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Yra žinių, kad ašies oro jėgos
nusikėlė Į savo bazes Sicilijoje

BOMBOS TALKININKAUJA

CHURCHILLIO

ĮSPĖJIMUI

Gen. Thomas pareiškia, kad su
japonais tikrai bus sunki kova

^CNGLANDĮl;
'.•//i, a

Sąjungininkai baigia atkirsti
t

•

Japonų generolai kovų laukuose

)

Bizerte bazę nuo Tunis

nepriklausomai nuo Tokijo veikia

\
gr. 1.—Są- žangiuoja skersai Tunisijos

LONDONAS,

WASHINGTON. — Sena

jungininkų bomboneSiai nuo tikslu pasiekti Tripolitaniją.

latinėmis atakomis sunaiki O dar kita kolona spaudžia
no Bizerte bazės airportą, ašį pačiam Tunise.
Tunisijoj, anot žinių iš šiau

Smogianti Tiipolitani jos
rinės Afrikos.
link kolona yra sudaryta
Susekama, kad ašies oro
daugiausia iš amerikiečių ir
jėgos tuo būdu priverstos iš
prancūzų.
Bizerte nusikelti į

Sicilijos

Iš Libijos pranešta,

bazes ir iš tenai veikti prieš

britų aštuntoji armija, kuri

sąjuųgininkus.

Paskui

ten atsivijusi gen. Rommelio

drožtą

ašiai

šį

siaurinusi savo

įsivarė

veiksmus.

Tik priešakinės sargybos tu

kyliu tarp Bizerte ir Tunis
ir perkerta tarpe šių

torius E. D. Thomas iš Utah vyriausybė gali sau daryti
pareiškia, kad prieš Japoni su priešu paliaubas, gali tar

ALGIERS

ją

ri mažus susikirtimus su ap

bazių

sistojusiomis ašies liekano

geležinkelį, vienatinį sausže-

mis.

miu susisiekimą.

Galimas

daiktas, kad

TUHISIA

("I)nu|M”

t’

< .

mio jūroje, tai yra rekordinis bombardavimas.

Britanijoj išmesta
199,000 bomby;
43,667 užmušta

Sovietų armijos dviem frontais
pliekia vokiečius, pažangiuoja
Kasdien tūkstančiai vokiečių
nukaujama; daug karo grobio tenka

ten.at- y

Londonui kliuvo apie

7,500

ketvirtasis Is

tonų bombų, tarp kurių apie

panijos uoste Barcelonoje in-

ZURICH, šveioarija, gr. 1. 45,000 iki 50,000 bombų bu
• — Vakar gautas vokiečių vo
gaisrinių
(sukeliančių

Spėjama, kad tik šiuos ke- ]aikraštis Frankfurter

turis nardančius laivus pran
cūzai išvadavo iš visų anks
čiau minėtų 62 prancūzų karo laivų Toulono prieplabko-

je. Kiti visi laivai nuskandinta, nepaisant vokiečių pastangų juos išvaduoti

sunaikinimo.*

nuo

-

I

Į Algiers pakliuvusio vie
no submarino įgula pasako
ja, kad pasprukus iš Toulono

uosto ilgą laiką girdėta toje
prieplaukoje įvykusių spro

Zei- gaisrus). Minėtu laikotarpiu
tung praneša, kad begalinės 1,150,000 namų sugriauta.
kariuomenės kolonos ir įvaiPer pirmuosius tris orinių
rių rūšių karo medžiaga
atakų mėnesius Londonas
transportuojama į Pietinę
pergyveno 57 bombardavi
Italiją.. Bet nesakoma, ar ta
mus kas mielą naktį be per
kariuomenė yra vokiečių, ar
traukos. Per tą laikotarpį
italų.
apie 6,600 tonų bombų išmes

Lenku premjeras
atvyksta Amerikon
LONDONAS gr. 1.—Len

kų

gimų aidai.
Jie taip pat pasakoja, kad

vokiečiams įsiveržus į Tou-

loną tenai nebūta prancūzų
kariuomenės, kuri

vokiečių

tremtinės

vyriausybės

premjeras gen. W. Sikorski
išvyko į Ameriką

pasitari

mams su prezidentu Rooseveltu.

nas iš ten buvo iškelta. Prieš
vokiečių

įsiveržimą

valandom anksčiau

dviem

specia

liai vokiečių daliniai apnyko

prieplauką

tikslu

užgrobti

I

reikalinga labai ilga kampa būdu nusižudo
nija.
Taip yra ir su japonais
Sen. Thomas kokį laiką gy
admirolais, kurie vadovauja
veno Japonijoje ir stebėjo
laivyno eskadroms. Išplaukę
japonų papročius ir jų kari
į jūras kovosna jie pasidaro
nę sistemą, kuri daug kuo
nepriklausomais ir negrįžta
skiriasi nuo kitų šalių tvar
namo, jei nėra laimėję mū
kos. Japonų generolas su sau
šių.
pavesta armija išvykęs ka
Štai, kodėl bus sunki kova
ran virsta nepriklausomas
nuo karo ministerijos ir vy su japonais.

paskolas vyriausybei

Anot žinių, smarkios

ko

vos vyksta Maskvos vakaruo

se (centraliniam karo fron
te), Viazma-Veliki Luky tri
kampy, kur rusai sekmingai

mai apsistoję.

dirbdina naujų bazę

savo žygius.

Solomon salose

naip, ar kitaip kad tik kur
nors įsistiprinus ir griežtai

reiškia, kad

pakilo veikti ir tuojau užata-

kavo japonus Georgia

gos krovinių. 58 tankai su neįstengusios įveikti ameri

Per tris dienas ten japo

nai atakuoti.

anot lingą savo bazę salyno cen

Nuo

ofensyvos

Guadalcanal

karo mėnesis

savo

saloje

rėžtu U. S. patruliai sunai
kino didelį kiekį japonų gin

klų ir amunicijos aukštuti
niam Lunga upės rajone —

pietuose

dijuoja priemones, kaip bū tuose nuo ofensyvos pradžios
tų
tinkamiau žmones priver
ta; žuvo 12,696 civiliniai,
vokiečiai neteko apie 155,.sunkiai sužeista apie 20,006. Į sti prie privalomojo taupy
BOSTON, Mass., gr. 1. —
700 kareivių nukautaisiais ir
mo, kad jie daugiau ir dau
Tardymų boarde išaiškinta,
nelaisvėn paimtaisiais.
Per pirmąsias 22 dienas ir
kad gaisro ištiktam Cocoa-1
giau savo pajamų skolintų
naktis Londonas pragyveno
vyriausybei
pirkdami
vy
nut Grove klube, kuriam
apie 10,000 gaisrų, kai ku
riausybės vertybės popierius
apie 500 asmenų žuvo, būta
riai nakčiai teko iki 1,000
ir karo bonus.
per daug žmonių. Tas gi dar
gaisrų.
labiau padidino paaiaubą ki
Knygoje išdėstyta ir kitų
LONDONAS, gr. 1.—Va lus gaisrui.
Britanijos miestų nuostoliai
kar buvo ministro pirminin
(žuvusiųjų sąrašuose ras
nuo vokiečių bombų.
ko Churchillio 68 metų gim tos kelios lietuviškos pavar

Lapkrity!—geriausias

Ir .šiaip

daryta.

Per daiię žmonių būta
sudegusiam klube

zero

daug nuostolių japonams pa

japo

pradžios nai, kiek sužinota, naują ba

paimta. Tad abiejuose fron

Trys

lėktuvai numušti.

