir lenkais. Siena su Vokietija 
turėtų būti nustatyta lenkų, lietuvių ir sąjungininkų, 
kurie vokišką imperializmą kovoja ir deda pastangas 
pastovią ir teisingą taiką nustatyti. Nustačius sienas 
būtų galima nutarti gyventojais pasikeisti ir tuo lais
vas etnografines valstybes sudaryti. Tokių valstybių
sudarymui pagrindas turėtų būti teisė, teisingumas ir šeštąjam Karo Paskolos va- 
žmoniškumas. jui einant./prašo 14 bilijo-

★ • ' nų dolerių paskolos, šios

Jungtinės Valstybės, lai
ke spalio mėnesio, išleido 
karui 7 bilijonus, 447 mili
jonus dolerių, kas yra 343 
milijonais daugiau, už rug 
sėjo mėnesio karo išlaidas. 
Spalio mėnesio metu, į die
ną karui buvo išleidžiama 
286 milijonai, 400 tūKstan- 
čių dolerių, rugsėjo mėnesį 
į dieiiį išleista 13 milijonų 
200 tūkstančių dolerių ma 
žiau. Visos karo išlaidos, 
pradedant 1940 metų liepos 
mėnesiu ir baigiant 1944 
metų spalio mėnesiu, susi
deda iš netoli 330 bilijonų 
dolerių.

Sėkmingam karo vedimui 
reikia pinigų, šalia milijo
nų vyrų, kovojančių kuone 
visose pasaulio dalyse, ša
lia didžiulių namų fronto 
karo gamybo-3 įmonių, .dar 
reikalinga turėti ir dolerių 
šios milžiniškos mašinos vei 
kimui ir Laimėjimui praves 
ti. Privalome užgniaužti ga
lią agresingų ir nesąžinin
gų tautų, kurios per ištisą 
eilę metų rengėsi šiam pa
sikėsinimui prieš pasaulio 
taiką ir laisvę ir kurios da
bar, taip nusiminusios, pra
laimi.

Jungtinėms Valstybėms 
dar reikalinga, dolerių šiai 
pergalės mašinai varyti, 
kad ja vis eitų galingyn, iki 
išnyks paskutinė pasaulio 
vadovavimo vilties kibirkš
tėlė bet kuriai tautai ar tau
tų grupei, ir vėl bus garan
tuota visų žmonių iaisvė.

Ir neatsiras to amerikie
čio, kuris neišgalės nepa
remti cio tikslo nes mes 
visi esame paliesti šio ka 
ro ir per daug rizikuoti ne 
galime.

Ypatingai yra paliesti s ve 
tūnos kilmės amerikiečiai, 
kurių milijonai dar tebetu
ri giminystes ir jausmo ry
šių daugeliui kraštų, ku
riuos užpuolikai taip žiau
riai terioja. Amerikiečiai, 
turį netolimą praeitį Euro
poje, visomis jėgomis sten
gėsi ir tebesistengia vėl ati
daryti kelią dorybei, žmo
niškumui ir geresniam pa
sauliui. Jų pastangos pri
valo būti tęsiamos ir didi
namos ateinančių karo fa
zių metu. Amerika, šiam

sumos penki bilijonai turė
tų būti surinkti iš pavienių 
asmenų. Ir kad būtų atsta
tyta pasaulyje garbė ir tei
sybė, pirkite ekstra karo 
bonų, pirkite, kiek išgalė
dami.

iai patarimai
Washington, D. C. — Ap

saugos Transpoitacijos Į- 
staiga ragina keliaujančius 
kalėdinių pirkinių reikalu 
atlikti keliones tarp 10 vai. 
ryto ir 4 vai. p. p., kad tuo 
būtų išvengta per didelio 
susigrūdimo busų ir trolley 
linijose.

Keliaujantieji pasipirkti 
raginami paklausyti šių pa 
tarimų:

Lipkite į busus ir gatvė- 
karius tvarkingomis eilė
mis.

Jei tik galite, turėkite iš 
anksto paruošę reikiamą su
mą kelionei apmokėti.

Kad išlipantiems ir įli
pantiems nebūtų sunkumų, 
užimkite buso ar strytkaric 
užpakalinę dalį.

Važinėkite taksiais tik 
būtinu atveju, ir, iei turite

Dėmesio IRKSA
Nemažai esame rašę apie Lietuvių R. K. Susivieni

jimo Amerikoj sąryšy su tos organizacijos taip va
dinamo bargeno vajum. Keliais atvejais esame para
ginę lietuvius katalikus daugiau dėmesio kreipti į šią 
mūsų seną, stiprią ir šaunią fraternalinę apdraudos 
organizaciją. Sąmoningam lietuviui katalikui nepri
klausyti . prie LRKSA, kažkaip atrodo nedovanotina. 
Bet, tuo klausimu parašysime kita proga.

