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PAKEITIMAI AMERIKOS MARIJONU 
VADOVYBĖJE

į

Kun. Kazimieras Rėklaitis — Generalinis
Vizitatorius Amerikai;

Naujas Provincijolas — Kup. J. Jančius
MARIAN HILLS, III. — 

Lapkričio 27 d. — Šiandien 
čia susirinko Amerikos Ma
rijonų Provincijos Taryba 
svarbiems Provincijos rei
kalams aptarti. Posėdyje 
buvo paskelbtas raštas, ku
riuo kun. K. Rėklaitis, Vy
riausios Marijonų Vadovy
bės leidimu, dėl nesveika
tos, atsisako nuo Provinci
jolo pareigų. Jo vieton J.

BERLYN ČIA STREIKAI
Britai džiaugiasi amerikiečiu lakūnų suteikta pagalba
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IŠMUŠTI Iš PASKUTINIO ĮSISTIPRINIMO
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Amerikiečiai veržiasi 
pirmyn Bougainville 
PIETVAKARIŲ PACIFI

KO ŠTABAS, lapkr. 28. — 
Gen. MacArthur štabo na
rys šiandien pranešė, kad 
amerikiečiai marinai ir ka
reiviai pasivarė pirmyn į 
šiaurryčius ir praplėtė savo 
pozicijas Empress Augusta 
įlankoj, vakariniam Boug
ainville salos krante. Pra
nešimas sakė amerikiečiai 
nugalėjo stiprią priešo opo
ziciją ir, nors galutinas ap
skaičiavimas dar ųepadary 
tas, japonai labai nukentė
ję-

Adm. William F. Halsey 
pietų Pacifiko štabas pra
nešė, kad mūšiai prasidėję 
pirmadieny ir tęsėsi ketu
rias dienas, kol amerikiečiai 
atmušė japonus ir pasistū
mėjo pirmyn. Nuostoliai a- 
biem pusėm dideli.

Huon pusiausaly, Naujoj 
Gvinėjoj, australiečiai iš 
naujai užimtos Sattelbergo 
bazės vejasi paskui pasit
raukiančius japonus, ir jau 
perkirto Bonga-Wareo ke
lią šiaurėje. Australiečiai 
taipgi užėmė Pino kalną, 
kuris dominuoja, šiaurryti
nę pusę to džiunglių kelio.

Sekančioji svarbi japonų 
bazė yra Madang, į kurią 
varosi kiti australiečių da
liniai.

Į šiaurę nuo Finschhafe- 
no, lėktuvai numetė 49 to
nus bombų ant japonų reik
menų krovinių Šio apylin
kėj, ir penktadieny ataka-

šalpos, i vo japonų kareivinių laivų 
bazę.

mo Vyresnįjį, kuriam kun. 
K. Rėklaitis perdavė šian
dien Provincijolo pareigas. 
Naujasis Provincijolas se
minarijos koplyčioje, vie
nuolių kunigų ir klierikų 
akivaizdoje, atliko Bažny
čios įstatymais įsakytą prie
saiką. Tačiau kunigas K. 
Rėklaitis nevisiškai pasit
raukia iš Amerikos Marijo
nų darbuotės. Vyriausioji 
Marijonų Vadovybė pasky
rė jį Generaliniu Vizitato
rium Amerikai. Jo kompe-

y’:'-. Smeld, 
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Kun. Jonas Jancius, M.I.C
Naujas Marijonų 

ProvincijolasKun. Kazimieras Rėklaitis, 
M. I C., 

Generalinis Marijonų 
Vizitatorius Amerikai.

E. Vyskupas Pr. Būčys su 
savo Taryba paskyrė kun. 
Joną Jančių, Chicagos Na-

I

tencijoje bus reikalai, 
kurių ligi šiol reikėjo kreip
tis į Generolą Romoje. Tai 
galioja tik karo metu, kol 
su Roma sunku yra susi
siekti.

dėl

i

Gomelis, paskutinė nacių įsistiprinimo vieta Dniepro 
paupyje, kurią bolševikų raudonoji armija atsiėmė, ir tuo 
pačiu nacių frontą perkirto į dvi dalis. Pranešama, kad' 
raud. armija dabar turi atvirą kelią į Minską.

(Acme-Draugas telephoto)

Vokiečiai sako atsiėmę KorostenĮ
Rusai varosi pirmyn iš užimto Gomelio
LONDONAS, lapkr. 28 — ——------------------------- —-----

Vokiečių DNB žinių agen- •’ 
tūros pranešimu, naciai pa
varė rusų kariuomenę iš 
Korostenio, ir iš naujo oku- 
75 mylias į šiaurvakarius 
pavo tą geležinkelių centrą 
nuo Kievo.

l

Gausus labdariu seimas 
Vysk. O'Brien dalyvavo

CHICAGO, III., lapkr. 28 
d., 1943. Dvidešimts ketvir
tas Chicagos Labdarių Sei
mas, Nekalto * Prasidėjimo 
parapijoje, tikrai buvo gau
sus draugijų atstovais ir 
aukomis. Suvirš 400 dele
gatų iš įvairių draugijų da
lyvavo ir tos draugijos ir 
seimo svečiai sudėjo suvirš 
$5000.00.

Arkivyskupas Stritch ne
dalyvavo, nes jojo brolis, 
Thomas Stritch mirė vakar; 
jojo vietoje buvo atvykęs 
Vyskupas William O'Brien.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pakėlė minkštos 
anglies kainas 
17 centų tonui
WASHINGTON, lapkr. 28 

— Stabilizacijos direktorius 
Fred Vinson šiandien įga
liojo kainų administracijos 
biurą pakelti kainas už min
kštas anglis maždaug 17 
centų už toną, kad išlyginti 
angliakasiams duotą algų 
pakėlimą.

IŠ WASHINGTONO — 
Jo šventenybė Popiežius Pi
jus XII yra prašęs Ameri
kos, Anglijos ir Vokietijos 
vyriausybių pasižadėti nie
kuomet nebombuoti Vatika
no. Washingtonas pasiruo
šęs tokį pažadą padaryti, ir 
manoma Anglija ir Vokieti
ja taipgi pasižadės, nors 
abejojama apie vokiečių 
nuoširdumą.

IŠ TURKIJOS — Prane
šimas iš Istanbul sako šiau- 
rcentrinėj Turkijoj įvykęs 
labai didelis žemės drebėji
mas. Sakoma žuvo 
menų, ir 
griauta.

IŠ ITALIJOS — Ildefon
so Kardinolas Schuster 
smerkė nacius ne kaipo pa
prastus vagilius, bet kaipo 
bedievius plėšikus. Kardino
las kaltina juos apiplėšimu 
bažnyčios netoli Neapolio.

IŠ LONDONO — RAF 
lėktuvai vakar naktį gavo 
pailsėti. Vokiečių lėktuvai 
dienos metu atakavo Ang
liją. Nepadaryta jokių nuo
stolių.

600 as-
šimtai namų iš-

4

LONDONAS, lapkr. 28 — 
Rusų kariuomenės vakar iš 
naujo pralaužė vokiečių 
paskutinę liniją Baltrusijoj, 
į pietvakarius nuo Gomelio. 
Tas pralaužimas apibėgo 
nacių Oršos-Mogilevo liniją 
prie Dniepro upės, kuri sau
go Minską ir Lenkijos sieną.

Raportas sako rusai tuo 
žygiu apibėgo nacių pabė
gimo geležinkelį žlobyne, 
tvirtai suimdami abi puses 
Berezinos upės vakaruose.

Kiti rusų daliniai, vary- 
damies pirmyn iš penktadie
ny užimto Gomelio, užėmė 
80 kaimų ir miestelių ir 
dasivarė iki miestelio 17 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Gomelio. Toje pusėje maž
daug 20 vokiečių divizijų 
turi arba greitai pasitrauk
ti arba būti sunaikinti. So
vietų partizanai sėja minas 
ir užstato visokius spąstus, 
kad trukdyti nacių pasit
raukimui. - .

Maskvos pranešimas mi
nėjo užėmimą Yelsko, Pri- 
peto pelkėse, tik 65 mylias 
nuo Lenkijos.

Rusai taipgi pranešė, kad 
jie atmušė visas nacių kon
tratakas Kievo apylinkėje.

♦

Katalikai remia šalpą
WASHINGTON, lapkr. 28 

— National Catholic Wel- 
fare konferencijos sekreto
rius Pral. M. J. Ready, laiš
ke Šen. Thomas, pabrėžė, 
kad Katalikų Bažnyčios ar
kivyskupai ir vyskupai re- 

1 mia Senato rezoliuciją Nr. 
100, kuria Amerika susita
rimo būdu sistematiškai pri
statytų maisto nacių oku
puotų kraštų žmonėms. Iki 
šiol šventasis Tėvas pasiųs
davo tiems kraštams taip 
labai reikalingos 
kuomet tik galimybės leido, j bazę.

Amerikiečiai nušovė 56 nacių lėktuvus
LONDONAS, lapkr. 28 —■ lių. Iki šiol šiais metais ant 

Britų didieji lėktuvai užva
kar naktį per 20 minučių 
numetė suvirš 1,000 tonų 
bombų ant tebedegančio 
Berlyno. Kiti bomberiai tuo 
pet metu atakavo Stuttgar- 
tą, 300 mylių į pietvakarius.

Britai prarado 32 bombe
rius, bet teigė, kad ameri
kiečių didžioji ataka ant 
Bremeno penktadieny nusil
pnino vokiečių orines jėgas,
ir tuo daug padėjo britų a-j 
takai ant Berlyno. Ameri
kiečiai virš Bremeno tą 
dieną nušovė 56 vokiečių 
lėktuvus.

Anglijos aviacijos minis
terija ypatingai įvertino tą 
amerikiečių laimėjimą, nes 
RAF bomberiai, dėl prielan
kaus oro, galėjo visą kelą 
iki Berlyno būti puolami 
vokiečių naikintuvų.

Britų radio pranešimu, 
Berlyne dabar vyksta dide
lis, neorganizuotas, bendras 
darbininkų streikas. Anot 
raporto, darbininkai strei- ; 
kuoja ir atsisako grįžti prie 
darbų nežiūrint valdžios 
grąsinimų sunkiai juos nu
bausti.