Nežiūrint sąjung i n i n k ų

1. — American Academy of šiame fronte apie 67,000 vo zę dirbdina New Geoigia
Politioal and Sočiai Science
kiečių nukauta ir apie 60,000 salų srityje. Kol kas Solo
susi rinkime
Randolph E.
paimta nelaisvėn. O centra mons salyne japonų veiksPaul, generalinis iždo depar
liniam fronte apie 22,500 ^au
tamento patarėjas, pareiškė, kauta ir apie 400 nelaisvėn

kad šis departamentas stu

Pataikyta ke

laivams.

liems

Sovietų pranešimo, per ketu tre. ’

bombonešių veikimo,

salų

apylinkėse.

naikinti. šiame fronte vakar kiečių pietrytuose Solomons,
7,500 vokiečių nukauta.
regis, susimetė statyti ga

rias dienas daugiau kaip 20,-

Jie dirba vie

Sąjungininku bombonešiai

medžia gos Pietų jūrose (Pacifike)

Stalingrado fronte,

nutrauktų

jie

kams.

kos, 40 kulkosvaidžių ir 12 neša, kad japonų jūrinės jė

amunicijos ir karo

Bet tis be

pasipriešinus sąju n g i n i n-

WASHINGTON, gr. 1. —

17 vokiečių tankų, 37 patran Laivyno departamentas pra

000 vokiečių nukauta.

PHILADELPHIA, Pa. gr.

Sakome, japonai

stumiasi pirmyn. Kovų metu

per vieną dieną rusams teko

-----

nuo

Henderson

amerikiečių

airfieldo.

Prieš

porą savaičių japonai ten iš
laipino daugiau

kariuome

nės, kuri tačiau neatsilaiko
prieS amerikiečių atakas,

Laivyno departamentas pa
žymi, kad Guadalcanal salo-

je

japonai

stengiasi

kaip

nors įsistiprinti ir sustiprė

Japonų armijoje

ti.

pastebėta moterų

kad jie visgi gali dar suspė

kas

Bet jiems šis žygis

nesiseka.

kol

Pažymima,

tuvių diena.

ti (pasitvarkyti ir pavojus
dės).
bazes. Tarp šių bazių susi
Laikraštis Evening Stand
Vaikinas, kurs pasisakė, dar nepraėjęs.
nų korporalas Richard Fra•
•
siekimas perkertamas. Iš Bi
ard rašo, kad lapkričio mė kad iš jo pamesto degtuko
ley pasakoja, kad Guadalca
zerte ašies oro jėgos išvytos
nesis Britanijai buvo geriau prasidėjo gaisras, nėra areš
Britai rūpinasi
nal kampanijoje
susekta
sunaikinus, ten airportą.
sias karo mėnesis. Per tą tuotas, bet yra policijos žiIndų vandenyne kovojan tarp japonų uniformuotų mėnesį daugiau kaip kitados , nioje.
pokariniais laikais
v
tieji prancūzai paėmė Reu- moterų,
karo frontuose laimėta, ne r
• -1
r
•* *
. * J
LONDONAS, gr. 1.— Sir
nion salą; kūną iki šioliai
gu prarasta.
Pataria
sudaryti
Williom Beveridge
pokari
Britų ambasadorius
valdė Vichy vyriausybė.
Ministras pirmininkas ga
niams planams komisija pra
' Iš Pacifiko pranešta, kad
vo daug sveikinimų iš visų žydų
italų legijoną
AKRON, O., gr. 1.—Mary

KARO EIGA
Iš Maskvos pranešta, kad
sovietų armija daro pažan

lėktuvai gą , dviejuose frontuose —
apspito prieplauką. Susėtos Maskvos vakaruose ir Sta
minos, kad sulaikyti laivus lingrado pietvakaruose. Vo
nuo pabėgimo atviron jūron. kiečiai patys praneša, kad

laivyną.

Planuoja privalomas

------------------------------------ r~

įsakymu prieš aštuonias die

menės ir laivyno dalys, šiam savo kareivio. O kaip pra
gi žygiui atskirai naikinti laimi, tada jis pats harakiri

--------------MASKVA, gr. 1.—Centrą-’

laivą. Ypač transportai me tanija kovojo prieš vokiečių liniam karo fronte rau
paspruko iš Toulono
donoji armija 'vakar 7,500
džiojami.
<rbli£žą?’
vokiečių daugiau nukovė ir
LONDONAS, gr. 1.—likęj§ Berlyno per radiją praIki 1941 metų galo iš vo
liama aikštėn, kad ketun nešama, kad ašies submari- kiečių lėktuvų Britanijoje 75 tankus sunaikino Mask
prancūzų submarinai suspė- nai daug sąjungininkų laivų išmesta 199,000 orinių bom vos vakaruose siaučiant snie
jo pabėgti iš Toulono, Pran- nuskandiną Afrikos pakran- bų, užmušta 43,667 vyrai, go pustymams ir blizardui.
cūzijos, kad išvengti sūnai- tėse. Tie pranešimai čia ir moterys ir vaikai ir 50,387 Be to, Btalingrado fronte ru
sai pasistūmė apie 6 mailes
kinimo, arba nepa.ekti vo- įųj. kitur nepatvirtinami, sunkiai sužeista.
pirmyn dviem kyliais. Vo-!
kiečiams. Du iš tų submari- ggį kad daug ašies laivų nuSmarkiausia ata k u o t a s
nų nuplaukė į Algiers ir ten garmj Viduržemio jūros dug Londonas. Nuo 1940 metų kiečių kontratakos visur at
susijungė su sąjungininkais,
apie tai nereikia abejo rugsėjo iki 1941 m. liepos mušamos.

ternuotas.

tei«pu..v.

cius Tunise ir Bizerte (dešinėje). Britų ir Amerikos lėktuvai priešą smogia Vidurže

ir atakuoja kiekvieną Vidur 1940 ir 1941 metais.” Apra
žemio jūroje pasisukusį ašies šoma, kaip tais metais Bri

Keturi submarinai

plaukiant, o

Acme

f .

RAF tęsia oro atakas Turino mieste (kairėje), sąjungininkų žemės jėgos uždarė na

LONDONAS. — Išleista’
jėgomis iš Europos. Tačiau nauja oficiali faktų ir skait-1
menės kolona sėkmingai pasąjungininkų oro jėgos budi menų knyga “Fronto Linija

trečiasis laukiamas

karinė mašina, jos paskiros kaip jam yra tinkamiau, jis
dalys, kiekviena jos kariuo gali kariauti iki paskutinio

T/»y»V • ••• ••••■

V&BYA^^IALLItPATTACK

jos ten papildomos naujomis

Kita sąjungininkų kariuo

nugalėsiant

pirmiausia tis apie taiką, bet generolas
turi būti sunaikinta jos visa karo lauke gali elgtis taip,

ALGERIA

armijos liekanas, kol kas su

smūgį seka kitas — sąjungi
ninkų viena kolona

kad

Tokijo

riausios vadovybės.

Vokiečių

ir

Maskvai yra Londone

Kaip žinoma, vokiečiai skau rusai, regis, sukelia dar tre Solomon salyno centre japo
neša, kad ji padariusi
pla
pasaulio dalių.
čią
ofensyvą
—
šį
kartą
Vo

‘
WASHINGTON,
gr.
1.
—
džiai nusivylė.
nus po karo praplėsti ir paLONDONAS, gr. 1.—Arnai susimetė dirbdinti sau
ronežo frante.
naują bazę. Tose apylinkėse chibald Clark Kerr, britų
WASHINGTON. — Iždo Senatorius Alexander Wiley; dvigubinti gyventojams soi/.
S.
bombonešiai
atakavo
LONDONAS. — Afrikop
Afrikos karo fronte pir
ambasadorius Maskvai, grį departamentas praneša, kad ' (res. Wis.) iškelia sumany- 'dalinę apdraudą. Į naują
kampanijoje iki šioliai auna) moji britų armija Tunisijoje japonų konvojų ir vienam žo Londonan pasitarimams U. S. viešosios skolos padi mą Amerikoje sudaryti žy-' sumanymą įimama be penkinta 25 vokiečių submari įsismagina prieš ašies oku laįvui bomba pataikė. Nesu su savo vyriausybe. Nepasa dėjo apie 100 bilijonų ddie- dų ir italų legijoną kovoti sijų dar ir žmonių sveikM-

nai.

puojamas Bizerte ir

Tunis i žinota, ar jis nuskendo.

koma, kada jis grįš atgal.

i rių.

prieš ašį Afrikoje.