šiuo rašiniu mums rūpi paraginti pačių LRKSA kuo
pų valdybas ir veikėjus daugiau rūpintis savo orga
nizacijos garsinimu ir veikimo praplėtimu. Juk, jei 
yra daug lietuvių nepriklausančių prie Sus-mo, tai 
svarbiausia dėl to, kad jie nedaug težino apie šią or
ganizaciją.

Šį vakarą Nekalto Prasidėjimo parap. mokyklos 
kambary, Brighton Parke, įvyks LRKSA apskrities 
priešmetinis susirinkimas. Jei į šį susirinkimą neat
vyktų bet kurios kuopos atstovas, tokia kuopa ar kuo
pos net papeikimo turėtų susilaukti.

Tad, daugiau dėmesio LRKSA.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

A I i A
JUOZAPAS GRINIUS

Gyveno 680!) S. Artesian avė. 
Mirė Gruod. 10 d. 1944 m. 7:45 
vai. ryte sulaukę* pusės amt.

Gliųė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ramygalos pa
rapijos. Grinių sode.

Paliko dideliame puMfidime: 
moter) Marijoną; 2 sūnus Al
fonsą. (f.H. Armjr) Ir Juozapą 
(ir.S. Navy); dukterį Bernlce; 
brolį Placidą; pusbrolius Juo
zapą Ir Jurgį KiSkūnus Ir jų 
šeimas, ir dau'g kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Sv. 
Vardo draugijos Marąuette 
Parke.

Kūnas pafiarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Wesfern Avė. laidotuvės įvyks 
trečiad., Gruod. 13 d. 1944 m. 
IŠ koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimo S v. Panos 
Marijos parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio stelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, SūiimI. 
Oiiktė, Krolis, Pusbroliai Ir 

Giminės.
lstld. direktorius. Antanas H. 

Petkus. Telef Grovehtll 0142.

progos, dalinkitės vietomis 
su kitais.

Neužmirškite šeštojo Ka
ro Paskolos vajaus. Karo 
bonai ir štampai yra ge
riausia Kalėdų dovana.

Čia gali prisidėti ir moks
leiviai, keliaudami namo 
prieš prasidedant vakarinei 
skubos valandai. (OWI)

MARIJONA CZURAUSKIS 
(CHEKLbKl)

Gyveno 8847 S. Houston avė. 
Mirė Gruod. 10 d. 1944 m.. 1 
vai ryte, sulaukus puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr.. Girkalnio parap. 
Amerikoje išgyveno 44 metus.

4'aliko dideliame nubudime: 
2 sūnus James ir marčią Jo- 
sephine, ir Anthony; 2 dukte
ris Frances Lainart ir žentą 
Joseph, Kmiiy Vervaet ir žentą 
Cammiel; 5 anukus, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Veikmė priklausė prie Šv. 
Onos draugystės So. Chicagoje.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
88UJ ko. 'conimercial Avė. Lai
dotuvės įvyks trečiad., Gruod. 
13 d. 1944 m. Iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėta j 
Šv. Juozapo parapijos bažnyčią 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— 'Sūnal, Dukterys, 
Marti, Žentai, Anūkai ir 

Giminės.
Lard. direktorius Antanas B. 

Petkus. Tel. Grovehill 0142.

10.000 BONKŲ
• DEGTINĖS •
• BRANDĖS •
• RUM’O •

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

GEN
VYNO
KORDIALŲ

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

___BOT|glAnyarx>i

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigini saoihnt) — tb komisine

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savinos and Loan Assn. of Chicago
MM W. CERMAK RD. .......... Tel. OANal MOT

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRTTAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “OASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 VVcst 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Lahnfijimni pirkite U. S. Karo Bonos Ir Štampas!