Numato Evakuaciją
Britai lakūnai, vedami 

gaisrų, kurie tebedega Vo
kietijos sostinėje, atidarė 
naujas bei dideles žaizdas < 
tame mieste, ir sukėlė nau
jus gaisrus, kuriuos buvo 
galima matyti už 200 my-

Atmušė dvi vokiečių kontratakas
Britai Įsitvirtina Sangro upės pozicijoje
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS Aldžyre, lapkr. 28 — 
Vakar dienos pranešimas 
sakė penktoji armija atmu
šė dvi priešo kontratakas 
prie Venafro ir Mignano. 
Voikečiai į vakarus nuo Ve
nafro ruošėsi kontratakai. 
Jie ką tik pradėjo savo puo
limą, kuomet amerikiečiai 
puolė juos. Mūsų artilerija, 
naudodamasi pirma gražia 
diena per kelias savaites, 
smarkiai apšaudė koncent
ruotas priešo jėgas ir jas 
išardė.

Į šiaurvakarius nuo Mig
nano vokiečiai ruošėsi kitai 
kontratakai. Mūsų žvalgy
biniai tai pastebėjo, ir mū
sų didžiosios kanuolės ir
mortarai privertė vokiečius i 
pasitraukti į kalnus.

Į pietvakarius nuo Mig-

i mon svarbus punktas, sa
koma vokiečiai tvirtina sa
vo pakalnių pozicijas visu 
10 mylių keliu į Cassino.

Britų aštuntoji armija, 
nežiūrint didelės priešo ar
tilerijos ugnies, vis persi
kelia per Sangro upę, ir tvir
tina savo poziciją anoj upės 
pusėj, 
mylios 
mylias

Prie
upės, Castel di Sangro apy
linkėj, britų ir vokiečių 
žvalgybinės patrolės susirė>- 
mė, be jokių lemiamų re
zultatų.

Aštuntos armijos atakos 
laikėsi tamprios koordinaci
jos plano tarpe pėstininkų i ti tautas krūvon. Ta diena 
ir aviacijos. Vidutiniųjų ir 
mažųjų lėktuvų bangos, pa
dedamos naikintuvų, skrido 
virš vokiečių apkasų bei

kuri eina pusantros 
nuo upės ir penkias 
pagal upę.

viršutinės Sangr-o ii

ORAS
Ūkanota. Truputį šilčiau, nano, kur randasi kelio Ro-

Londonas laukia

dideliu žinių 

liečiančiu karą
LONDONAS, lapkr. 28 — 

Įvairios žinios iš užsienių 
didina Londono spėjimą, 
kad by kuriuo momentu bus 
sulaukta žinia apie svarbų 
karo eigos reikalą, šj kar
tą ne iš militarinio, bet iš 
diplomatinio taško, šiuo 
laiku eina visokie gandai a- 
pie įvyksiančią Roosevelt- 
Churchill-Stalin konferenci
ją, kurioje manoma gali da
lyvauti ir Chiang Kai-shek.

ir kad 
liko be

lėktuvų
vo-

Berlyno numesta suvirš 15,- 
000 tonų bombų, 6,000 jų 
per maždaug savaitę laiko.

Tai buvo penkta iš eilės 
naktinė ataka ant Berlyno, 
ir obzervatoriai tvirtino jog 
išrodo, kad greit įvyks ben
dra to miesto evakuacija.

Stokholmo laikraščiai ra
šė jog naujoji ataka buvo 
koncentruota vakarinėje ir 
centralinėje dalyse, kad di
deli gaisrai dega Charlot- 
tenburg apylinkėje, 
500,000 berlyniečių 
pastogės.

Iš dingusių britų
skaičiaus matosi, kad 
kiečiai stiprina savo apsau
gą. Berlynas tvirtina, kad 
39 britų lėktuvai buvo nu
šauti tos atakos metu, o per 
paskutines 24 valandas 93 
sąjungininkų lėktuvai buvę 
nušauti virš Vokietijos ir 
vakarinės Europos.

Britų prarasti lėktuvai, 
sudėjus su 29 amerikiečių 
lėktuvais prarastais virš 
Bremeno, įrodo jog vokie
čiai dar turi jėgos didelei 
opozicijai.

Stuttgarte, britų lėktuvai 
sukėlė didelius gaisrus. Na
ciai tame mieste stato lėk
tuvus, submarinams moto
rus, tankus ir sunkvežimius.

Vokiečiai penktadieny pa
darė trumpą ataką ant Lon
dono. Raportas sakė keli 
asmenys buvo užmušti.

Kiniečiai suspaudžia 
ratą apie japonus 
CHUNGKING, lapkr. 28

Kiniečių vakar dienos 
pranešimas sakė jie vis 
tampriau suspaudžia japo
nus šiaurinėj Hunan pro- 

> vincijoj, ir kad mūšiuose už 
Changteh miestą užmušė 
apie 10,000 japonų.

Kiniečių spėjimu, japo
nai Hunan apylinkėje turi 
apie 100,000 kareivių, bet 
pranešimas nenusako kiek 
ten jų apsupta.

Nors labai nukenčia, ja
ponai vis dar smarkiai ko
voja. Kiniečiai sakė 1,000

Popiežius prašo pasaulio katalikus 
gruodžio 8 melstis už taiką

LONDONAS, lapkr. 28 — 
Jo šventenybė Popiežius Pi
jus XII, paskirdamas gruo 
džio 8 d. viešoms viso pa
saulio maldoms už taiką, 
pareiškė, kad vien tik evan
gelija tegali iš naujo suves-

yra švč. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė.

Laiške, rašytam Kardino
lui Luigi Maglione, kuri 1

Reiškia vilties dėl taikos 
Vatikano radio transliavo 
anglų ir vokiečių kalbomis, 
šv. Tėvas rašė, kad pasauly
je esant tieg daug neapy
kantos, labdaros broliškas 
balsas yra nutilęs, arba, jei
gu dar gali žodį tarti, yra 
tuojau nutildomas. Popie
žius taipgi pareiškė viltį 
dėl labdaringos taikos, ko
kios visas pasaulis trokšta.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Marianapolio kole
gijos padėka

Worcester, Mass. — Lap
kričio 21 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje pamal-

patauskas, Sakaitis, Aidu- 
kaitjenė, Sabaliauskienė, Va- 
lungevitz, V. Burdulis, Du- 
sevičienė, Baitkas, Stasitius, 
Bąrįsįęnė, Doniliūtė, Ambro 
zevičienė, Juodauga, Budzie- 
nė, Katauskienė, Keršienė,

dų neto, klebonui kun. Aug. strąmilienė, Uždaviiys, Ka- 
Petra.išiui maloniai sutikus seįįaj pąiu^Įį; p, Monce- 
ip parėmus, padalyta rink
liava Marianapolio kolegijai 
palaikyti.

Tos rinkliavos proga pa
mokslus sakė kun. dr. V. 
Andriuška, Marian a p o 1 i o 
High Seksai prinęipaiaa. 
Rinkliavoj sudėta $627.85.

Marianapolio kolegijos va 
dovyb© ypač džiaugiasi ma
tydama, kad Worcęsterio šv. 
Kazimiero parapijos lietu
viai suprato vienintelės ka
talikų lietuvių mokyklos rei
kalingumą ir ją taip gau
siai parėmė šiais, mokyklai 
nelengvais, laikais.

Kolegijos vadovybė reiš
kia nuoširdžiausią padėką 
visiems aukojusiems, o y- 
pąč Šv. Kazimiero parapi
jos klebonui didžiai gerbia
mam kun. Augustinui Pet
raičiui, kurio rūpesčiu ir pa* 
tankumu kolegija susilaukė 
šios reikšmingos paramos.

Žemiau telpa aukotojų są
rašas:

N, N.......... .  $110.00
Kun. A. Petraitis. 25.00 
Po $10-00: Jurgelioniu šei

mą, Jąnsauskienė, Morkūnas 
ir Kaveckas.

Po. $5.00: V. Parulis, V. 
Gresfca, Rabačauskas. Virba- 
ŠM Gekisevičiūtė, Nygard, 
Steponiųs, Adamkienė, Pili
pavičienė, W. Volinaki, Pa
laima, Bąkiūtė, Verųkūnąs, 
Palaima.

Pq $3.00: Andriuškienė, 
Puronis.

Po $2.00: Kulisauskai, Je- 
rųsevičiųs, Statkus, Stepa- 
nauąkai, Piliponiūiė, Belins 
kienėa čepuiionienė, Naujo- 
kąitMk Mareulitis, Kvietins- 
kas, Morkūnienė, Kąmaitie 
nė, Sarapąi, Giraitis, Ardo- 
wieh, Antanavičius, Donila 
Kašėta, Valatkevičius, že 
maitaitė, Žakas, Oclatis, Kuz 
meškas. Sidabrai, N. N., De 
ionai, Truakauskai, Kuncai- 
tis, Kirminaitienė, Aleknas 
Namurienė, Matulevičius, A 
domąįtis, Kupstą, Bartkevi
čiūtė, Kaveckas, Salatka.

Po $1.00: Voiinakas, Kla-

vičięnė, KureLitienė, Janke
vičius, Alukas, Pirinskas, N. 
N., Balsiai, N. N., Laugaly- 
tę, P. Paulauskai, Lukoševi
čius, Celiąieųė, Grabauskai, 
N. N,, N. N., Ląųgąlienė, 
Zostienė, N. N., Valatkevi- 
eienė, Bcudai, Sakalauską: 
Simitis, Sonulienė, Povilai
tis, Molai, Banis, Witt, Kan- 
dratavičienė, Senkus, Chest- 
nųt, Simonavičius, Pąrulienė.

ŽMOGŽUDŽIO AUKĄ Ir pas mus nauja 
ir įdomu

Rochester, N. Y. — Mūsų 
parapijos metinis bazaras 
prasidėjo sukatos vakare. 
Publika perpildė svetainę. 
Ūpas pakilęs, darbuotojų pa
tarnavimas mandagus. Tiki* 
masi gražaus pelno.

Mildred McCoy, 22 metų 
amžiaus, mokytoj?., rastą 
nužudyta jos tėvų ūkyje ne* 
toli W a s h i n g t on Court 
House, Ohio. (Acms-Drau
gas telephoto)

-"*T

BUY

AND

USi

CHRISTMAS SEALS

They Tvb^fculosis

sta ligoninėj. Sirienė po o- 
peracijos jaučiasi geriau. 
Mataitienė gana žymiai par 
sitaisius. Viskas

Tas, kurs neturi savo nuo
monės, bet pasiduoda kitų 
žmonių nuomonei, yra ver
gas. Klopstock.