1 tingumas.

'I

n »•* *

AMERIKIEČIAI 1 ŠLIFĄ ORAN E

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Jš Lietu vos per
Raudonęjį Kryžių

Meno drena

Trečiadienis, gruod. 2, 1942

Lietoviai tootanbome Londone

-

Ne žieve, bet vaisium bran
gus medis sodo; ne rūbai,
bet darbai žmogaus vertę
1 jendo.

UaLerbury Uuuu — Lap
(LKFSB) Šiomis dieponąjuI
kričio 15-toji buvo tikra ru
gautas laiškas iš Londono,
PRADĖKITE
(LKFSB) Vis daugiau laiš
dens šventė gamtos ir me
kuriame pranešama, kad Lon
no grožio prasmėje. Įvyko kų ateina amerikiečiams nuo
dono lietuvių bažnyčia jr
fiv. Juozapo parap. trijų cho- giminių ir pažįstamų iš Lie
taip pat klebonija, nežiūrint
ry faunus koncertas — te- tuvos. Tie per Raudonąjį
bombonešių atakų, tebėra ne
komp. A. Aleksio va- Kryžių siunčiami laiškai pa
paliestos. Taipgi yra sveikas
dėl
lovybėję. Dalyvavo gerb. ku prastai iš Lietuvos ateina
i ir gerai darbuojasi lietuvių Į,
nigai: J. VaLantiej.ue (klebo- tik per kokius šešius mėneklebonas kun. Kaz. Matulai
19 4 3
nas), B. Gauronskaą, A. Ce- sius, būna trumpi — tik 25
tis. Jau kiek seniau bombos
batonus, dr. J. Bogušas, A. žodžių ir juose lietuviai nieyra sugriovusios salę, kur
Kočiūnae iš Naugafcuck, A. ko negali pasiskusti apie olietuviai turėdavo susirinki
Ignotas, MIC. iš Hinsdale, kupacijos sunkumus, bet vis
mus. Dabar lietuviams ten
UI., P. Vileišiai ir per 500 dėlto praneša rai kokių nauka nuomuotis kitą. Sugriau
SAVINGS and LOAN
kitų lietuviško meno mėgė jienų. Sakysime, neseniai Čitoji salė nebuvo lietuvių nuo
ASSOCIATION
jų. Dainuota 80 dainų — A- kagoje gautas laiškas Pau
savybė. Dabar Londone, nors
leksio, Bond, Carey, Cravv linos Bizauskicnės, kuri pra
aliarmų, pranešančių apie DABARTINE
neša,
kad
jos
vyras,
buv.
mi

ford, Gruber, Key, Kudir
lėktuvų puolimą būna gana DIVIDENTŲ
nisteris
Kazimieras
Bizaus

kos, Lohr, Petrausko, Phil
dažnai, bet patys vokiečių RATA
>»J
lips, Pociaus, Sasnausko, fiim kas buvo 1941 metų birž. m.
bombonešiai retai kada Lon
kaus, Vanagaičio, žižiūno, 22 d. iš Kauno kalėjimo iš
doną bepasiekia. Dauguma
1751 W. 471 h Street
Transportai pasiekė Ners-El-Kebir uostą, netoli Oran, Algeria. Amerikiečiai pasi
Žilevičiaus, žūrono ir Zim- vežtas į Rusiją. Philadelphilietuvių
jaunimo
išėję
arba
ruošę žengti į kraštą, Siaurės Afrikoje.
merman kūriniai. Scenoje eu joje gautas laiškas nuo dr.
į karą iar priefiLpąaugos dar
■F—
vaidinta trys linksmus vaiz Justinos Antušienės, kuri
bų, taip kad lietuviškos pa
ADVOKATAS
nes jo parapijiečiai patys
dai — ‘Kaulas ir Abraomas', praneša, kad jos vyras Lie Kaip gyvena lietuviai
Kai f idži negrai verkė esą labai jieturtingi ir vos rapijos veikime daugiausia
“Tūzas ir Arbūzas” (vertė tuvos armijos karininkas Va
dalyvauja vyresnio amžiaus
šiaip taip išminta.
f AKUTIS
Kanadoje
dėl
lietuvių
kančių...
iš angliško kun. J. J. Miliaus lerijonas Antušis buvo areš
žmonės.
ADVOKATAS
kas), ir “čigonės atsilanky tuotas ir 1941 m. birž. 23
(LKFSB) Neseniai iš Ka
(LKFSB) Spaudoje pasi
Centrinis Ofisas:
mas” (paraše LJ. Gurkliūtė- dieną išvežtas į Rusiją, ji nados grįžo tėvų marijonų rodžius žinioms apie didelę! Meilė — pergalės karalieLIETUVIS DAKTARAS
8133 S. HALSTED ST.
gi pati gyvenanti tėvų na provincijolas kun. Kaz. Rėk USA katalikų paramą Lie
Gudienė).
OPTOMETRISTAS
( Lietuvių Auditorijoje)
Solo dainavo Bernice Ort- muose, drauge su dukrele. laitis, kur keletai dienų bu tuvai per Vatikaną, prisime
Pritaikina akiniu* VALANDOS: Nuo 1-moe Ud 8-trs
lieb, Aleksandras Markus, G. Vis prašo gelbėti Rusijon iš vo išvykęs norėdamas gau na, kaip pirmojo pasodinio
valandos vakare.
atsako mingai ««
DR.
G.
SERNER
Nekrošiūtė, C. Smolskytė A. tremtuosius.
Telefonas ČALnmet 6877
ti permanentinę USA $izą. karo metu popiežius visame
prieiname ka^aa
ir J. Lušaitės, D. Markiūtė,
134
N. LA SALLE ST.
Tėv. Rėklaitis turėjo progos pasaulyje buvo paskelbęs lie LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS
|O6
F.
BUDRIK
2fmetu
patyrimas
Room
2014
Tsl. RTAts 7571
H. Padaigytė, L. Vaiinčiū'ė,
geriau pažinti Kanados lie tuvių dieną. Tas ne tik Lie
KRAOTUVBJE
M. Pranaitytė. Pijanu skam ”10 nuoš. - tonams,
Tel. Vardu 1829
tuvius. Montrealyje lietuvių tuvai atnešė medžiaginės pa
Pritaiko Akinius.
bino O. Dulskytė ir J. DreA. A. SLAKIS
parapijai priklauso apie 500 namos, bet buvo ir gena rek
Kreivas Akis
o
10
nuoš.
tonų
▼imskartė ir smuiku pagro
šeimynų, yra gerų lietuvių lama. štai vienas pavyzdys: į
Tclftfnnii
ABVOKATAS
jo L. Pūki n skaitė. Vįai^.ino
veikėjų.
Savos
mokyklos
ne

po
lietuvių
dienos
buvo
gau

A* —i------1EA1
Ofisas Ir Akinių THrMavS
Lietuvai"
7 So. Dearborn St
uZuOT fvvl
sekantieji: M. Andrikytė (-Či
3491 RR. HALSTED SC.
turi, tai lietuvių vaikai dau tas laiškas, rašytas sunkia
Room 1230
kampas 8Mb SL
(LKFSB) Konsulas Petras
gonė), F. Saldukas (Tūzas),
DHL KADIO PATAISYMO
Ofise Tel. Central 1824
giausia lanko prancūzų ka lotynų kalba vieno juoduko
PAŠAU*
A. Grėbliūnaitė (Rozalij a), Daužvardis kalbėdamas Ka taiikų mokyklas, e kaip kad klebono- iŠ Fidži salų (Viti Vaiandas nno 19tki 4, nuo « Sd 8
Valandoe: 9 ryto iki 4 popiet.
TABDfl
Trečiad.
ir
Sekmad.
pagal
sutartj
talikų
Federacijos
konferen