V AL: — nuo 9 ryto Iki (;>0 p.p. stvlr. iki 9. ieštad t Iki 12.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas - POftTSMOUTH 9022 
ŠTOKE* COAL, AnkMea rMtoa, jy
2 syk plautos, Chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP...................JĮ'
PETROLEUM COKE (Course). .1 
PETROLEUM COKE (PUe Rnn)

W. VIRG. LUMP — Sijoti....
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Lietuvis Pacifike 
Karo Ligoninėj

(Atkelta iš 3 pusi.)
nų. Aplankė savo gimtinį 
miestą ir, paviešėjęs Chica 
goj, greit atėjo diena, kaip 
poetas Vienožinskis dainuo
ja:

“Kurioje reikia atsiskirti,
Oi, širdį skauda, Dievas 
žino kur reiks gyvent 
ir kur numirti.”
Džiaugėsi motinėlė sulau

kus savo sūnų, bet kaip bus 
su atsisveikinimu? Ar ji pa
siliks viena namie - liūdėti, 
kada kiti visi rengiasi į or
laivių stotį? Pagaliaus nu
tarta visiems važiuoti, kur 
laukia pasirengęs skristi ge-

Skyrių atstovams.
Spaudos Sekcijos 
valdyboms ir drau
gijų veikėjams .

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks
ta trečiadienį, gruodžio 13 
d., Aušros Vartų parapijos 
mokyklos kambaryj, 8 vai. 
vakare. Susirinkimas svar
bus. Bus svarbių raportų ir 
žinių, kurios visiems rūpi.
Be to, jei kam, tai Federa
cijai visuomet rūpėjo ir rū
pi Lietuvos ir jos žmonių 
likimas. Dabar iškyla nau
jos problemos ir nauji su
manymai, kuriuos turime 
tuojau apsvarstyti ir vykin
ti. Tad skyrių, apskričių ir
draugijų atstovai ir šiaip kžinis paukštis 
jau veikėjai kviečiami bū-J 
tinai atsilankyti į šį susi-i 
rinkimą. Atvykite ir Fede
racijos Spaudos Sekcijos 
skyrių valdybos, nes bus fi
nansinis raportas iš sekci
jos knygelių leidimo ir pla
tinimo darbuotės. Valdybos 
privalo pasiimti narių kor
teles, kurias galės nariams 
išdalinti. Valdyba

vargo, skausmo, rūpesčio ir 
neretai džiaugsmo.

Moderninis gyvenimas le 
kia kaip žaibas. Nelaime 
tam, kuris su juomi nesu
spėja bėgti. Tas būna par
blokštas ir niekeno nepaste
bėtas, sumintas.

Prieš keletą dienų kape
liono sesutė (Al. Jonaitienė) 
gavo laišką, kad esąs nau
jai paskirtas kur nors Pa
cifike į Base Hospital. Esąs 
sveikas ir gerai jaučiasi.

Sunkus atsisveikinimas

Aukštesni
Metropolitan Life Insur

ance Co. praeitą sekmadienį 
pranešė, kad bendrai sūnūs 
dabar coliu yra aukštesni 
už savo tėvus. Geresnis vai
kų prižiūrėjimas duoda ga
limybės geriau jiems išsivys
tyti.

AHA
2nd LIEUTENANT EDYVARD A. GLOB1S

Gyveno 3961 South Campbell Avė., Chicago, III.
Anot valdžios pranešimo jo tėveliui, velionis 

žuvo Spalio 13d., 1944m., orlaivių kovose virš Vokie
tijos gindamas savo tėvynę. Velionis buvo vos su
laukęs 22 metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: tėvelį Juozapą; brolį 
Sgt. Clement (U. S. Army); tetą Oną Yusčienę ir 
jos vyrą Antaną) dėdę Joną Globį ir jo šeimą, Pitts- 
burgh, Pa.; pusseserę; pusbrolius ir daug kitų gimi
nių, draugų ir paž štamų.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sie
lą trečiadienį, Gruodžio 13d., 1944m., Gimimo šv. 
Panelės Marijos parap. bažnyčioje, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už karžygio a. a. Edvardo sielą.

Nuliūdę lieka: Tėvelis, Brolis, Teta, Dėdė, Pus
seserė, Pusbroliai ir visos kitos Giminės.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEK U. 8. GOVERNMENT SUPERV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

-------------------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Geležinė tvora skiria sto
tį nuo publikos. Už jos ii 
kun. Ch. Popeli, o čia pat J 
ir “erelis” išskėtęs plačius' metų, 7535 W. Foster avė.,
sparnus, rengiasi skristi. Su' Norwood Park Township,

Rasta negyva!
Mrs. Lynnea Baner,

PETER TROOST MONUMENTS
ūžė orlaivio motorai, sudiev 
motinėle, sudiev sesutės, bro 
Ii ir visi kiti.

Brighton Park. — Gruo
džio 17 d. Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų 2 sky
rius rengia ‘ ‘bunco party’ ’ 
2 vai. popiet, Gramonto sve
tinėj, 4535 S. Rockwell St.