PIRKITE KARO BONUS!

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jaj leisdami Išeg
zaminuoti ja. moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokalaa 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
patrinkime akinių, kurie prašali

na viaą akių (tempimų.

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

OPTOMETR1STAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa. 18-toa
Telefonas: CANAL 0593, Chicago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:IO a. m. iki 1:10 p. m. 

Trečiai. Ir šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehUl 0617
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Klebono kuų. J. Bakšio 
patariami, ir pasidarbavimu 
Norkeliūno, Apanavičiaus ir 
Mcroan, pasiuntėm padėkos 
telegramas senatoriams Con 
nally ir Reynolds prašyda
mi paremti svarstant sena
te mūsų tėvynės reikalus.—

Praeitą sekmadienį soda* 
liečiu būrelis, vadovaujant 
vargonininkei Rovaitei, nu-* 
vyko į County Hospital per 
pamaldas seneliams pagie
doti.

Duoba, kilęs iš Lukšių, Ša
kių apskrities. Spalių 19 d. 
atlydėtas kūnas iki krosnies, 
o 3 vai. popiet sudegintas. 
Mat, gyvas būdamas netikė
jo, kad jis iš žemės paeina. 
Tat ir mirus nenorėja į ją 
grįžt.

Augimas, Keršienė, Sipavi- kien5. Galvich Bundza Pau, | v»_  i « y »__ •— -\y HV fl 7
ce&' lukoniai, Galeskienė, Kisie-
N I 'lis, Sakalauskas, Karpavi

čius, Milus, Bendoraitis, Zig-J 
mantienė, Blavackas, Jorgu- 
lai, N. N., P. Sirklas, Uždą- 
vinis, Martuskaitis, Buksku,. 
Ališauskas, Bukicai, Miller,

1 Trumpotis, Kontakuvičienė, 
Markūnas, Aleksandravičius, 
Ridick, Sinanskas, Seilienė, 
Tauras, Bauklis, Sipas, Bug- 
naitis, Maleskas, Šlakeliu* 
nas, Sepavičienė, Platukis, 
Mitchell, Zųkienė, Nartadi- 
čius, Šimkienė, Sakalauskas, 
Navickienė, Eva Ankstutis.

Aukos be pavardžių ir trumparegystę ir toliregystą. 
' Prirengia teisingai akinius. Visuo-

smulkesnės sudarė $162.85. se atsitikimuose egzaminavimas d*- 
Vien «fi97 romas su elektra parodančiaV1SO — Sausiai klaidas. Spedąlč atyda aP>

kreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS
ATITAISOMOS

-------- -__

eitis, Geližienė, N. N., < 
©ickas, Klapatsukas, N. N., 
Gąlevičienė, Landžius, Vai- 
čiųlionienė, Grabauskas, Ra
manauskienė, Savickienė, Da 
bravolskiūtė, Tamošūnas, Si
monienė, Lukais, Deručiūnas, 
N. N., Juknęvicz, McMarrow, į 
Plitnick, Talačkienė, Janu
šauskai, Ročka, Navikas, 
Zugzda, Mačiuliūtė, Baronas, 
Roy, Atkečiai, Rimša, Ake
laitis, Wolinckas, Fitzgib- 
bons, Ranianauskas, Strųc- 
kus, Sloviski, Listaitiene, 
Laukšaitis, Snarskis, Koppa, 
Vasilaitis, Aukštikalniai, 
Naronas, Kiselauskas, Zin
kevičius, Sakaitis, Gadilaus- 
kas, Tamulevičius, Kiseląus- 
kienė, Juknęvicz, Anušaus-

Spalių 17 d. mirė Antanas

DR VAmJSH, OPL
LIETUVIS

Budriko Modemiška Krautuve

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, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Kundrotas palengva sveik-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARLAI

W.W.t .11 u 1 . . ■ t iii. I"

Skolinėms Pinigus 
Morgičiams 

.EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVTVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

LAUPYKITE 
dėl 

1944 
SUPREME 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DAB ARTINS
DfVTDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Tjgtinink&a 

. 4%
1751 W. 47th Street

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite y f
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompasu-__M y w
>i. Jie PĘR- 
BIRBS ir p«- 
darys ji 
NAUJA savo 
dirbtuvėj.

negautumėt

ma- 
jau

Triftfonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

»!• VKST BOOSgVSLT BOAD

J. P. VARKALA
VAISTUOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę į
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
t5 metų patyrimas 

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akla 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8491 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Vstandos ųųo 10 Ud 4; nuo 8 Dd 8 

S«)aaadhųy> pūgai sutartį.
ina-tJ ■■ ■■■■■■

Permainytas 
vardas lr 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Neišmeskite savo senų lšdivėtų nkax> 
dų, bet paveskite mums juos perdirb- 
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ii priežasties karo mes visą sa»

EXTRAl EXTRA!
VISAS DARBAS

IR MATERIOLAS
PILNAI

GV ARANTU0JAMA3
vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį periirf nirimą vi» 
kokių spąlvų Ir ąudinių ąptraųklmui materiolų.
DAR TŲRTMĮC DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDU 

Ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Pąrlor Setų Išdirbėjai

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

■ '. 1 I " III I

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

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

Nedėliomis pagal sutartj
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 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VTEginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofise vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
_ 756 VVest 35th Street

TeL CANaI 6122

x DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždaryta-* 
REZ i 1, >ENCUA

3241 VVest 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6606 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

dr. v. a. simkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

JL KANTEB, eftv 
MONARCH LIQUOE 
3529 So Halsted SL

Phone YARDS 4054

8AVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABAKHNU0 OMDMB 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKIli FINANSINI AI NEPRIKLAUSOMI !

Telefonai: 
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezid.—HEMIock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

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 susitariu^

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TOL. CALUMET Uit Jm. M. Mozeris, Sec*y. BfL HALSTED l

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

DR. CHARLES SEGAL <
GYDYTOJ.4S IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepiama— 1
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 dėl tcą kad jo nebraA-
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HF.LP VVANTFD — VYRU

HELP YVANTED“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEtP WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMEXT 

127 No. Dearborn Street 
Tek ItANdolpli 9488-9489

SVARBUS PTIANEŠUMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavimo Raštą (sta temeni of 
availability) nuo dabartinės dar
bo jstaigos — ar nuo VVar Man- 
potver Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosav- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ

ARC WELDERIŲ
Šešiasdešimts Valandų Darbas 

$60.00 IKI $73.00
Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

UPSET OPERATORIŲ
FORGE HEATERS
$60.00 IKI $95.00 

Ir Bonai Sulig Įsidirbimo

PAGELBININKŲ PRIE PLIENO 
MOKINTŲ — THREADERS 

ROUGH GRINDERS
$52.50 IKI $60.00 

Laipsniškas Įsidirbimas

MAŠINISTO
$70.00 IKI $87.50

Dienomis ar Naktimis 
10% Naktinė Premija

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS

Kasdien: 8 ryto iki S vakare 
Sekmad. nuo 8 ryto iki 3 pp.

5757 VVEST 65 th STREET

Pagreitinki! Pergalę!
Stokit j svarbius karo darbus 
dabar dirbdami didžiausioj gear 

dirbtuvėje Amerikoje!
HAND TRUCKERS 

ŠLAVĖJŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Patyrimo Nereikia 
Malonios Aplinkybės. 

Po Karo Progos. 
Labai Moderniška Dirbtuvė. 

60 Vai. Darbo Savaitė. 
Mokestis už 70 Vai. 

Atsineškit Gimimo Rekordą. 

FOOTE BROS. GEAR 
& MACHINE CORP.

Employment Ofisas: 
5219 S. WESTERN BLVD. 
Atdara kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp.

Sekmad., 9 ryto iki 2 pp.

Nelaimė gatvėje
John Zeigler, 71 metų, 

6416 Normai, mirė pereitą 
penktadienį nuo sužeidimo, 
kurį gavo kai automobilis jį 
sutrenkė prie 49-tos ir Ash
land.

PO DIDELIŲ ŽYGIŲ

Nuskandintas Turkijos 
motorinis laivas

PATYRIMO PAGENDAUJAM 
BET NEREIKALINGA

PUIKI PO KARO ATEITIS
58 VAL. SAVAITĖJE

Mirror Fitters
LENGVA IŠMOKTI 
Patyrimo Nereikia

Neapriboto Amžiaus 
į vai. pradžioje, pastovūs dar-

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL.

Atsišaukite į

STEEL SALES CORP.
3348 So. Pulaski Rd.

65c t .
I bai, gera transportacija gatvėka- 
riais, elevatoriais ar busais.

KLAUSKITE MR. DILL

HOOKER GLASS & 
PAINT MFG. CO.

659 W. VVashington Blvd.

BUS BOYS
Atsišaukit j Colonnade Kambarį 

EDGEWATEP. BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRAMS

WAREHOVSE VYRŲ, patyrusių ar 
ne. prie 'vholesale grocers. Laikas 
ir pusė virš 40 vai. Kreipkitės prie 
Mr. Hauser. 1-mam aukšte, CEN
TRAL GROCERS CO-OP., 1001 S. 
California.

ISTANBUL, lapkr. 28 — 
Laikraštis Aksham vakar 
pranešė žinią iš Izmir, kad 
turkų 300 tonų motorinis 
laivas Ihsani Hudą buvo ne
pažįstamo laivo nuskandin
tas vandenyse tarpe Egijos 
salų. Laivo kapitonas ir į- 
gula buvo išgelbėti.

i

HELP 5VANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIRĖJA
GERAS MOKESTIS 

Šiltas kambarys gyventi. Sužinosite 
sąlygas telefonu YARDS 0130.

WARE BROTHERS
—REIKIA—

DRILL PRESS

u <3.

OPERATORIŲ
—ir—

ASEMBLERS

Vienas Amerikos bomberių, po sėkmingo puolimo ant Rabaul, grįžęs į savo bazę nu-x O lllj >^1. £. »J<1VU k/CLZ^^ liti

sileido jau degančiu inžinu. šiame puolime amerikiečiai sunaikino 70 japonų lėktuvų ir
I iuskandino ar sužalojo 13 laivų-. (Acme-Draugas telephoto)

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

RENDUOJASI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

MAŠINISTŲ
Engine Lathe Operatorių. 60 vai. 
Dienomis darbas. Nuo pirmad. iki 
šeštad. pietų.

CHARLES GROTNES 
MACHINE WORKS, INC. 