Kitomis
valandomis pagal sutarti
F. fiarka (Arbūzas), J. Ludaugelis lietuvių moka tris Levu šėlų* grupės, taip Aus
šaitė (Albina), A. Bukais cijoje Čikagoje priminė, kad , kalbas: savąją, prancūzų ir tralijos ir pietų Amerikos).
kaitė (Rožytė) ir A. Ambro- norvegai savųjų šelpimui jau i anglų. Nemažai lietuvių ka- Klebonas rašo lietuvių koLIETUVIAI DAKTARAI
NEW VICIŪBT
yra surinkę pinigais $700,zaitis (Jurgis)
i riuomenėje ir apsaugos dar jnitetui, kaip jis skaitė lie
T»L TARds 814d
HOSPITAL
Visos choristės puošniuo 000 ir drabužių už 300,000 buose. Cukrus, kava, gazoli tuvių komiteto laišką baž
DU STRIKO
se suknelėse ■( e ven i n g dolerių ; lenkai surinkę pini nas gaunama su kortelėmis, nyčioje per pamokslą ir kaip
Po nauja vadovyste.
FKrBKRAff AND KURGBOR
ŠIMKUS
gpwns) darė labai gražų į- gais $1,600,000 u drabužiu bet ypač su maistu keliau jo parapijiečiai juodukai ver
4845
So.
Ashland
Avenue
828 W. 85th PLACE
•EDYTOJAR LR OHIRUROAS
spūdį scenoje — it spalvin bei avalinės už $600,000. Nor jančiam po Kanadą nėra jo kė, klausydami apie lietuvių
OFISO VALANDOS:
IR AKINIUS PBRA1KO
Phone: YARda 2330»
Nue 8 iki 4 4r nuo < iki š vaL vak.
giausių gražių gėlių bukie vegai dabar nusistatę dar kių sunkumų, kainos paly- vargus. Klebonas atsiprašė
744 Weet S5th Street
Nedėliomis pug&l sutarti.
24 vai. patarnavimas
tai. Baigiant programą su surinkti $300,000 dėl -savo
už surinktą nedidelę sumą,
Office tai TARds 4W7
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Namų tei PROipect 1980_______
vienytas choras triukšmin aviacijos. “Kitų darbas te
Būnant namie ar darbe galite
Pirmadieniais tik 2-4
gauti gydymp pįitarnaYkruj. lank
gai bei iškilmingai sudaina gu būna akstinu bei pamoka
šventadieniaiB 11-12.
ant mūsų ligoninės kliniką. Kil
ni ko valandos nuo 2 vjU. -popiet
vo Amerikos ir Lietuvos him ir lietuviams, — kalbėjo kon.’ Savanorių kapai
iki 8 vai. vak. Sis patarnavimas
Ofieo Tei. ............ VIRginia 188Ū
SSktf Malonūs teikiamas nužemintomis kainomis.
DAMZIRTAS
nus, įvairias šios šalies ka Daiužvardis. — Tegul kiek
kviečia darban už
Piinai įrengtas Mediko* PesnrtSAVO AKIMS!
444« Ko. 4Htb Unvt, Cicero
DR. AL. RAČKUS
rių, jūreivių ir marinų dai vienas lietuvis skiria karo
nnsaSns gydymui visokių ilgų
Tik viena pora akiu visam
aaacklų
lr
ligtaiklni*.
A*tradienrai*,
AetvvtgduKiraie
nas pagerbti choristus ir vi tonams bent 10 nuoš. savo Lietuvos laisvę
OYDYTOJAS B OHffiUBGAS
senintai. Saugokite jan, leisdami
u Penktadieniais
Pilnai (rengtas Chirurgijos Deitecsaralnootl jas moderaUklausla
sus mūsų parapijos jaunuo uždarbio ir tegul aukoja tų
V*badra:
10-12
ryte,
M,
f-S
P.RL
-kur
svastųna
Ir
mametodą, kuria regėjimo mokais*
4204 Archer Avenue
žesnes operacijas atlieka atsakoSalt sutelkti.
(LKFSB) Lapkritis ta.
R.
MftMted
St,
Ctocagu
liūs Dėdės Šamo tarnyboje. bonų bei štampų bent 10
miųgi
Chįrmgal-PakUraL
« METAI PATYRIMO
LIGONIUS PRIIMA:
fun^dininBH, InediAUi^iuai*
pririnkime akinių^JImrle^ta&aOne
Vakaras baigtas smagiais nuoš. Lietuvos ir lietuvių rei mėnuo, kada 1918 metais bu
PUnal įrengta niysiothenuiy Do- 4|
ir
6e4Udi«uai8
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 va!.
pastnauauu priskaitant utather8
-ęjotaet,
šokiais, labai jaukioj nuo kalams. Tas atatinka ir A- vo pradėta organizuoti Lie
nay, Ultra Vlolet Jtay, sinusoidal
Ir Sekmad. tik auaitariua
ur kitus moderuiAkus metodus
Dr.
John
J.
Smetona
tuvos
kariuomenė.
Ta
proga
merikos,
jr
Lietuvos
princi

taikoj. Bravo Waterburio
gydymą.
galime
prisiminti
—
apakai
pams
bei
troškimams.
”
Studenčių choras, Moterų Są
runai įrengtas X-dt*y VejMrtDr. J. 1 Smetana. Jr. aseasaa
Saktasamą ir pacientams.
čiuojama, kad per Lietuvon
Ot*T< >M h'l RIKI Al
jungos choras ir mišrus pa
GYDYTOJAS B OHIRURGAS
S6
vienam
vertam ligoniui .**•
4801 Ko. AiiMmmž Avena*
RAKTURAjl
Nepriklausomybės kovas ta
DUS atstumta, dūl stokos -pbųgs,
rapijinis choras! Čia gražio
4729 Se. Aehland Avė.
gastaoslas gydymas lr pchdtb^.
(LKFSB) Šiemet gruodžio da žuvo 28 lietuviai karinin felelc ..•esssr"*
4641 Ko. AMDsnd Aveoue
AL MSI, CUaar
Kna Unk mokesčiu. Nusitarsime,
ji lietuvių kalba ir daina ne
(2-troe luboe)
kad būtu Juras ju> gąfngtnurts
Tel. MDvmy 0880
Chicago, UL
nutils niekados!
Lyra 10 dieną sueina 15 metų, kai, 524 kareiviai, be to dėl-J KMdl.n7a?2 m. Iki I ii p. m
vaLj «įuo 9 vert. ^yta iki 8 vaL vuk
Mtad **<>«.«.
KALRAM LIETUVIfiKAJ
kaip įsigaliojo Lietuvos kon sunkių sanitarinių s ą 1 y g t;
i
OFISO VALANDOS:
Šaradoj
pagal
sutarti.
nQl JH........ m
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
kordatas — sutartis su Vati mirė nuo ligų apie 2)000 'lie
vai.
popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
^ScrrtdiiiKzH
9R." PETERL SkziS Sekmad.
nuo 10 iki 12 vai. ryto.
kanu. Ta sutartis buvo mi tuvių kareivių, žuvusieji pa AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAŪOUOa HĄMĄI
For qu.de relief frofn itrhiof canard by ff«ina,
nima. ir užsienio spaudoje liko krauju rašytą teetamen
atblete’e foot. ecabia. pmplre and other itching
O0B*t»oe. tar pure. erotini. medicated. liqcud
GYDYTOJAS B GRIBUBGAS I
Ofieo taL VIRdnle OOM
TeL OAKšIMN
O. •>. O. PRKtCRlPTION. A doctor's formula.
ypač pažymint punktą, ku tą, kurs mus įpareigoja tęs
Berili tachta ML: BEVertj M44
CfWMient and stainiats Soothea. eamforta and
&IR3 So. Vestern Avė.
ąuiekly čalma intenae įtchinc 3Sc trial bottle
(lietuvis)
riuo buvo garantuojama lais ti kovą dėl Lietuvos laisvės,
GYDYTOJAS <R UHBUBGAB
OFISO VALANDOS:
’
vė Katalikiškai Akcijai.
ginamai labai prieinamos.
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 IMS