Komisija žada visiems ge
rą laiką: bus labai skanios

buvo rasta negyva praeitą 
sekmadienį garaže, namų už
pakalyje. Ji rasta negyva 
automobilyje. Paliko ketu
ris vaikus.

r—"•—7—^—?
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Alt

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenf 
Company

3914 West lllth Si.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Pakilęs orlaivis tolinosi 
šviesos mažėjo ir galutina.’ i 
išnyko. Visi dar ilgai žiūrė 
jo į žvaigždėtą padangę, bet 
jau nieko nesimatė. Kiek
vieno krūtinę slėgė koks tai 
nepaprastas jausmas, ilge
sys ir gailestis.

Oi, tas gyvenimas! Kaij:
namie kepto® duonos su ar- jis greitai plaukia, keičiasi, 
batėle ir daug gražių dova- ' Yra pasakyta, kad nuo lop- 
nų. Kviečiame visus parem- i šio iki karsto tik vienas 
ti gerą tikslą. S. B. žingsnis, tik mažas laikotar-

------ :---- pis, o vienok per tą taip grei
Moterų Sąjungos 55 kp tai bėgantį gyvenimą ne vie- 

priešmetinis šus-mas įvyks nam priseina perleisti įvai 
šį vakarą gruodžio 12 d. Vi Į rių nuotikių, pakelti daug 
soms narėms svarbu susi
rinkti. Bus renkama valdy
ba ir tariami kiti svarbūs 
reikalai. Taipgi žaisim “bin-
go. Kp. valdyba

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, gruodžio 12 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj, 7:30 vai. Malonėkite kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, 
nes bus renkama nauja vai 
dyba sekantiems metams ir 
pasitarta kitais svarbiau 
gildos reikalais. Valdyba

Bridgeport. — Lietuvių 
Tavernų. Savininkų Sąjunga

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, DLL. 

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didele krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PAHINAUDOKIT

BUDRIK O RADIO VALANDOS)
WCFL, HMM) R., N (‘(lėlio, 
▼nfcara — »:80 P. M.
U RFU, HMI K., Kctvego- 1 F. K

laikys mėnesinį susirinkime 
šiandien, gruodžio 12 d. 
Sandaros salėj, 840 W. 33 
St., 1:30 vai. popiet. Visi 
nariai yra prašomi imti da- 
lyvumą ir punktualiai susi ! 
rinkti. i

Tanias Aleksynas, pirm 
Anthony H. Kasper, sekr.

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAHICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

VINCENTAS
KARANDZEVICIUS

(KARONS)
Gyveno 2 548 West 71 Street. 

Mirė Gruodžio 10 d. 1944 m., 
5 vai. ryte, sulaukęs 57 metų

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, I’akarų pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Bronislavą (po tėvais 
Samolaitė); sūnų Joną (U. S. 
Army); dukterį Jean; seserį 
Oną ir švogerj Povilą Meš
kauskus ir jų šfeimą; brolį Jo
ną (Kanadoje) ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seseris Vero
niką ir Agniešką ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad.. Gruodžio 14 d. 1944. 
Iš koplyčios’8:30 vai. ryto bus 
nulydėtas į Gimimo Šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčią, ku 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Duktė, Sesuo, Brolis,

Švogeris ir Giminės.
Laid. direktorius Antanas B 

Petkus, Telef. Grovenill 0142

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! NULIŪDIMO VALANDOJE

A. + A.
PETRONE SKINKIS

Gyveno 3438 W. 23rd Ht.
Mirė Gruod. 10 d., 1044, 7 

vai. ryte, nulaukun pusės auiž.
Gintus Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr. Raguvėlės kai
mo.

Amerikoje išgyveno 3 G m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą. 2 sūnus Antaną 
ir Juozapą ir marčią Lottlc Ir 
3 anūkus, 2 dukteris Pearl Kliu
džius ir žentą Joną • Ir anūkę 
Plorence M take Ir žeistą Juoza
pą ir anūkę; seserį A n t ošę Bu- 
davičienę, S vogė r ką Oną Ado
maitienę.

Kūnas pašų r volas Laehawicz 
koplyčioje. 2814 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Gruod. 13 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus utlydėta į Aušros 
Vartą parap. bažnyčią, kurlo- 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:
Vyraa, sūnui. Marti. Duk
terys. Zszttni. Anūkai. He
mo, švogerku ir kiti Gi- 
lllilK*.

Laidotuvių Direktorius Lu- 
chowlcz Ir Kūnai. Canal 2G1G.

A. t
ADOLPH REDECKIS

Gyveno 843 West 83rd St.
Mirė Gruodžio 9 d., 194 4 m. 