2111 W. Lake St.

Abelnų Dirbtuvės

Darbų
T

REIKIA
Visuose 

dalinio
Kiek

Prie antros operacijos darbų 
Patyrimas pageidaujamas bet ne 
svarbu. Laikas ir pusė už viršlaikį.

RENDUOJASI — 3 kambariai. Jei 
kas nori gali renduoti 2 ar 1 su 
štymo šiluma. 1 furnišiotas kamba
rys, kiti ne. Prieinama kaina. Kreip
kitės: 7150 S. MOZART STREET.

RENDUOJASI — Furnished apšildo
mas kambarys. Atsišaukite į 1302 
So. Springfivld Avė., ar pašaukite 
Crawford 3966.

4458 W. Lake St. VYRAI m MOTERYS

VYRŲ
M’ELDERIŲ 

BOILER MAKERS 
IR PAGELBININKŲ 

MAŠINISTU IR 
PAGELBININKŲ 

MAŠINŲ SPECIALISTŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai

HENRY’ PRATT CO.
2222 S. Halsted St.

šiftuose randasi. Riekta 
laiko darbų taipgi yra. 
tai Viršlaikio, Mokant 
Laiką ir Pusę.

VALGIS PRISTATOMASGERAS
MUSŲ CANTEEN VEŽIMĖLIAIS

GERA LIGONINES IR 
APDRAUDOS PLENAS

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Atsineškit pilietybes prirodymus.

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS

REIKIA
Pirmad. perdėm šeštad.

8 ryto iki 4:30 pp.
KALVIŲ

—IR—

KALVIAMS
PAGELBININKŲ 
ELECTRIC ARC

WELDERIŲ
54 VAL. SAVAITE 
GERA MOKESTIS

CARLSON 
BUILDING SPECIALTIES 

2891 Hillock Avė. ,
VYRŲ — PATYRUSIŲ

PRIE INTERIOR UPHOI.STERING 
Taipgi 

NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
prie abelnų darbų

NATIONAL CASKET CO. 
1911 W. Roosevelt Rd.

LUMBER
TALLYMEN

IR

DARBININKŲ
AUKŠČIAUSIA NEGU KITUR 

MOKESTIS IR VIRŠLAIKIS 
PASTOVUS DARBAI

Atsišaukite j

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

2145 S. 54th Avė. — Cicero

Harris Bros. Co.
1349 W. 35th St.

(1 blokas į rytus nuo Ashland)

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

Gražus buvo 
vakaras

I
Dabar randasi Billings ligo
ninėje kaip “resident physi-

Pramoga pavyko, šv. Te- cian”. Už dviejų savaičių iš-‘ 
resės Sodalicijos rengta kau- vyksta į Dėdės Šamo tamy- 
liukų ir kortų pramoga pui- bą. " 
kiai pavyko. Svetainė prisi
rinko pilna žaidėjų ir visi 

: smagiai vakarą praleido. Ko 
misija dėkoja visiems atsi- 
lankusiems ir dovanų auko
tojams: A. Chepul, U. Bal
tuškienei, čepulionienei, ži- 
vatkauskienei, M- Rakaus
kui, Borisienei, taipgi sve
čiams iš kitų kolonijų ir dar
bininkėms. Pelnas skiriamas 
parapijai ir Sodalicijos bė
gantiems reikalams.

Rengia pramogą. Teko nu
girsti, kad gruodžio 12 d., 
parapijos salėj įvyks pra
moga, kurią rengia Apašta
lystės Maldos dr-ja su šv. 
Pranciškaus tretininkais. Ti-• 
kietai jau platinami. Visi 
parapij onai prašomi įsigyti 
tikietus. Plačiau apie pra 
mogą pranešime vėliau.

Lapkr. 20 d., Chicagos Lie 
tuvių Auditorijoj, Palaimin
tos Lietuvos dr-jos metinis 
parengimas pasisekė.

Programą išpildė Keistu
čio choras. Vaidinta “Šala- 
putris”. Roles atliko sekan
tieji: “šalaputrio’’ — Vin
cas Samoška, “Kunigundos”-
— Genevieve Ruibis, ‘ ‘Balia- 
kino” — Petrokas, “Elvy
ros’’ — Sally Ruibis. Visi 
gerai vaidino, šie jaunuoliai 
palaiko lietuvybę priklausy
dami prie lietuvių dr-jų h 
veikdami lietuvių tarpe.

Keistučio choras padaina 
vo skambių dainų. Mokyto
jai, Onutei Metriks priklau
so garbė už išlavinimą cho- 

Į ro.
Duetą dainavo sesutės Sal

parapijos ly ir Genevieve Ruibis. Pas
kui joms pritarė Robert Tre- 
onis ir Vincas Samoška ir 
pasidarė kvartetas.

Po visam linksmintasi.
Į vakarą buvo atsilankę 

ir kareivių, tarpe jų vienas 
buvo Keistučio choro narys 
Walter Klemka, ir Stanley 
Smailis, irgi narys choro, 
kuris dabar gyvena Aurora, 
DI.

Daugiau tokių vakarų.

Vyrų 

Moterų 

Aukštesnės Mokyklos 
Vaikinu

VIRS 16 METŲ
IŠIMTINŲ DARBININKŲ

i

Į
Mums reikia moteries kepti 10 
paštetų (pieš), pyragėlių (rolls) j • i •
ir vieną keksą (cake) kasdien r linam ar daliniam laikui pne 
mažoje kompanijos cafeterijoje. lengvų, švarių bindery darbų 
Valandos: i
5 d’enos i savaitę, gera transpor
tacija, malonios aplinkybės, gera 
moKestis ir valgis.

Ar Galit Kepti?

Vieši pas tėvelius, šią sa
vaitę savo ‘.‘furlough” lei
džia pas savuosius J. Stul
ga, kuris tarnauja laivyne, 
taipgi duktė S. K. Antanai
čių Virginia, kuri tarnauja 
“Waves”.

i

I

nuo 8 ryt-o iki 3 p.p. spaustuvėje kuri atlieka 
KARO UŽSAKYMUS 
DIENĄ AR NAKTĮ

' ŠIFTAI
BUCKLEY DEMENT & CO. Galima sutvarkyti darbo valan

das pritaikant jūsų patogumui.
Atsišaukite j

Intemational

1300 W. Jackson Blvd.

REIKIA
TARNAIČIŲ

PILNAM AR DALINTAM LAIKUI 
ATSIŠAUKITE Į

CREST HOTEL
6724 STONY ISLAND AVĖ.

LAUNDREI VYRŲ
Prie ligoninių ir commissary skal- ^.eai'°rd^rųa Sa
binių. Gera pradine mokestis. Tur. 
būt gana stiprūs atlikti pusėtina; 
sunkius darbus.

Kreipkitės Room 310

ILLINOIS CENTRAL
135 E. Hth Place

R R

MERGINŲ—PRIE LENGVŲ DIRB
TUVES DARBŲ mail order įstaigoje 
; ' ' _ 5 dienos j
savaitę, gera proga.

PROGRESS TAILORING CO.
500 S. Throop Monroe 1418

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengvi dirbtuvės assembly darbai. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

MONROE 1480

BUCERIO Pirkite karo bonus ir au 
kokite savo kraują per A. R 

:: 5ed?en?sOkįeSiviit?aStOVUS: sužeistiems karei
viams.

Patyrusio prie corned beef džio
vinimo ;
darbas; 5 dienos į savaitę.

HAYMARKET 4000

DOCK VYRAMS

Tag & Salesbook

Išvyksta į tarnybą. So. 
Chicago jaunuolių eilės vis 
retėja, štai, šią savaitę P. 
Barišų, 9358 Kimbark Avė.. 
antras sūnus Antaias, iš
vyksta į Dėdės Šamo kariu? 
menę. Vienas sūnus Adolfą? 
tarnauja kur nors Afrikoje

Lanko parapijonus. Keb 
kun. V. černauskas dabar 
lanko parapijonų namus (ka
lėdojai. Visi savo dvasios
vadą maloniai priima ir pa
sikalba įvairiais 
reikalais. Sykiu lankosi ir 
varg. A. Krikščiūnas, kad 
geriau susipažinus su soči- 
kagiečiais.

i

Company
319 N. WHIPPLE ST.

REIKIA ALUMINUM 
CASTING TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS, GRINDERS^ 

SAW VYRŲ. 
PATYRIMO NEREIKIA. 

KARO PRAMONĖJE 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTŲ
Pilnam ar daliniam laikui. Atsišau
kit darbo dienomis nuo 8 ryto iki 
5 pp. šeštad. iki pietų. Atsineškite 
gimimo rekordus ar pilietybės po- 
pierus. ę

2742 W. 36th PLACE
i

Gabūs profesionalai. Ne 
tik sočikagiečiai, bet visa 
lietuvių visuomenė, gali pa 
sidžiaugti, kad gabus jau
nas profesionalas gydytoj?.0 
sūnus P. A. Belinių, 617 E 
89 St., pastaruoju laiku at
sižymėjo, kaipo specialistas

Jaunamečių vakaras. Dąrb 
ščių parapijonkų: J. Sucil- 
lienės, U. Vištartienės pasi
darbavimu, vakaras pereitą 
sekmadienį pavyko. Atsilan
kę linksminosi ir buvo apdo
vanoti. Parapijai liks gra
žaus pelno.

t

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

* ★
★

★

★

Darbai
Dock vyrams, 

žiemos. Dirbkite

★Pastovūs
4 patyrusiems

Prisirengkite dėl 
apdengtoje platformoje kur yra
geriausios darbo sąlygos Chicagoj. 
Atsišaukite popiečiais asmeniškai.

KLAUSKIT HERB RORSON
HENNEPIN 

TRANSPORTATION CO.
900 S. Washtenaw.

ABELNŲ 
MAINTENANCE VYRŲ 

DŽANITORIŲ 
ABELNŲ DIRBTUVĖS 

DARBININKŲ

UNITED AUTOGRAPHIC
REGISTER CO.

5000 S. CALIFORNIA AVĖ.

TYPISTS 
STENOGRAPHERS

PLEASANT W0RKING CONDITIONS

STEADY W0RK N0W

AND AFTER THE WAR

APPLY TO MISS SIGWALT

ACME INDUSTRIAL CO
200 N. Laflin Street

★

For Help 1 
For Sale! 
For Rent!
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE -
In Amerlra** Greate«t 

Lithuanian Dailv Newspaper
— ESTABLTSHFD 1909 —

CALL A N AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNG LITHUANIAN

ADVERTISING MEDIUM ■

★ ★★★★★★★★

Koresp.