TAUPYTI
ŠIANDIEN

SUPREME

WHHNEY f.

3241 So. Halsted S.

DR. y. A.

Dl P. ATKOČIŪNAS '

DA. C. VEZEUS

U. CHARtfS SEDAI

tt. A. JENKINS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS

* OHBRMAS

4157 Ardier Avesue

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI,

ant Lengvų Mėnesinių Idmokėjimų I
Prc+cctior.
Tor vour

/O,j /-./upd

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS GEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI C”

_

TAUPYitiMt mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $8,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Insuranee Corporatien. Mokame 3Į/į%. Jūsų pinigai greitai (Įmoka
mi ant paneikataviaso.
SENIAUSIA IR ŽYMIALSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA
į
~ — 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS-and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4Ji8
WCq7

Joa. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST

Ofieo tai.: I-A ir t^SSO P. R
TreJiedieniais pagal sutartį.
Bea. 6958 8. Tataua Avė.
Ree. TeL GROvehlU 0817
Office TeL HEMiock 4848

2201 West Cermak Rd.
TaL Oloata AJS4
Valandoe: 1-3

te 7-8 v.

VaL:

Tat

ir 7—8 ,veL

2423 West Marguette
TeL

YAStb

Bea:

K

MIL

KBRvood

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kanip. 45tos<at4r4Mh Ct

8241 MM

SSth Flaoe
REPabUo 7888

B

«YDTTOJAS
Kbe
> m 1Af

OFISO VALANDOS:
7 bd 9 vakare.

A popiat

taU

DR.MIALATD8IS

DR.EMLY Y. KRUKAS

GYDYTOJAS

GBSBUROAA

M2J Sa ilatotett

SAmkM

4IM.

DR. A. J. BERTASR

I Iki

Mes. M25 So. 5®th Avenue
TeL Ota*e MU

B <WTMWQ4I

b

DR.&.lPALflraS

vakanUs ofisas uidarytss.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

2800 West 03rd Street

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

KBZIDRNCUA:

760 Węft 96tb Street
- *-

DR. S. BIEŽIS

YALANDOR: 01 -V. erto iki s aopftta
6 481-0 v*L vatoara

GYDYTOJA JR CHIRURGAS

4146 Arflfaer Avemie
Ofiao Tel. LĄFayettc 3210
Ree. TeL LAFayetto 0094
Jeigu NeaLilieDia —
KEDrie 2808

SKAITYKITE “DRAUGI !?SįSS£S

OFISO VALANDOS:
ffpo 1—*4 lr puo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal autartj

Ofieo telefonas PROapect 6737,
Namų telefonas VIRginia 2421

I

i

D R A r O A S

ANYKSČiU PIEMENĖLIO KELIAS | VYSKUPUS
IR RAŠYTOJUS -w
- 40 melŲ nuo mirties vysk. Ant. Baranausko.
- Žemaitijos mergaitė poetą ragina stot
seminarijon. - Kaip Baranauskui atėjo mintis
sukurt "Anykščiu Šilelį". - Kodėl vyskupas
norėjo steigt dzūkiška laikraštį? - Lietuvos
vargu poetas. - Kailiniuoti kaimiečiai
mėto kaulus po vyskupo stalu...
Ir Jjta, Anykščiai, garsūs šiandieni) j

Kai galėjo tikėti, kad A-

nykšoių priemiesčio vaikutis,

kurs vasarą bandą ganyda
vo, kurio tėvai buvo bau
džiauninkai ir kurio senelis

S,

reikšmės Amerikos

novenos ’no sekretorius Knox prane
ša, kad gruodžio 7 d. bus iš
šiandien
spaudos leisti visi faktai apie Pearl
Harbor.
lietuvių

gyvenime. Vakare

spaudos

įvyks šiandien per
pamaldas. Novenos
bus pritaikinti prie

reikalu

sakys,

pamokslą

■y-

knygos net buvo pasižymė- tų svaiginančiu gėrimų, nes
jie silpnina ir atbukina žmo
... jęs:
gaus protą, žmogų daro pa
— Palaimintas žmogus,
našiu gyvuliui... Nerūkyti
kurs tą knygą skaito ir pil
jokio tabako, nes tas ken
do, kas joje parašyta.
kia sveikatai ir sudaro be
Apie savo gi motutę poe reikalingas išlaidas. Kasdie-

ną tą pačią valandą keltis.j

rius, ir visuomenininkas.

Per

CHEST COLDS

savaites

sekančias

this good old

kiekvieną parapijoną lankys
damas prenumeratas.

Dau

me pažadino norą kurti lie

kunigų seminariją

tuviškai.

tp

— Jeigu ne Varnių semi
Mokyklą

baigęs

raštininkauti.

pradėjo

Jis buvo do

ras vaikinas. Su broliu va

žiuodamas į tarnybos vietą
šventas giesmes giedojo. O

reliable way

At the first sign of the Dionne Quintuplets catchingcold—theirchests and
throats are rubbed with Musterole—a
produet made especially
promptly
relieve distress of colds and resulting
bronchial and croupy coughs.
The Quints have alvvays had expert
care, so mother-—be assured of using
just about the BEST produet mada
when you ūse Musterole. It’s more
than an ordinary “salve”—Musterole
help3 break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Childrea's Mild
Musterole. Also Regular and Extra
Strength for grown-ups who prefer
a stronger produet. AU drugatorea.

p. Andrius Daugirdas rink

Nuo raštinėm stalo į

narija, — rašo J. Daubaras
apie vysk. Baranauską, pri

siminęs ano laiko žmonių sulenkėjimą, — tai kasžin ar

mes būtume turėję “Anykš

čia atrado kitus raštininkus

čių Šilelį” ir kitas pilnas
palaido gyvenimo, kyšinin
tėvynės meilėj dainas.1’
kus, nes raštininko algos ne
užtekdavo pragyvenimui. Iš

PLATINKITE

“DRAUGĄ”

tos sunkios padėties jį išve
dė pažintis su žemaičių po

ete Karolina Praniauskaite

VALANDOIE

NULIŪDIMO

Ji paskaičiusi jau tada ku

Pastovūs darbai.
Gera užmokestis.
Patvr’mas nereikalingus
SHERMAN

KLOVE

3535 W. 471 h Street
T.ICENSED ENGINEER reikalingas
veikti taipgi kaipo Apsaugotojas —
i vvatchman. Metų ištisus darbas. Ra
šykite sekančiai: Boi J)-D7»»
I.ITHI \NI AN-I)RAI G AS
127 No. Dearlioru St., Clileagn
'
;
į
1

VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvė.
darbų. Patyrimas 'nereikalinga. Labai įdomus darbas. Pieną ir naktį
shiftai. Gera užmokestis laike mokinimo. Greitas įsidirbimas.
PI.ASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman Kt.
i
REIKALINGI BENC.II ir MACHINE
M ORDERIAI prie breso. Taipgi ir
Grinders. Atsišaukite j —
,
DF.I.TA STAlt ELECTRIC CO.
2701 W. liiltou Kt.