1:05 vai. ryte. sulaukės pusės 
amžiaus.

Kilo iš Raseinių apskr. ir pa
rapijos.

i-aliko dideliame nuliūdime 
moterį Moniką, po tėvais Doč- 
kaitė, sūnų i’vt. Juozapą, C. S. 
Army, marčią Ruth. 3 dukteris 
Helen Šokas, žentą Juozapą, 
Ann Yudls. žentą Dominiką, ir 
Beatriče Herbiek, žentą Krank,
9 anukus, pusseserę Mikaliną 
Bakšis, jos vyrą Dominiką ir 
jų šeimą, pusbrolį Karolį ite- 
deckl. Jo moterį Marie Ir jų 
šeimą Ir daug kitų giminių,.1 
draugų ir pažystamų.

Velionis priklausė prie Apaš
talystės Maldos Dr-jos, Mari
jonų Rėmėjų Ir Keistučio Pa
šalpos Klūbo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 8319 S. Lltuanlca 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny,, 
Gruodžio 13 d. iš .koplyčios 8 
vai, ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je vyks gedulingos painald-os 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv, Kazimiero 
kopines.

Nuoširdžiu! kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti' šiose laidotuvėse.

Nnllfidę: Moterį*. Kūnus, 
Dukterys- Marti, 'Zeniai. Anū
kai, iSssMiMM'ė, Pusbroli.* Ir 
kM.1 Gintinės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefonui 
YARds 1138-1139.

PERSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEdPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
D1STRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Beautiful—Mos t 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 Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

Ai
l/b < lik

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

P. J. BIDIKAS

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
Telephone YARds 1419

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel. PUUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572
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25-tame Labdarių seime

Dalyviai suaukojo $3,12110

jmČ!SĄA8W9 frtttete -* o w A • 1

U. S. KARO BONAIS SUAUKOTA $126. — SEIMAS GE
RAI PAVYKO, NES BUVO GRAŽI NUOTAIKA

Praeitą sekmadienį įvyko 
L. R. K. • Labdaringos Są
jungos 25-asis seimas, mi
nint 30 metų gyvavimo su
kaktį.

Labdarių seimas buvo 
įdomus ir gražus. Seime 
dalyvavo 118 atstovų, atsto
vavo 70 draugijų. Aukų su
rinkta seimo metu grynais 
pinigais $3,128.10, o U. S.
karo bonais $125.

* * *
Labdarių seimui pirminin

kavo L. šimutis, “Draugo” 
vyr. redaktorius, vice-pirmi- 
ninkais buvo Dr. Atkočiūnas 
ir John Brazauskas. Seimo 
sekretores buvo: Mrs. Ca- 
rolyn McCann ir p-lė M. 
Daunvtė. Mandatų komisiią 
sudarė: K. Zaromskis, M. 
Sriubas, Statkus, Ed. Mi- 
sius ir Bociunienė. Rezoliu
cijų komisijoje buvo kun. 
Ig. Albavičius, J. M. Moze
ris. kun. P Cinikas, M. I. C., 
“Draugo” administratorius.
Maršalka buvo Vilcauskas.

* * ❖

Daug asmenų sveikino 
Labdariu 25 seimą. Sveikino 
kun. Dr. K. Rėklaitis, kun. 
Albavičius. J. M. Mozeris, 
Keistučio Spulkos sekreto
rius, adv. Grisius, p-lė V. 
Galnaitė. kun. J. Jančius, 
Tėvų Marijonų provinciio- 
las, Urba. Šv. Kazimiero 
Akademijos kapelionas, kun. 
Skripkus. iš Pittsburgb, se
selių pranoiškiečiu kanebo- 
nas, šv. Kazimiero ir šv. 
Pranciškaus seserys ir kiti 
asmenys.

Kuopų atstovai ir Centro 
valdvba išdavė raportus, ku-' 
rie buvo priimti.

Platu raportą patiekė kun. į 
A. Linkus, S-gos dvasios va- i 
das ir iždininkas.

Aštuoni kunigai dalyvavo 
seime. Seimas įvyko Šv. An
tano lietuvių parapijos salė
je. Ciceroje.

Seimo metu paskaitą lai
kė kun. K. Barauskas, 
“Draugo” redakciiou narys, 
kuris nušvietė labdarybės 
reikšmę žmogaus ir visuo
menės gyvenime.

Tenka pasakyti, kad sei
mas praėjo darbingoje, dar
nioje ir gražioje nuotaikoje.

Lietuviai katalikai yra ge
ros širdies žmonės, kurie 
duosniai aukoja labdarybės 
reikalams.