One 5aBoT€ur we mustj
CohsTonTlY F«rHT/

l
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DIENRAŠTIS draugas, chicago, illinois
=

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. CNcago, HUsoto
Published Daily, except Sundays,

by the 
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *...........................................................................
Pusei metų ................................................ .. ............ .
Trims mėnesiams ...................................................... .
Dviem mėnesiams ........................  ,

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

Metams ...............................................................
Pusei metų ................................................ ..
Trims mėnesiams ....................................... ................ .
Dvi^m mėnesiams .......................... ............................
Vienam mėnesiui ..................................... ..

G
 h 111 L U

:

$7.00
4.00
2.00
1.50 

.75

$6.00
3.50
1.75
1.25 

.75

!•

Užsieniuose:
$8.00
4.50
2.50

Metams ..............................
Pusei metų ......... ......
Trims mėnesiams ........... ............. ...................... ............
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus pasiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėlė), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

«<
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Laikinoji pokarinė administracija
Pokariniam Europos pertvarkymui Jungtinės Tautos 

vis tik labai rimtai ir planingai rengiasi. Kai Vokietija 
bus sąjungininkų armijų okupuota, laikinai ją valdys 
sąjungininkų taryba, susidedanti iš Jungtinių Valsty
bių, Didžiosios Britanijos ir Sovietų Rusijos atstovų. 
Toji taryba taip greit pradės funkcionuoti, kaip greit 
jungtinių tautų armijos pradės žygiuoti į Vokietiją. Kol 
dar eis militarinės operacijos, taryba duos patarimus 
civiliniais klausimais karo vyrams, bet toms operaci
joms užsibaigus, taryba paims į savo rankas visą Vo
kietijos kontrolę ir valdymą. Ji tas pareigas eis, kol 
Vokietija “atvės” ir kol nebus galutinai nustatytos tai
kos sąlygos. Šis periodas gali tęstis nuo keliolikos mė
nesių iki trijų metų. Tai daug pareis nuo to, kiek koo
peruos Vokietijos žmonės. Griežta militarinė kontrolė 
bus palaikoma iki Vokietija visiškai bus nuginkluota. 
Po to kaimyniniuose kraštuose bus laikoma stipri karo 
aviacijos jėga.

Reikia manyti, kad šis planas bus taikomas ne tik 
Vokietijai, bet visiems kraštams, kurie bus išlaisvinti 
iš nacių priespaudos. Jis turėtų būti pritaikintas ir Bal
tijos valstybėms, kurių žmonės taip griežtai kovoja 
prieš nacių okupaciją ir bijo kitos okupacijos. Lietuva, 
Latvija ir Estija turės valdyti sąjungininkų taryba, bet 
ne rusų armija, kuri, kaip manoma, pirmoji įeis į jų 
teritoriją.. Sąjungininkų taryba turės tvarkyti jas tol, 
kol žmonės išsirinks sau valdžią ir sudarys visą val
stybinį aparatą.
★

Dėl gandų apie taiką
Retkarčiais išgirstame gandų apie taiką. Girdėjome 

jų ir praėjusią savaitę.
Tie gandai gal ir nėra visai be pagrindo.
Vokietijos būklė darosi sunkesnė ne mėnesiais, bet 

dienomis.
Karas su anglais ir amerikiečiais Italijoj vokiečiams 

brangiai kainuoja. Tiesa, sąjungininkai gana lėtai eina 
Romos link, tačiau, nepaisant didžiausių vokiečių pas
tangų laikytis, Roma bus paimta ir visa Italija išlais
vinta. Dviejų nuomonių čia būti negali. Jaučia tą ir vo
kiečių karo vadovybė.

Rytų fronte vokiečiai nebeatsigriebia ir nebeatsi- 
griebs. Dėl to vargu jie norės, kad rusų armijos įžy
giuotų į Vokietijos teritoriją.

Amerikiečių ir anglų lakūnų pasekmingi žygiai dau
žant Vokietijos miestus, pramonę ir susisiekimą, vo
kiečių visuomenę varo į nusiminimą. Ji netenka jokių 
vilčių. Jei ji turėtų teisę veikti ir kalbėti, tikrai tuoj 
pareikalautų, kad valdžia baigtų karą, vedantį tautą į 
dar didesnes nelaimes ir kančias.

Nacių okupuotuose kraštuose sąjūdis didėja ir oku
pantams daro Labai daug nesmagumų ir nuostolių.

Iš kitos pusės, naciai nebeturi vilčių, kad japonai 
jiems ateitų pagalbon Sibirą užpuldami, nes patys ja
ponai amerikiečių ir sąjungininkų yra smarkiai plie
kiami.

Tuo būdu vokiečiai norėtų tuojau kalbėtis su jung
tinėmis tautomis apie taiką.

Bet vokiečių norai taikintis pasiliks tuščiais, jei jie 
nenusikratys kruvino Hitlerio rėžimo ir jei nesutiks pa
siduoti besąlyginiai. Vokiečiai turės pasielgti su Hitle
riu taipj kaip italai su Mussoliniu. Bet ir to neužteks. 

J*
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Visą Vokietijos valdymą (po besąlyginio pasidavimo) 
laikinai paims sąjungininkų taryba.

Gandai apie taiką gal ir turi pagrindo, bet sąjungi
ninkai konkrečiai kalbės apie ją tik tuomet, kuomet vo
kiečiai pasiduos jiems nestatydamį jokių sąlygų.

"Kasčiuškos legi jonas"
Vis tik keistai skambėjo spaudoje paskleistos žinios, 

kad Detroite susiorganizavo “Kasčiuškos legijonas”, ku
rio tikslas esąs paremti Sovietų Rusijos siekimus pasi
glemžti veik pusę Lenkijos teritorijos.

Gen. Kasčiuškos vardu, kaip žinome, Rusijoje yra 
rekrutuojami lenkai kariauti rusų vadovybėje.

Kaip tos “lenkų kariuomenės” Rusijoj, taip ir Wan- 
dos W asilewskos komiteto Maskvoje tikslas yra po ka
ro įsteigti ne demokratinę, bet sovietinę Lenkiją.

Keista, kad A^skva pasirinko naudoti savo imperia- 
li8tižkiems tikslams vardą tokio vyro, kuris visą savo 
gyvenimą kovojo dėl žmonių laisvės. Jis kovojo prieš 
carą, kuris turėjo prisigrobęs daug svetimų žemių ir 
daug tąutų pavergęs; jis kovoja dėl Amerikos laisvės 
ir nepriklausomybės.

Šis Detroite sudarytas “Kasčiuškos legijonas” netu
rės pasisekimo nei lenkų nei kitų tarpe. Amerikiečių 
bolševikai neprigaus. Reikia pripažinti, kad Chicago 

v Tribūne teisybę pasakė, pažymėdamas, kad milžiniška 
lenkų dauguma Amerikoj, taip kaip ir lietuviai, latviai 
ir estai, Sovietų Rusijos nemėgsta. Jie, mat, dar neuž
miršo Rusijos okupacijos jų tėvų krašto tais laikais, 
kuomet ji, Sovietų Rusija, buvo Hitlerio sąjungininkė. 
Tas pats laikraštis ta proga štai dar ką pasako: “De
troito veikla parodo, kad komunistai tebesiorganizuoja 
šiame krašte, nepaisant Maskvos užtikrinimų, kad ko
munistų internacionalas yra miręs ir palaidotas. Tie 
vadinamieji šio krašto liberalai, kurie spyrė Maskvos 
pareiškimą dėl internacionalo likvidavimo priimti tik
ru dalyku turbūt turi labai raudonus veidus.’

SPAUDOS APŽVALGA j
11Abejonių maiše''

Tokia antrašte “Tėvynė” įdėjo vedamąjį straipsnį, 
kurį taip baigia:

“Nors mums gal iki pabaigai karo ir priseis pagy
venti “abejonių maiše”, bet kai tik Amerika laimės 
karą — Lietuvos likimas, nereikia abejoti, bus iš
spręstas lietuviams palankia linkme. Taip manyti 
reikia dėlto, kad Amerika yra vienintelė valstybė, 
kuri Lietuvos nepriklausomybę pripažįsta ir remia. 
Taipgi reikia pasitikėti, kad ji pajėgs ir-kitas didžią
sias valstybes įtikinti, kad šis Amerikos nusistaty
mas dėl Lietuvos nepriklausomybės nėra juokai ir 
kad nepripažinimas tų Amerikos principų gali Labai 
neigiamai atsiliepti į “didžiųjų” valstybių gyvybi
nius interesus ateity.

Turint visa tai minty, mes, Amerikos lietuviai, pri
valome savo spaudoje ir viešuose susirinkimuose šį 
Amerikos nusistatymą dėl Lietuvos nepriklausomy
bės paremti griežtai ir energingai, nes tas nusistaty
mas ne tik laiduoja Lietuvai ir kitoms pavergtoms 
tautoms nepriklausomybę, bet sykiu laiduoja ir pas
tovią taiką ir karo.”

★

Naudingas darbas
“Lithuanian Bulletin” No. 8 įdėjo Kaarel R. Pūstos, 

buvusio Estijos užsienių ministro kalbą, pasakytą A- 
merikos Lietuvių Konferencijoj Pittsburge. Toje turi
ningoje kalboje stipriai yra ginama visų Baltijos val
stybių — Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomy
bė. Be to, dedama įdomių žinių iš Lietuvos.

Šį anglų kalba biuletenį leidžia Lietuvių Tautinė Ta
ryba. Redaguoja jos pirmininkas pulk. Kazys Grinius, 
šį gražų ir naudingą darbą reikia stipriai paremti ir 
praplėsti.