CAR L’NLOADER.-t — nuolatiniai
darbai: patyrimas nereikalinga. At
sišaukite j —
IIIBBARD SPENCER BARTLETT
211 E. North AVater St.

Patyrę Gelbėtojai
Kotų Sanoje prie Army Uniformų

'

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

JCSŲ

Be to Antanas buvo nusista deda gabiam vaikinui, jau
Dėvėdamas vyžomis ir su tęs dalį savo maldų kalbėti čiančiam pašaukimą į kuni
gus, įstoti seminarijon. Už
dilusia kepure iš kurios vir-. lietuviškai:
— Atminimui, kad esu lie paskolintus 10 rublių nusi
.. šaus lysdavo pakulos, Anta-I
nas vasarą ganydavo, padė tuvis, kad taja kalba mano pirkęs 4 klasių pažymėjimą
davo prie ūkio darbų, o žie- tėvai meldžiasi ir kod netu Antanas įstojo į Varnių se

mą mokėsi. Jis lankė para rėčiau paniekinimo savo kal minariją. Čia jis rado vys
pijinę mokyklą, mokėsi vė bos, savo gimtosios šalies zir kupo Vslanči'.us išugdytą
lietuvišką nuotaiką, kuri jalinu pas mokytoją rusą. Ta tuo pat savęs”

KOPLYČIOS

PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue. Cicero

Į mokslus

(Vienas bl. nuo “L" — Halsted St.—
Ir North Avciruo gatvekarių).

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbi). Patyrimas nereikalinga
Labai įdomus darbas. Dienų ir nak
tį shiftai. 4u centą, į valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas įsidirbitnas. Kreipkitės į —
PI.ASTIC BINDING CORP.
732 K. Sherman St.
PARDAVIAU I

PARDAVIMUI KRAUTUVU
Randasi geroj vietoj, netoli McKinle]
Park. laibai geri Įrengimai. Pardavt
mo priežastis — ilga. KrelpkltSg prie
M r. AValtcr Nutow, 2200 W. 37th St
Chieago.

III.;

tel.

tame vargo bernelyje

juanis

AND

about’

ME

FAM'U 1
My y/HOlE
lOVES IT!

7

La

VYRAI ar MOTERYS reikalingi —
pr'e nbelni> dirbtu- ės <“arbų. Gera
užmokestis, nuok'tini darbai.
P. an.l N. ll.AIR DRAAVING CO.
3X1K So. HaLsted St.

f

6812 So. Western Ave,. Chicago
Telefonas

Grovehill

Aleksandras

klaustas, kur yra jo bran-

0142

genybės,

Mūsų

patarnavimas

yra

greitas,

pa

Didys

mandagus

atsakė

—

“drau-

Būk
lig

I_-

ir

darbštus, gyvenk su

savo

-

blausiai

pajamų.

tai

Bet

svar

galvok.

guose
Jūsų

finansiškam

stoviui

prieinamas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY,

INDIANA

LAIDOTUVIŲ

ĮSTAIGA

patarnavimas —

Moteris

AMBULANCE

patarnauja
Patarnavimas

NARIAI

PHONE:

— Tavo sūnus arba bus

FOR

Telefonas CICERO 2109

Geriausias

ir tėvui pasakė:

«O9K

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas tr
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas lab ii geras At
sišaukite j ‘•DRAUGO” RASTINĘ
2331 So.1 Oakley Ave., Chicago, UlJ

PRUZIN FUNERAL HOME

sai pastebėjo didelius gabu

LAPnyettc

VYRAI Hl'lKALINGI. kurie apsi- j
liūtu dirbti skalbykloje. Kreipkitės
sekančiai:
1131 JLAVKNSAVOOD AVE.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
MODERNIŠKOS

LIBMAN MFG. COMPANY
1550 No. Dayton

C. B. and Q. R. R.
Canal and Harrison Sts.

broliu rodė kilnų poeto pa

DVI

Reikalingos prie skalbiamų dresių
Patyrusios prie kišenių, single nee
dle. Taipgi !• olders reikalingos. Nuo
latini darbai, gera užmokestis.

813 W. .V’ams St. (netoli Halsted)

Kreipkitės prie General Foreman:

vadindama

CO.

MERGINOS
PRIE
DIRBTUVES
DARBŲ reikalingos. Patyrimas nereikalingas
M AN DEM. MFG. CO.
852 W Oliiti Street

Scotch Woolen Mills

čius pradėjo jam rašyti ei
jį

M ARSI! AI,L FIELD &

Kotų ir Kalniniu Shaners.
. Pirmas Bastcr prie Mašinos.
Kotų Ansūlėtoiai ir Finishers.
Operatoriai prie Mažu Darbų
Floor Merginos ir Vaikinai.
Nuolatini dnrhai, gera mokestis.

RAILROAD
FREIGHT HANDLERS

les, kuriose

Užimti darbus kaipo VEITERKOS—
BUK OTRUS — STOCK GIRI.9 At
sišaukite į Employment Ofisą unt
3-čio aukšto.

OPERATORftS

CO.

riamus Baranausko eilėraš

šaukimą, ragino jį poeziją
— Mane motutė supdama nuo darbo likusį laiką pa
paskirti Dievo grirbei, dva
lietuviškai liūliavo, auklėto naudoti gerų knygų skaity
sia pakilti ir kitus kelti, kai
ja lietuviškai pasakas sa mui, saugotis tinginittvi.no...
bėjo apie kilnų kunigo pa
kydavo.
Pirmosios dainos
Knygų ir geros globos ji šaukimą. Jis sueina į pažin
lietuviškai man širdin kliu
sai susilaukė #iš vietos kle tį su poetės broliu kunigu
dė?’
bono — kunigo Višinskio. Otonu Praniausku, kurs pa

mus

QUINTUPLETS
relieve misery of

redakto

“Draugo”

nomas

neper-^

bernu, tarnavo, galės išeiti
kalbas: rusų, lenkų ir savą
į vyskupus ir garsius rašy
ją — lietuvių. Tėvai nus
tojus.’ O taip įvyko su An
prendė, kad tris kalbas mo
tanu 'Baranausku. Gimė. ji
kąs jų sūnus gali ruoštis
sai 1835 m. sausio 5 d. Pen
būti raštininku ir nusiuntė
kių vaikų šeimoje jis buvo
j raštininkų mokyklą Rum
trečiasis. Tėvas visus draus
šiškėse, netoli Kauno. Čia
mėje laikydavo, net liepda
jis rado girtaujančius ir pa-'
mas patiems ir rykštes par
laido elgesio draugus, bet j
sinešti... Atspėjami nuo darAntanas pasirodė tvirto bū-1
- bo metu pats tėvas skaity
do ir padarė sau prižadą:
davo
šventųjų
gyvenimą,
— Negerti degtinės ir ki
Kristaus gyvenimą. Ant tos

PAPRASTI DARBININKAI
REIKALINGI

YVASHINGTON. — Laivy-

Kun. K. Barauskas, gerai ži

davė

HEl.P WANTFT> — VYRU

meratų Vajus.