I
Ka* Girdėt*^ 

Chicagoje ♦

Parašė
Kun. Dr. K. Gečys, atvy

kęs iš Lietuvos, dabar gyve
nąs Ciceroje, ir šv. Antano 
lietuvių parapijoje einąs asi
stento pareigas, parašė iš 
septynių dalių veikalą, ku
ris pavadintas “Katalikiško
ji Lietuva”. Veikalas verčia
mas į anglų kalbą.

* *

Daug sniego
Praeitą sekmadienį Chi- 

cagoje iškrito labai daug 
sniego. Iškrito 9 coliai snie
go. Chicagoje buvo didžiau
sias sniego iškritimas nuo 
sausio 15 d., 1939 m., kai 
tuo laiku buvo 15 colių snie
go.

* S: *

Apiplėšė
Du vyrai praeitą sekma

dienį sulaikė ir apiplėšė 
Frank Piaz, radijo krautu
vės savininką, 1207 W. 14th 
pi., kai iis ėjo iš krautuvės.
Iš jo plėšikai pagrobė $300. 

* * *

Apvogė namą
Iš Ravmond Navrastil na

mo, 4501 So. Hardin avė., va
gys paėmė karo bonų už 
$1.100. brangakmenių už $10 
ir $6.75.

* * *

Pametė
Frank Roe, 5530 Black- 

stone avė., pranešė policijai, 
kad jis pametė savo pinigi
nę, kurioje buvo $60, tarp 
S9vo namo ir 5506 Lake 
Park avė.

IŠ KARO LAUKO Liūdna ir graudu...

Nužudė buvusia savo žmonat.

SAKOMA, KAI) NUŽUDYMAS ĮVYKĘS, KAI BUVUSI 
ŽMONA ATSISAKĖ VftL TEKĖTI Už BUVUSIO 
SAVO VYRO.. /mus

CHRISTMAS SEALS

... Protect Your Home 
from Tuberculosis

Britų kareiviai Blerick mieste apžiūri kiekvieną namą, 
kad nebūtų pasislėpusių vokiečių-sniperių. (British War 
Office photo, via Army Signal Corps radio telephoto; 
Acme-Draugas)

Nacizmas ir komunizmas yra:

Žmogaus ir visuomenės priešas
KOMUNIZMAS NORI VISĄ EUROPĄ PAČIUPTI Į SA

VO RANKAS. — NĖRA SKIRTUMO TARP NACIZ
MO IR KOMUNIZMO.

WASHINGTON. — Armi-' 
jos ir laivyno žurnalas (Ar
my and Navy Journal) gruo
džio 9 dieną iškėlė mintį, 
kad Sovietų Rusija sustab
dytų Europoje komunizmo 
skleidimą, kad greičiau bai
gus karą.

Britanija ir Rusija nupieš
tos kaipo atordančios, kad 
jos daugiau rūpinasi konti
nente politikos įtakos sfera 
negu vieningai nugalėti Vo
kietiją.

Komunistai sukėlė nėra- 1 
mumus Graikijoje, Belgijoje i

ir Italijoje.
* * *

Prieš metus atrodė, kad 
Sovietų Rusija liausis sklei- 
dus Europoje komunizmą, 
bet dabar faktai rodo, kad 
Sovietų Rusijos vadai ne tik 
kad nesustabdo komunizmo I
skleidimo Europoje, bet jie 
taip veikia, kad padrąsinus 
savo šalininkus. Tik prisi
minkime Lenkijos klausimą.

Sovietų Rusija atsisakė 
atnaujinti santykius su Švei
carija.

$ *
Komunizmas nori visą Eu

ropą pačiupti į savo rankas! 
Pirmiau nacizmas kankino i 
Europą, o dabar nori komu
nizmas Europai užkarti kitą 
diktatūrą. Tarp nacizmo ir 
komunizmo nėra. esminio 
skirtumo, tik šiek tiek prie
monėmis skiriasi. Ir naciz
mas ir komunizmas yra dik
tatorių vaikai. Ir komuniz
mas ir nacizmas yra žmo
gaus ir visuomenės priešas, 
nes nacizmas ir komunizmas 
atima iš žmogauas pagrin- j 
dines laisves: spaudos, drau
gijų, sąžinės ir žmoniško gy
venimo laisves. Komunizme 
ir nacizme žmogus palieka 
iiktatorių vergu. Oi, kaip 
baisu!