< ★
Lenkai siūlo Lietuvai dalį Prūsijos

(LKFSB) Lenkų dvisavaitinukas Anglijoje “The Com- 
mon Cause” rugp. 1 d. įdėjo Manto straipsnį “East 
Prussia and Danzig”. Jame nurodo, kad Prūsai senovė
je buvo tie patys žemaičiai, tik juos vokiečiai pavęrgė, 
suvokietino. Nuo 1525 m. Prūsija priklausiusi Lenki
jai. 1701 m. Prūsija padariusi sąmokslą au kaimynais 
prieš Lenkiją. Vokietijos galybė išaugusi iš Prūsijos... 
Reik tą galybę panaikinti, šiaurės Prūsijoje gyvena lie
tuviai, o pietuose lenkai. Teisinga būtų toms tautoms 
grąžinti jų gyvenamas žemas, kaip atlyginimą už vo
kiečių padarytus žiaurumus šio karo metu. Pagal pri
dėtąjį žemėlapį, p. Marut mums skirtų Stalupėnų, Pil
kalnio, Tilžės, Zulavos ir Labiau apskritis. Karaliau- 
^»Kltato_tekta lentai. _

T

Pirmu kartu oficialiai a- 
pibrėždamas trisdešimt-trijų 
Jungtinių Tautų ir vienuo
likos sąjunginių tautų orga
nizacijos politiką, Lehmanas 
taip pat pabrėžė tai, kas jau 
Amerikos kalbėtojų buvo sa
kyta, kad nei viena šalis ne
turi pakankamai išteklių vie 
na pati išspręsti šias milži
niškas prieš akis stovinčias 
problemas ir todėl visos ša
lys — nariai turi prisidėti 
pagal savo išgales.

Lehmanas pasakė, kad U 
NRRA turėtų būti vienas iš 
didžiausių Jungtinių Tautų 
įrankių “karo laimėjimui ir 
taikos konsolidacijai’’ ir pri 
dėjo:

“mes turime būti vedami 
ne vien humanistiškų sen
timentų jėgos, bet taip pat 
sveiko proto dėsnių ir abi
pusio intereso.

“Nugalėti ašį ir būti ne- 
pasiruošuslems suteikti pa 
galbos vyrams, moterims 
ir vaikams, kurie išlaikė 
gyvas viltis ir saugojo sa
vo meilę laisvei per kelis 
karo ir priespaudos me
tus, būtų tikrai didelė 
kvailystė, katastrofiškas 
atsižadėjimas principų, ku 
rie yra pagrindu to, ką 
mes branginame civilizaci-

<

KATALIKIŠKŲ KNYGŲ PROPAGANDA

• ■; ■ ■■
___________

Vienos katalikiškų mo
kyklų, Washingtone, stu 
dentės Spaudos Savai
tės proga, suruošusios 
labai patrauklią katali- A 
kiškų knygų parodą, ku
rią aplankė didelis skai
čius žmonių. Ta pačia 
proga buvo suruoštas 
teismas knygai. Blogoji 
knyga ir literatūra vie
šai pasmerkta. (NCWC- 
Draugas photo

Šelpimo problema
LEHMANS PRANEŠIMAS

Jungtinių Tautų Pagalbos 
ir Atstatymo Administraci
ja pasiskirs sau uždavinį su 
šūkiu “padėdami kitiems pa
dedame ir sau” ir nesieks 
pakeisti “internacionalinę 
kontrolę tautų kontrole”, pa
reiškė per radiją buvęs gu
bernatorius Herbert H. Leh
manas po to kai jis vienbal
siai buvo išrinktas generali
niu U. N. R. R. A. direkto
rių.

ARKIVYSKUPO STRITCH BROLIS MIRĖ; 
NEDALYVAVO LABDARIŲ SEIME I 

šeštadienį, Lapkričio 27 d., 
1943 m., Arkivyskupo Sam
uel Stritch, Chicagos Arki
vyskupo, brolis Thomas 
Stritch, Nashville, Tenn., 
mirė ir Arkivyskupas tuo
jau išvyko į laidotuves. 
Arkivyskupas kaip tik tu
rėjo dalyvauti Labdarių 
Seime Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje vakar 
ryte.

A. a. Thomas Stritch lai-^ 
dotuvės įvyks antradienį, 
Lapkričio 30 d., kai Arki
vyskupas Stritch dalyvaus 
iškilmingose laidotuvėse ir 
sūnus velionio, Kun. Morris 
Stritch, laikys laidotuvių 
šv. Mišias.

Vyskupas J. D. O Brien, 
D. D., dalyvavo Labdarių 
Seime ir pavadavo Arkivys
kupą.I

Daniu skyriaus valdy
tojas paskirtas kun. 
Hussey

Kunigas James T. Hussey, 
S. J., vienuolis jėzuitas, bu
vo paskirtas Chicagos kole
gijos dantų mokyklos valdy
toju, Loyala universitete 
dantų skyriuje. Apie tai pra
nešė kunigas Joseph M. 
Egan. S. J., universiteto 
rektorius, pereitą penktadie
nį.

Kun. Hussey mokslo laip
snį gavo Bostono kolegijoje. 
Jis bus kaipo viršininkas vy-^ 
rams Loyola universitete.

Pradės investigacijį
Antradienį, valdžios grand 

jury pradės investigaciją 
dėl susitarimo kai kurių as
menų sudaryti degtinės tru
kumą, kad galėtų pakelti 
Chicagoje kainas. Keturioli- 
ką asmenų ir kompanijų yra 
minima ryšiumi su šia byla.

joje ir žmonijoje.”
Buvęs New Yorko gu

bernatorius, kuris pakarto
tinai pabrėžė “sveiko pro
to” argumentą, pareiškė,

kad UNRRA turi operuoti 
militarinio saugumo sumeti
mais tiek pagreitinimui per
galės. tiek užtikrinimui grei
to ekonomiško atgyjimo.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Istorinės iškilmės

Melrose Park. — Jau daug 
metų praslinko nuo to lai
ko, kaip teko dalyvauti vie
šame susibūrime šios kolo
nijos lietuvių. Maniau, kad 
lietuviai čia, neturėdami sa
vo parapijos, jau bus dingę 
svetimtaučių tarpe. Bet lap
kričio 2 d. atsilankius į jų 
viešą parengimą pastebėjau, 
kad lietuviai yra gyvi vi
suose tautos reikaluose. Jie 
remia kiekvieną gražų ir 
naudingą visuomenišką dar
bą. Iki šiol virš 100 lietuvių 
jaunikaičių stojo į Ų. S. ka
riuomenės eiles. Lapkričio 
21 d. todėl ir buvo sureng
tos iškilmės pagerbimui ka
reivių įr pašventinimas gra
žios lentos su jų vardais. 
Programą

Darbštus ir sumanus iš
kilmės komitetas mokėjo 
taip pasidarhuoti, kad istori
nės iškilmės buvo ne tik 
skaitlingos žmonėmis, bet 
ir įspūdingos apeigose. Ve-, 
teranų kareivių salė prisipil
dė kupina; kai kuriems net 
prisiėjo stovėti. Programoj 
dalyvavo vietos žymūs žmo
nės ir iš Chicago kviesti sve
čiai.

Iškilmių rengėjai, ir su
manytojai, buvo Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubas. Me- 
trikis iškilmių programos 
vedėjas.

s
i parapijos salėj. Visos narės 
'malonėkite atvykti į sus-mą

Sukakties minėjimas
Tėvų Marijonų aemmaii- 

joje, sekmadienį, 21 Lapkri- Sruo^^10 6 d. 8 vai, vak., 
čia, iškilmingomis šv. Mišio- į'------
mis ir bendrais pusryčiais 

i buvo atšvęstas sidabrinis ju
biliejus: 25-kių metų Kata
likų Studentų Misijų Kry 

I žeivystės organizacijos. Ši 
garbinga organizacija įsi
steigė visos Amerikos kata
likų studentų jėgoms suvie
nyti: kad jie (1) susipažin
tų su misijomis; (2) savo 
maldomis remtų tuos didvy- 
rius-misijonierius ten besi
darbuojančius ir (3) kiek 
galima medžiaginiu būdu 
jiems padėtų.

Kartu buvo atšvęsta ir 
šešerių metų sukaktis Tėvų 
Marijonų Seminarijos Misi
jų kuopos įstojimo ir ben
dradarbiavimo su ta garbin- 

apskr. ir Moterų Są-gcs aps- orS'ar^zacUa- Misijų kuo? 
į pos nąriai sudarė 25-ių va
landų adoracijos prieš Šven
čiausiojo pasiaukojimą pa
dėkoti Dievui už laiminan- 

I čią Jo ranką, kuri taip nuos- 
L - tabiai išugdė ir sėkmingaiSesuo Ignacia padare pra- v. ° ... „ ,v. .. . . . vede šią Katalikų Studentųnešimą apie seselių kazimie- ,.. L. v . _ ,, . . Misijų Kryzeivystes veiklą,necių sunkią padėtį Argen- į -

tinoje. ! Bendrų pusryčių metu į jį
Centras nutarė surengti susirinkusius, iš studentų, 

“bunco party” gruodžio 12 prabilo kl S- Saplys ir kun. 
d., vienuolyno auditorijoje ir į J. Augūnąs, kurie trumpai 
visą pelną paskirti seselėms i nupiešė kaip centro taip ir 
Argentinoje. \ mūsų kuopos įsikūrimą i-'

Šiai pramogai Kotrina Ple 
kaitė, kuri yra amžina narė 
iš 1 skyr., paaukojo 25 dol. 
War Bonds ir staltiesę.

E. A.

Iš A. R. D. centro
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų centro susirinkimas 
įvyko lapkr. 21 d. Centro pir 
mininkė A. Nausėdienė ati
darė susirinkimą, kuris bu
vo skaitlingas; atstovių bu
vo beveik iš visų skyrių.

Centro raštininkė V. Gal- 
naitė perskaitė protokolą, 
kuris priimtas. Po to sekė 
skyrių raportai, iš kurių pa
sirodė, kad visose parapijo
se gražiai veikiama ir ren
giasi prie draugijos 25 me
tų jubiliejaus vakaro, kuris 
įvyks vąs. 27 d-, 1944 m-, 
vienuolyno auditorijoj.

Buvo atvykę atstovės net 
iš Gary, Ind., šerkšnienė ir 
Juraitienė. Taipgi išklausy
ta raportai iš Federacijos

I

krities.
Liūdni buvo pranešimai, 

kad mirė du amžini nariai: 
Motekaitis iš Cicero ir Girs
kis iš Bridgeport.

Programoj dalyvavo mies
to majoras, teisėjas, komi-

_ sijonierius, žymas Melrose 
Park veikėjai: A. Kissel, 
Petraitis, A. Joncha, Navic
kaitė, Vaičiūnaitė ir kiti. Iš 
čikagiečių atsilankė teisėjas 
J. Zūris, dr. Viežis su žmo- 
na ir kun. A. Briška. Vete- į Paneša fllfkamS, 1(3(1 
ranai kareiviai atliko pritai- f 
kintas apeigas pašventini
mui garbingos kareivių len
tos ir pagerbimui U. S. vė
liavos. Kun. Ą. Briška pa
šventino lentą išmargintą 
lietuvių kareivių vardais. Po 
šių apeigų sekė dainos, kal
bos.