Iškilminga vajaus pradžia

REIKALINGOS STIPRIOS
MERGINOS IR MOTERVS

SKYRIUS

‘‘DRAEGAS" LIFT.P YVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
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dienraščio “Draugo” prenu buotę Brighton Parke.

Adm. Jean De La Borde
daugiausiai, dar mažiau ji davė įsakymą, kad prancū
sai išmoko patarnaudamas zų laivynas būtų nuskandinkurį laiką klebonijoje. Bet!
tąs Toulon uoste, kad šis lai
vis dėlto paaugęs jis jau
vynas netektų vokiečiams.
netaip blogai mokėjo tris

tas vėliau rašė:

J. tas ir šiuo laiku yra aplan
Ne kęs didelį dalį Chicagos pa

Vaškio, OFM., misijas
“Draugo”
reika
kalto Prasidėjimo ’Bažnyčio rapi jonų
je ir ta proga prasideda lais.. Jis dabar pradės dar

Anykščių mokyklos būsi-1

majam poetui

Kun.

nuoširdžiai lanko

DARBŲ

D S

BĘLP tVAKTED —. MOTERYS

“DRAUGO”

Šiuo laiku Chicagoje, Bri girdas jTa oficialiu “Drau
ghton
Parko
parapijonai go” specialaus vajaus agen

Iškapos ir akis.

l

Iš ilgo miego glesntėmls savo.
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Brighton Parke!

B

Plieks mus per šonus

Kursai prikėlė broliu nevienų

Šiandien prasideda "Draugo" Vajus

LAIVYNĄ

— Diržas raudonas

Ajuginot dainių, kurs mums dainavo,,
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You Women Who Suffer From

»

HOT FLASHES then
IILLY FEEUNGS

If yo» lUte ao man y women betaveen
the ages of 38 and 63—suffer from
hot flashes. weak, dlzzy, nervous feellng». dlstress of “lrregularlttes". are
blue at tlmes—due to the funetional
mlddle age perlod ln a woman s lite—
trr taklng Lydla E. Plnkham's Vegetable Compound at
It'a the best
kaosm medicina you oan buy that’s
made ripcrtally
Plnkham's Compound ls
to
rellevs such dlstress. Taken regulariy
—<t hslps build up reslstance against
such annoylng symptoma. It also ls a
fine stomachic tonlo.
Thousands upon thourfanda of
sromen—rich and poor atike—have
reportod beneflts. Time snd agaln
Lydla Plnkham's Compound haa
proved some women's happfest daya
often can be during their "40s''.
PoUosr label dlrectlons.
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f

1

• I. J. ZOLP
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BUY
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once.
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famout

Worth try Ing r
t

8854 SO HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

Tos Pačios šeimos
Rankose!

"

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-39

LACHAWTCZ IR SŪNUS

AMBULANCE Dieną lr NaktĮ

SKYRIUS 42-44 E. 108th ST.
2314 WEST 23rd PLACE
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000 — likę 3,000; Lietuvoj iš 150,000 dabar belikę 6,000
žydų. Panašioj proporcijoj likviduota žydų ir kituose
kraštuose.
Kiek .ikros yra tos skaitlinės, šiais laikais nėra taip
jau lengva patikrinti. Bet nieks negali užginčyti to fak
to, kad Vokietijos naciai ypatingu įžulumu persekiojo,
kankino ir net žudė žydus ir Vokietijoj ir vokiečių už
imtuose kraštuose. Ne be reikalo dėl to įvairių kraštų
katalikų vyskupai visu. griežtumu protestavo prieš žy
dų kankinimą. Gerai atsimename, kad ir Lietuvos met
ropolitą? arkiv. J. Skvireckas užstojo skaudžiai perse
kiojamus žydus, pats papuldamas į didelę nacių ne
malonę.
Bet ne vien žydai yra persekiojami, lr visos kitos
tautos velka sunkų joms uždėtą Hitlerio jungą. Mūsų
tėvų krašte, Lietuvoj, kenčia žydai, kenčia lietuviai, ken
čia ir kitų tautybių žmonės. Jie kenčia medžiaginiai,
kenčia i*- dvasiniai. Skaudžiausia, kad iš Lietuvos, kaip
pranešama, yra išvežta sunkiems darbams į Vokietiją
dešimtys tūkstančių jaunų žmonių, kurie verčiami yra
dirbti sunkiausiose sąlygose.
Šios ir daug kitų žinių aiškiai mums kalba, kaip na
ciai naikina visus tuos, kurie nepasiduoda jų imperialistiškoms užgaidoms ir kurie nenori priimti jų pagoniš
kojo nacizmo idėjų.

BaNijos tanių vienybės reikalu
Gyvename didžiųjų sukrėtimų, radikalių pasikeitimų
ir svarbių įvykių laikais. Tų įvykių sūkuryje yra ir lie
tuvių tauta. Dėl to jautresni ir tauresni lietuviai daž
nai pradeda nerimti, jei mūsų tautos vadai neparodo
tinkamo apsukrumo ir veiklumo. Pradedama nugąstau
tu kad nepasilikti besikeičiančio gyvenimo užpakalyje,
kad didieji įvykiai neužkluptų lietuvių tautos vadus ne
pasiruošusius.
Vakar paskelbtasis Lietuvių Tautinės Tarybos sek-.
retoriato komunikatas, pranešąs apie susidarymą trijų
Baltijos tautų — lietuvių, latvių ir estų komiteto, mus
truputį nuramina. Bent tiek jau bus padaryta.
Visos Baltijos tautos yra vienokioje padėtyje. Jos
visos siekia atsistatyti laisvomis ir nepriklausomomis
valstybėmis. Dėl to, dirbdamos bendrai, jos daugiau
padarys, lengviau savo tikslą pasieks.
Reikia neužmiršti, kad visos, ypač mažesnėsės tau
tos, šiandien skubiai grupuojasi, bendrai savo likimu
rūpinasi ir ateitį planuoja. Lietuva taip pat negali pa
silikti viena, negali būti izoliuota. Jei kas, tai Lietuva,
Latvija ir Estija turi būti tampriai vieningos.
Todėl, susidariusįjį Baltijos Tautų Komitetą reikia
nuoširdžiai sveikinti ir linkėti jam geriausio pasiseki
mo derinti visų trijų tautų darbus, rengtis ir rimtai
planuoti jų laisvo ir nepriklausomo gyvenimo ateitį.

Reikalingas karui laimėti patvarkymas
Nuo vakar dienos visame krašte įvestas gazolino racionavimas. Tuo patvarkymu bus aptuštinti nuo auto
mobilių didieji vieškeliai, nebus tiek susigrūdimo mies
tų gatvėse. Palengvinama važinėjimas gatvėkariais (ir
padidinamas jų kompanijų biznis), sumažinamas pavo
jus pėkščiomis vaikščiojantiems.
Tai geroji gazolino racionavimo pusė.
Automobilistai, kurie buvo įpratę, reikia ar nereikia,
važinėtis ir vieškefiais ir dėl menkniekių vartoti auto
mobilių, kol su. nauja tvarka apsipras, jausis “kaip be
kojų” palikę.
Tai blogoji pusė.