Keistas žaidimas I
atnešė mirtį Į

MILWAUKEE. — Jurgis 
Michaud, 10 metų amžiaus, 
buvo rastas pasikabinęs, 
gruodžio 8 dieną, vienoje sa
lėje. Sakoma, kad vaikiškas 
išdykavimas atnešė Jurgiui 
mirtį.

Du draugai, su kuriais 
Jurgis žaidė, pasakė, kad 
buvo pasislėpę už scenos į 
(stage) uždangos kai kai j 
kurios mergaitės atėjo. Jie 
pasakė, kad Jurgis įdėjo sa
vo galvą į uždangos virvės 
kilpą ir pasakė: “Aš žaisiu 
negyvėlį (mirusį žmogų); 
pašaukite mergaites”. Kilpa, 
kurią vaikas galėjo pasiekti 
tik stovėdamas ant pirštų 
galų, atrodo, užsinėrė, ' kai 
vaikas paslydo ar nukrito 
pirmyn.

GAISRAI
_ Ugnis išvarė
Dviejų aukštų apartamen

tų name, 4238-40 Langley 
avė., buvo kilęs praeito sek
madienio vakare gaisras, ku
ris 75 gyventojus išvarė į 
gatvę.

Dideli nuostoliai
OSHKOSH, Wis. — Kele

tas gaisrininkų buvo sužeis
ta anksti praeitą sekmadie
nį, kai ugnis sunaikino trijų 
aukštų Sears, Roebuck ir 
Co, pastatą, Oshkosh mies
te. Sakoma, kad gaisras su
kėlęs daugiau kaip $100,000 
nuostolių.

Buvo pavojus
BOSTON. — John R. 

Drandson, iš Somerville, bu
vo nubaustas $75, South ; 
Boston apylinkės teisme, I 
gruodžio 8 diena, kai buvo 
rastas kaltas, kad važiavo 
įgėręs su troku, kuriame bu
vo 71/2 tonos dinamito.

| Dėkime pastangas
Dėkime visas pastangas, 

kad Lietuva vėl atgautų lai
svę ir nepriklausomybę.

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”, lie
tuviai nori lietuviškos san
tvarkos.

j RICHMOND, Ind.— Orval 
1 Johnson, 40 metų, iš Deca- 
tur, Ind., prisipažino polici
jos vadui E. H. Duckett’ui, 
jog jis užmušė savo buvusią 
žmoną Mrs. Mary E. John
son, 30 metų, motiną trijų 
vaikų, kad jinai nenorėjusi 
už jo vėl tekėti.

Johnson pasakė, kad jis 
šovė ją Decature, kai ji ban
dė iššokti iš automobilio, ku
riame jie važiavo. Paskui jis 
įkėlė lavoną atgal į auto
mobilį ir nuvažiavo į mažą
jį Jay kauntės miestą, kur 
jis praleido naktį.

Anksčiau Johnson buvo 
pareiškęs, kad Mrs. Johnson 
buvo nužudyta laike kovos 

1 dėl ginklo, kurį ji ištraukė, 
j ir kad iis važiavo 11 valan- 
! du su lavonu automobilyje. 
Vėlesniame savo pasakoji
me iis prisipažino, kad jis 
sutiko buvusia savo žmona 
su tikslu ia nužudvti. jei ii 
atsisakvtu už io tekėti, grįž

ki prie jo, — Duckett pasa
kė.

Buvo vedes 14 metu, 
Johnson’ai divorsavosi už
praeita savaite.

Apie ši ivvki teko sužino
ti gruodžio 9 dieną.-

VAGYSTES
Joseph Packer, restorano 

savininkas. 6445 So. Halsted 
str„ pranešė Englewood po
licijai praeitą sekmadienį, 
kad vagys apvogė jo aparta
mentą, 1110 W. 67th str. 
Vagvs paėmė $525
ir už $723 asmeniškų 
tų.

* * *
Dr. William Howard Ken- 

ner. Kenner ligoninės virši
ninkas, pranešė policiiai, kad 
buvo pavogta io piniginė, 
kurioje buvo $193. Piniginė 
pavogta nuo ofiso stalo.

Keista byla
SUPYKĘS VYRAS UŽMU

ŠĖ MAŽĄ ŠUNĮ, KATĘ, 
BET NETEKO ŽMONOS..

Aną dieną buvo Chicagos 
teisme nagrinėjama byla, 
ale keista byla. Teisme buvo 
minima mažas šuo ir katė.

Vienos moters, kuri turi 
35.metų, sūnus Robertas, 15 
metų, iš kitos moterystės, 
teisme paliudijo, jog jo pa
tėvis, turįs 37 metus am
žiaus, būdamas supykęs, už
mušė šeimos mažą šunelį ir 
katę.