♦

Pažvelgus į Melrose Park 
koloniją, teisingai galima pa 
sakyti, kad čia yra pribren-; 
dęs reikalas steigti lietuviš-

mūsų kuopos įsikūrimą L' 
darbuotę. Kun. P. Malinaus- 

t kas, kuopos tvarkytojas, ir 
vice provincijolas kun. J. 
Mačiuhonis taip pat patiekė 
keletą gražių minčių ir ska
tino, kad jau dabar laikas 
stropiai ruoštis į tą didžią 
piūtį, kuri laukia mūsų šiam

ką parapiją išvystymui di- { 
dėsnio veikimo lietuvių ka
talikų tarpe tautos ir Baž- baisiam pasauliniui karui pa 
nyčios gerovei. Namiškis sibaigus. Koresp

SUSIRINKIMAI
I GVVJĄll Į SUO-111^

Sodalieijos sus-mas. {vyks įr grąžinti tikietus įvyku.

T

1tl
FELIKSAS KAMP1KAS

Mirė Lapkr. 26 d., 1943. 10:38 
vai. vak. sulaukęs pusės am*

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Šilalės par. 
Biržalaukės kai...o.

Paliko dideliame nuiiūdime 
3 sūnus Felix. Leonard ir 
marčią Stella ir Eduardą; tris 
dukteris Elenorą Ciecilssi ir 
žentą Rayuiond U. S. Army, 
Bessie Laskis ir žentą VVa.ter 
ir June. 4 anukus, broiį ir 
brolienę Joną įr Oną ir Sei
mą, seserį Petronėlę Kataus- 
kienę ir šeimą, pusbrolį Joną 
Rimkų, ir šeimą ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų. O Lie
tuvoje paliko seserį Oną še- 
reikienę.

Velionis priklt usė prie Si
mono Daukanto draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
po adresu 3416 S. Uaion Ave.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Lapkr. 30 d. iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pabaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys 
Žentas, Marti, Anūkai, Bro
lis, Sesuo, Pusbrolis ir Gimi
nės

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas. Telefo
nai Yards 1138—39.

\

I
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BRONISLOVAS 

KEVRNAS
m..

m.

Mirė Ląpkr. 26 d., 1943
12 vai. pietų, sulaukęs 56 me
tų amžiaus

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Ančiškų parap., 
Jutkiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 36

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Prancišką (po tėvais 
Skirmontaitė), 2 tetas Kons
tanciją Pocienę ir Elzbietą 
Kabeltenę ir jų i; imas. Švoge- 
rį Vladislovą Skirmontą ir 
daug kitų" giminių, draugų ir 
pažįstam ų.

Lietuvoje paliko motiną Bar
borą. 2 seseris Antaniną ir Ag
niešką ir brolį Stanislovą.

K ūnas pašarvotas 
4630 So. Paulina St. 
0147.

Laidotuvės įvyks 
l^apkr. 30 d.. >943
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pimaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris,
Avogeeri.s ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Ežcrsk’ą, Tel. Vlrginia 1231-

namuose,
Tel. Yards

anradienj,
m. iš na-

gal greit stos karan
ANKARA, lapkr. 28 

Laikraštis Tanin nesenai 
rašė, kad Cairo įvykusi 
konferencija tarpe Anglijos 
ir Turkijos užsienių reika
lų ministrų padidino galu 
mybes Turkijos įstojimui 
karan. Straipsnis pažymėjo 
jog sąlygos Turkijos įsto
jimui karan dar neprama
tomos, ir kad laiko ir vie
tos klausimai dar turėsią 
būti išrišti.

Žinios iš Istanbulo prane- \ 
ša apie padidėjusią diplo
matų veiklą. Anot kores
pondento, Turkijos ambasa 
dorius Romai išvykęs į Bu
dapeštą, o Franz von Papen. 
Hitlerio ambasadorius Tur
kijai, taipgi atvykęs Buda- 
peštan, pakeliui į Turkiją. 1

A
r

PRANCIŠKUS VAIČAITIS
Gyveno 4218 So. Rockwell St.

Mirė Lapkr. 25 d., 1943 m., 
11:15 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Eržvilko pa
rap., Kavolių kaimo.

Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuiiūdime 

seserį Petronėlę Vaičaitikę, 4 
pusseseres Pranciška Praku- 
lauskienę, Marijoną Rumbinie- 
nę, Petronėlę Juraitie-nę ir Ona 
Girdžienę ir jų šeimas ir daug 
kitu giminių, draugų-gių ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius ir seserį.

Velionis priklausė prie Da
riaus Girėno Amerikos Legio
nierių Posto.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Ave.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Lapkr. 30 d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčia, 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: Sesuo, Pusseserės 
ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Telef. Gro
vehill 0142.

l

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Rankose!

L
L

i
i

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTfUULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODLCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Bes* 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

Pasitikėjimo 
Mumis

sios pramogos. Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. 
Kadangi sus-mas priešmeti- 
nis, bus rinkimas valdybos 
ir komisijų. Rap.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS .
Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.

Turime didelį^ 
p a s i r inkimą ' 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taiaom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JFftT.T RY _ WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Putine: LAFAYETTE 8617 

įj į — — i,.ii—11— 1— —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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 TBOOST MONUMENT COMPANY

■įr
VINCENTAS J. SABALIAUSKAS

Gyveno 8239 So. Morgan St.
Mirė Lapkr. 26 d., 1943 m., 5 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Biržų apskr., Papilio parap., Krik- 

sčių kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Apolonijų (po tėvais 

Valskaitė), dukterį Aldoną ir žentą Joną Sharelius ir anūką 
Vincuką, pusbrolį Dionizą Vaitkevičių ir jo šeimą, 3 švoge- 
rius Joną, Juozapą ir Antaną Vaiskius ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 3 bro
lius Kųn. Adolfą Sabaliauską, Joną ir Stanislovą, seserį 
Emiliją Kiznevičienę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas McPhee koplyčioje, 7133 S. Westem Ave. 
Laidotuves įvyks antradienį, Lapkr. 30 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švč. Panelės Marijos pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Žentas, Anūkas, Pusbrolis, Švo- 
geriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

I

M MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
į 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 vaL

įlj •oo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną putzmkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MČNUMENT CO.Mūsų pastatytas

TRVAM8 MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEKLEI’ 6102

I

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakų

480647 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu talUmieru.

Phone Y AKDS 4908

EVANAUSKAS
3319 LiTUANICA AVE. Phone YARDS 1138—33

L BUKAUSKAS

Phones; CANAL 2515
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

j

LACHAWICZ IR SUNAl
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

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

MAŽEIKA

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE.

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE._______ Phone LAF. 3572

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

Telephone YARDS 1419

j

I
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Pirmadienis, lapkr. 29, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

KETURI BROLIAI DĖDES ŠAMO
KARIUOMENĖJE

j giją, taip pat lankė Armour 
Tech. mokyklą. Buvo moky
tojas. Yra nevedęs.

Cadet Silvestras Bernotas 
į Dėdės Šamo kariuomenę iš
ėjo 1943 metais, balandžio 
mėnesį. Jo tėvas miręs. Mo
tina Vincenta gyvena Chica
goje.

PVT. FORTŪNAS 
BERNOTAS

DTENRAŠTTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

SUNAIKINTAS JAPONU KOMISARIATAS

Prieš išlaipinant marinus Cape Forokina, Bougainville saloje, Amerikos lėktuvai bom 
bomis sunaikino šį japonų komisariatą. Prieš karą ši vieta buvo žinoma Buretoni Mis- 
aion ir tarnavo, kaipo prekybos postas. (Ac me-Draugas telephoto)

Pvt. 
gimė 
dieną. 
Gaul’s
Lindbloom high school. Pri
klausė prie parapijinių orga
nizacijų.
, Pvt. Fortūnas Bernotas į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1942 metais, lapkričio 
mėnesį. Motina Mrs. Vincen
ta Bernotas gyvena Chica- , 
goję, 
Tėvas 
metus, 
dęs.

Fortūnas Bernotas 
1919 metais, kovo 2 
Chicagoje. Baigė St. 
pradžios mokyklą ir

SGT. IZIDORIUS 
BERNOTAS

5651 So. Christiana. 
miręs prieš aštuonis 

Fortūnas yra neve-

Sgt. Izidorius Bernotas 
gimė 1914 metais, lapkričio 
9-tą dieną, Chicago, III. Bai
gė Touty pradžios mokyklą 
ir Tilden high school. Dirbo 
Stock Yardose.

į Sgt. Izidorius Bernotas į 
Dėdės Šamo kariuomenę išė
jo 1941 metais, lapkričio 16 
dieną. Yra nevedęs. Jo moti
na Mr3. Vincenta Bernotas 
gyvena Chicagoje, 5651 So 
Christina. Tėvas miręs prieš 
aštuonis metus

KADETAS SILVESTRAS 
BERNOTAS

Cadet Silvestras Bernotas 
gimė 1920 metais, rugpjūčio 
5 .dieną, Chicagoje. Baigė 
Touty pradžios mokyklą, 
Lindbloom high school ir 
Wilson Jr. College. Lankė du 
ir pusę metų mokytojų kole- I

Nelaimingi atsitikimai

Pasidairius po Chicagą ir apylinkę
Žuvo gaisrininkas
Edward Ford, 48 metų 

amžiaus, gaisrininkas Chica
go ir North Western geležin
kelyje, žuvo pereitą penkta
dienį. kai jis pertoli pasilen
kė iš lokomotyvo ir buvo su
trenktas signalinio bokštelio 
prie Leavitt gatvės. Jis 
veno 8041 Langley avė.

* * *

Apvogė

gy-

atvedė kraujo latakas nuo 
netolimos krautuvės, kurios 
langas buvo išdaužtas.

Sakoma, kad Darlak kai
riajame kirkšnyje rasta ga
baliukas stiklo.

Paul Darlako sesuo Mrs. 
Stella Mallers, 2355 W. 
lerton str., pareiškusi, 
jai pasakė pienininkas, 
jis matęs, jog du vyrai

' šė jos brolį. Tuo reikalu yra 
vedamas tardymas, šeimai 
yra duota laiko iki gruodžio 
9 dienos suradimui dingusio 

q o
’ liudininko, kad dalyką išaiš

kinus.