* * :t:
Robertas paliudijo, kad 

kita proga jo patėvis jam 
“nubalnojo” nosį, kai jis 
bandė įsikišti besiginčijant 
vyrui ir žmonai.

Dalykai taip susidėstė, 
kad vyras neteko žmonos. 
Mat, ten, buvusi divorso by
la.

Moteris, karo fabriko dar
bininkė. i teismą atėjo su 
vyriškomis kelnėmis. Ji turi 
dar kitus penkis avikus.

Kaip gerai būtų, kad tie 
divorsai kur gala gautų... Jei 
būtu labiau vertinama mo
terystė. būtų gražesnis gy
venimas..

Mirė susirinkime
Josenh F. Grinis, 62 metu, 

6709 So. Artesian avė., mi
rė nuo širdies atakos praeita 

i, kai dalyvavo 
Šv. Vardo susirinkime. Šv. 
Panelės Gimimo lietuviu pa- 
rapiios salėie. Jis paliko 
Tech. Sgt. Alphonse Grinis, 
kuris vra su armiia Nauio- 
ie Gvinėjoje, Pettv officer 
3-C Joseph Grinis. Coast 
guard. ir dukterį Misa Bea 
Grinis.

pinigais' sekmadieni, 
daik-

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARE MOODY LUMBER CO.
SOS# S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1212 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, šį vakarą baigias 4(1 
valandų atlaidai. Chorui į 
talką suvažiuoja visi Chi
cagos lietuviai vargoninin
kai. Po visam bus pakvies
ti į muz. A. Mondeikos bu
tą, kad paminėjus jo, Mon
deikos, 20 metų vargoninin
kavimo toj parapijoj sukak
ti.

X Ieva Lukošiūtė, 7011 
S. Artesian Avė., šiuo me
tu lankanti universitetą, su 
kitais studentais, mokslo 
reikalais yra išvykus į St. 
Louis, Mo., kur lanko moks
lo įstaigas, muziejus, meno 
galerijas ir istorines vietas.

X Gilbertas Mickeliūnas, 
sūnus žinomų Marąuette 
Park veikėjų Juozo ir Ele
nos Mickeliūnų, gavo pra
nešimą, kad šio mėnesio 19 
d. turi išvykti į kariuome
nę. Gilbertas yra baigęs St. 
Rita High School ir laimė
jęs stipendiją į Chicago u- 
niversitetą.

X J. Varnas, žinomas Bri 
ghton Park veikėjas, yra 
gavęs nuo sūnaus Dominin
ko iš Prancūzijos medinių 
kulkų, kurias vokiečiai nau
doja šiame kare. Kulkos yra 
paprasto medžio ir taip leng 
vos, kad sunku suprasti, 
kaip jos gali toli lėkti. D. 
Varnas kariuomenėj yra lei
tenantas.

X Daugelį katalikų na
mų jau puošia 1945 m. iš
leistas “Draugo” sieninis 
kalendorius. Atnaujinusieji 
prenumeratą, arba užsisa- 
kusieji dienraštį, kalendorių 
gauna dykai. Tikrai puiki 
‘Draugo’ dovana Kalėdoms

X K. Sriubienė, žinoma 
Cicero veikėja ir kitos, de
da daug pastangų, kad Lab. 
Sąjungos 3 kuopos vakaras 
ateinantį sekmadienį pavyk
tų. Vakare bus atvaidinta 
drama iš Lietuvos nepri 
klausomybės kūrimosi die 
nų — “Taip tėvas norėjo”

X Ant. ir Ona Valoniai, 
5671 S. Normai Blvd., pra
eitą sekmadienį buvo pasi
kvietę būrį savo senų drau
gų ir juos pavaišino So. Da- 
kota fazanais ir kiškiu. An
tanas yra geras medžiotojas 
ir didelis medžioklės sporte 
mėgėjas

X V. Samoška, veiklus 
Ateitininkų draugovės na
rys, šiomis dienomis išvyks
ta į kariuomenę. Išleistuvės 
jam rengiamos veikėjos E 
Samienės namuose, 3751 S. 
California Avė., gruodžio 16 
d.

X Šv. Cecilijos (Šv. Kry
žiaus parapijos) chore gruo
džio 3’ d. buvo matyti pan 
vykę buvę nariai Sriubas, 
kurs tarnauja laivyne ir 
Stakauskas — tarnaująs 
sausžemio kariuomenėj. A 
bu gerai atrodo. Choristams 
labai malonu, kad kareivia: 
nepamiršta choro. Po karo 
jie vėl bus sykiu su mumis