Cul- 
jog 
kad 
mu-

Karo belaisviai
I

.Sužeisti kareiviai Į i 
karo frontuose j

VV'ashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 430 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Euro
pos, Viduržemio, Vidurio ry
tų, Pacifiko ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose. Dvidešimt ketuųi 
vyrai yra iš Illinois sužeis
tųjų skaičiuje.

Sužeistųjų skaičiuje 12 
vyrų yra iš Indiana valsty
bės, 12 iš Iowa, 11 iš Michi 
gan, ir 10 iš Wisconsin.

Vyras ir žmona susižei
dė kai bėgo nuo ugnies

Vyras ir jo žmona susižei-

tl

Harold Tenenbaum, 
metų, Kansas City, 
Illinois universiteto studen
tas, pranešė pereitą penkta
dienį policijai, jog jis buvo 
apvogtas trijų negrų,
paimta $13 ir laikrodis 
$50. 
tas 
avė.

Iš jo i 
už Į 

Studentas buvo apvog- 
fronte 1220 Columbia

* * *

Ieško liudininko
Paul Dari ak, 

ward Darlak, 
Touhy gengės, 
negyvas pereito 
nio ryte, prie
Throop gatvių, kur policiją

brolis Ed- 
kuris yra 

buvo rastas 
ketvirtadie- 

18-tos ir

* * *

Žuvo 3 vaikai

X Noveną j Nekaltai Pra
dėtąją Panelę šv. Brighton 
Parke prasidės šį vakarą. 
Noveną ves kun. Juvenalis, 
OFM.

Delmar McDaniels, 38 me-

X Miciūnas, Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para
pijos komiteto narys, tėvas 
kun. A. Miciūno, MIC., šio 
mis dienomis sužeistas dirb
tuvėje. Gydomas namie.

X Juozas ir Bernice Lima 
Padėkos Dienoje susilaukė 
sūnaus. Motina ir nauja pi
lietis randasi German Dea- 
coness ligoninėj. Bernice Li
ma yra duktė žinomų Wau- 
kegano lietuvių Malelų.

X Dievo Apvaizdos para
pijos nuosavybės dabar gra
žiai atrodo. Neužilgo bus 
pradėta remontuoti salė. Po 
visų darbų, sakoma, salė bus 
viena gražiausių lietuvių pa
rapijinių salių Chicagoje.

X Jos. Budriko krautuvė, 
3241 S. Halsted St., jau pil
nai prikrauta įvairiomis ka-

Į

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą dė anksti pereitą penktadie- 
penktadienį paskelbė 410 nį, šokant iš antrojo aukšto, 
Jungtinių Amerikos Valsty- trijų aukštų apartamento, 
bių kareivių pavardes, ku- 2107 S. Michigan, po to kai 
rie yra vokiečių nelaisvėje, pirmojo aukšto koridoriuje 
Iš Illinois valstybės belais- kilo ugnis.
vių skaičiuje yra 17 karei
vių. Belaisvių skaičiuje yra tų, ir jo žmona Avis, 36 me- 
sgt. John B. Kaminski, jo tų, buvo nugabenti į šv. Lu- 
motina Mrs. Rose Kaminski ko ligoninę. Jų sūnus aštuo- 
gyvena 3208 So. Racine avė. niolikos metų buvo nuleistas ledinėmis dovanomis. Pasi- 

Belaisvių skaičiuje aštuo- per langą kopėčiomis.
ni vyrai yra iš Indiana vai- j 
stybės, devyni iš Iowa, 15 iš 
Michigan ir 7 iš Wisconsin.

rinkimas dabar didelis. Įmo-

Sekmadienį
Sekmadienį buvo pirmoji 

galiojanti diena dėl rudos 
stampos M, trečioje raciona
vimo knygelėje.

Dvidešimt žmonių apleido kėjus dalį pinigų, dovana 
savo apartamentus, kai kilo paliekama iki Kalėdų. Gal- 
gaisras. T’—..................
mestos cigaretės. Nuostolių 
padaryta $200.

Ugnis kilo dėl nu- vojantieji apie pirkimą do-

Gimė 14 svarų kūdikis
Mrs. Green, iš Oklahoma 

City, Okla., pagimdė kūdikį, 
kuris sveria 14 svarų. Ku- 

du dikio tėvas yra lėktuvų fab- 
nuo riko darbininkas. Tėvas 

Sakoma, jog dūmų, įaį kovojo su gaisru džiaugiasi naujagimiu. Nau-

Paris, I’I. — Pereitą penk
tadienį žuvo trys vaikai 
gaisre, kai motina išėjo ke- 

iliom minutėm. Žuvę gaisre 
vaikai yra Mr. ir Mrs. Ray- gaisrininkai nukentėjo 
mond Harris. f 
gaisras kilo iš perkaitinto trijų aukštų namo baismen- jagimio keturi broliai ir se- 
pečiaus. Žuvę vaikai yra to- te, 1562 West 79th str. Gaiš- serys svėrė nuo 10 iki 1214 

svaro, kai jie gimė.

Dūmų aukos
Pereitą penktadienį

kių metų: vienas 3 metų, ras sukėlė $500 nuostolių, 
antras 2 metų ir trečias 10 
mėnesių. Vaizdas iš karo fronto

I

NAPPY By Irv Tirman

SGT. LEONARD 
BERNOTAS

SKELBK Il£S “DRAUGE”

GOING SOMEV/HERE 
GENTLEMEN?

Sgt. Leonardas Bernotas
______ _______ gimė 1912 metais, sausio 24 

Laivyno nuostoliai dieną. Chicagoje, III. Baigė 
Šv. Panelės Gimimo lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą 
ir Tilden high school. Dirbo 
Sears Roebuck, Shipping 
Clerk.

Sgt. Leonardas Bernotas 
į Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1940 metais, kovo 5 d. 
Leonardas yra nevedęs.

Sgt. Leonardo motina Mrs. 
Vincenta Bernotas gyvena 
Chicagoje. 5651 Christiana. 
Jo tėvas mirė prieš aštuonis 
metus.

Washington, D. C. — Lai
vyno departamentas pereitą 
penktadienį pranešė Jungti
nių Amerikos Valstybių 60 
jūrininkų pavardžių sąrašą, 
kuriame pažymėta, jog 43 
jūrininkai žuvo (mirė), 9 
buvo sužeisti ir 8 dingę. Du 
chicagiečiai yra mirusiųjų 
skaičiuje, vienas yra dingęs 
kovoje.

misijoms Solomon salose

ALL RIGHT MEN f IF THOSE
BOYSARE D0WN HERE.THEY 
MUŠT BE IN THE HANDS OF
THAT GANG BY NOW,SO
MOtD YOUR FIRE TILL

YOU'RE SUREf >

<* <*
F N
■w
•• * -

Solomon salų pėstininkų 
dalinio (regiment) oficieriai 
ir kareiviai auaukojo iš viso 
$3,000 atstatymui katalikų 
misijoms Solomon salose. 
Suaukoti pinigai, atminti 
tuos, kurie žuvo Solomons, 
buvo atsiųsti Bostono aux- 
iharui vyskupui R'chard J. 
Cushing’ui, Bostono arkivys
kupijos tikėjimui platinti; 
draugijos direktoriui. I 

Kartu su pinigine auka, 
buvo kunigo Lawrence M.

________________________ pasodintas į Cook kauntės 
elektros kėdę Ernst Wi3hon, 
35 metų amžiaus, kuris nu
žudė Joseph Schulte, 79 me
tų amžiaus, laike pasikėsini
mo apiplėšti minimą asme
nį. birželio 28 d., brangak
menių krautuvėje, 3155 Har- 
rison.

Thanksgiving dienoje Wi- 
shon suvalgė gerus kalaku- 

pietus ir pareiškė, jog 
rina namo. Jis susitaikė 
Dievu. Jį sutaikė su Die- 
episkopalų bažnyčios pa-

vanų lai nelaukia kol viskas 
bus išpirkta.

X Graudentas Gudas, Pet
ras Končius ir Pranas Stu
poras, populerūs Bridgeport 
jaunuoliai, tarnaują kariuo- 
menėj, šiomis dienomis trum 
pai atostogavo namie ir sa
vo draugų ratelyje. Visi trys 
yra radio operatoriai kariuo
menėj. Gaudentas yra sūnus 
žinomų visuomenei Prano ir 
Uršulės Gudų, turinčių krau 
tuvę prie W. 33rd St. ir Li
tuanica Avė.

X Elena Nedvarienė, ARD 
iždo globėja ir Moterų Są
jungos 1 kuopos pirm., pa
tapo “grandma”. Vyresnioji 
jos duktė Stella (Mrs. Shi- 
elds) susilaukė sūnaus. Jau
nieji Shields gyvena Kali 
fornijoj, tad E. NedvarienėBrock, kariuomenės kapelio

no, laiškas, kuriame jis ra- su Jaunesne dukterim Ade 
šo: “Visi regimento (dali- Uinkšiene spalių pradžio- 
nio) nariai, kata’ikai, pro- n<uvy^° Kalifornijon, kad 
testantai ir žydai” aukojo ^pasitikus” anūką ir iki šiol 
pinigus. Priedinės dovanos 
bus padarytos netolimų vie
netų : medikalinio korpuso 
kompanijos, inžinerių kom
panijos ir lauko artilerijos 
batalijono.

ten vieši. Rašo, kad kasdien 
plaukioja okeane ir kaiti
nasi saulėje Palm Springs 
Calif.; net negalinti įsivaiz
duoti, kad Chicagoje jau žie
ma. Namo grįš gruodžio mė 
nesį.

Mirė elektros kedėje
PeI!i^.Pfnita??eni Westera AveFpadėkoš Die^ 

noje susituokė su senu brigh 
tonparkiečiu našliu Viktoru 
Kazimieraičiu. Jaunieji gra
žiai išauklėjo šeimas. Vili
mienės viena dukterų pava
sarį baigs šv. Kazimiero a- 
kademiją. Jaunojo du sūnūs 
kariuomenėj, vienas namie 
ir viena duktė jau vedusi. 
B. Vilimienė, be to, yra dos
ni aukotoja švietimo, kultū- 

i ros, labdarių, seserų kazi- 
mieriečių, pranciškiečių, ma
rijonų ir kitų draugijų.

X Barbora Vilimienė, naš 
lė, savininkė taverno 4014 S.
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