Bet čia suminėtos ir “gerosios” ir “blogosios“ pusės,
palyginti, yra tik menkniekis. Gazolino racioną vimas
įvestas tam. kad sutaupyti ir kurą, ir gumą, ir metalą
didžiajam šių dienų reikalui — karui laimėti. To visi
norime ir dėl to atsižadėti laikinai pasivažinėjimo ma
lonumų tai nėra labai didelis iš mūsų pusės pasiaukoji
mas. Visi gerai žinome, kad mūsų vyrams karo fron
tuose reikalingi lėktuvai, tankai, trokai, šautuvai etc.
Jiems pagaminti reikia daug metalo, gumos. Jiems Ope
ruoti reikia gazolino, aliejaus. Mažiau vadinėsime, dau
giau taupysime, geriau aprūpinsime karo pabūklais sa
vo vyrus, besikaujančrns su priešais karo frontuose.
Si yra reikalingoji gazolino racionavimo pusė.
Kad karą laimėti, visiems neikia, sunkiai dirbti ir au
kotis. Si mūsų auka — atsižadėti bereikalingų važinė
jimų automotritiais, palyginti su karo vyrų auka yra
visai menkutė. Daug jų ir kraują prilieja ir gyvybę
paguldo, kad ginti mus nuo priešų užpuolikų Jei kam
iš mūsų bus “sunku“ pakeiti gazolino, kavos ar kitų
dalykų racionavimą, turėkime gaivoje karių pergyve
namus sunkumus karo frontuose.

Naciai visus naikina
Prieš savaitę žymus ir veiklus Nevv Yorko Žydų ra
binas Stepben S. Wise paskelbė atatiftikoa davinių, kiek
kuriame okupuotame krašte naciai vienu ar kitu būdu
likvidavo žydų tautos žmonių. Jo žiniomis, Vokietija]
iš 1939 m. dar buvusių 260.000 žydų likę tik 40.000;
Lenkijoj iš 3.300.000, likę du milioaai; Latvijoj iš 100,-

Naudingas ir reikalingas sąjūdis
Šiais laikais susiduriame su daugybe ekonominių pro
blemų. Ji- jos, norime ar nenorime, diena iš dienos di
dėja.
Atsižvelgiant į tai pernai buvo sumanyta įsteigti taip
vadinamą Amerikos Katalikų ekonominę Sąjungą. Or
ganizatorių komitetas, kurio priešakyje yra pagarsė
jusia ekonomininkas prelatas Ryan, tai sąjungai jau
paruošė statutą. Pirmasis sąjungos suvažiavimas bus
gruodžio 28-29 dienomis Clevelande.
*
Pasitikima, kad šis suvažiavimas sutrauks ekonomi
nių klausimų ekspertus, kurie ras tinkamą atsakymą
augančias ekonominio gyvenimo problemoms.
Pagrindinis sąjungos tikslas yra — tinkamu, moks
lišku būdu sverti ekonomines ir kitas vertybes; nu
šviesti visuomeninius krikščioniškuosius ir ekonomiš
kuosius dėsnius; populiarizuoti socialinius ir ekonomi
nius mokslus; studijuoti vietines ir tarptautines ekono
mines problemas.
Šis pradėtas sąjūdis, nėra jokios abejonės, yra be
galo svarbus ir būtinai reikalingas. Reikia, dėl to, ma
nyti, kad į jį bus atsižvelgta visu rimturho.

Jie veikia apsukriai ir gyvai
Dar neišvažiavo iš Amerikos vienas Lenkijos minis
tras dr. Strasburgeris, bet jau pranešta, kad iš Lon
dono atskrenda Lenkijos vyriausybės ištrėmime galva
gen. Sikorskis. Jis atvykstąs kalbėtis su Prezidentu
Rooseveltų.
Iš to galinia suprasti, kaip gyvai ir apsukriai dar
buojasi Lenkijos politikai.
O kaip yra su Lietuvos politikais?
Į tą klausimą neatsako jie patys.
•
Didieji šių dienų įvykiai verste verčia lietuvius pre
numeruoti dienraštį “Draugą”,-kuris tuos įvykius greit
paduoda ir juos atitinkamai įvertina.

SPAUDOS APŽVALGA
Bolševikai pasitarnauja naciams
“Amerika” rašo:
“ Mūsiškių bolševikų spauda skelbia nuotraukas neva
slaptai leidžiamos Lietuvoj spaudos, kuri skiriama
kovai prieš okupantus nacius. Tuose lapeliuose, kaip
nuotraukos rodo, gyventojai kviečiami kovoti už so
vietinės tvarkos atsteigimą. Net platinami tokie šū
kiai: “Lietuva buvo ir bus tarybinė“, “Mes sugrį
šime” ir pan.
Jei tokie lapeliai platinami Lietuvoje, tai jie leidžia
mi labai tiksliai nacių naudai. Lietuvos žmonės nenori
jokios verguvės-tarybinės, naciškos ar bet kokios ki
tos. Jie nori laisvos, nepriklausomos Lietuvos. Kas
jiems kalba apie nelaisvę, kas jiems grasina “sugrįž
ti” su visom išgyventam baisybėm, tie yra akli ir
sąmoningi nacių talkininkai.
‘ Lietuvos žmonės visas savo viltis yna sudėję Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kurių prezidentas Roose
velt yra pareiškęs, kad Lietuva vėl Ims laisva ir ne
priklausoma. Tai jie puikiai žino. Kai ateis laisvinlmosi valanda, jie patys dar kartą pasisakys, kokiu
išsiilgimu ir pasiaukojimu jie trokšta nepriklausomy
bės at steigimo.”

Kiekvienas supirktas U. S. Karo bonus yra
didžiausias, mirtinas smūgis.

Trečiadienis, gruod. % 1*42
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darė platų pranešimą spau
dos atstovams Chicagoje dr.
H. Stregburger, kuris yra
Lenkijos vyriausybės ištrė
mime finansų ministras. Jis
yra atvykęs iš Londono.
Kalbėdamas apie Europos
pokarinį politinį persitvar
kymą, H. Stresburgeris pa
žymėjo, kad visu rimtumu
planuojama suorganiz u o t i
centralinių Europos valsty
bių konfederaciją, kurios pa
grindą sudarys — Lenkija,
Čekoslovakija, Jugoslavija ir
Graikija. Prie jų esą gru
puosią kitos valstybės.
•
Šioji konfederacija siek
sianti dviejų svarbių prin
cipų ir idealų: apsisprendi
mo teisės tautoms ir suda
ryti didesnius ir stipresnius
vienetus ir ekondminius plo
tus.
Tuo esą norima duoti nau
ją pagrindą pastoviam tarp
tautiniam
bendradarbiavi
mui.
Šiai centralinės Europos
konfederacijai pritariančios
santarvinės valstybės, ini
mant ir Jungtines Amerikos
Valstybes.

€

Lenkų ministras šį val
stybių vienetą pavadino “De
mokratinių kraštų esančių
tarp Baltijos ir Adriatiko
grupe’ ’.
Visos šios grupės valsty
bės tvarkysis demokratiškai.
Jos sieks pakelti gyventojų
gyvenimo standardą.
Svarbi esant; Baltijos jū
ros problema. Ji neturės pa
silikti vienos valstybės —
Vokietijos kontrolėj. Kelius,
jungiančius Baltijos jūrą su
Atlanto vandenynu turės
kontroliuoti bendrai visos
Baltijos tautos, dalyvaujant
Didžiajai Britanijai, o gal
ir Jungtinėms Valstybėms.
•
Iš šių kelių pastabų iš len
kų ministro pareiškimo, ga
lima suprasti, kad ir lenkai
ir kitos tautos planuoja sa
vo ateitį, tariasi ir ruošiasi
taikos konferencijai.

Po svietą pasidairius
Lietuviški balšavikai di
džiuojasi savo veikėjais, ku
rie užsivilko kariuomenės
uniformomis, tai yra kurie
pašaukti į kariuomenę. Ot,
tai vyrai, sako.
Tikrai, tavorščiai, šių die
nų balšavikams yra kuo di
džiuotis. Ale prašau paklau
sti senų balšavikų, kaip jie
filino 1917 metais, kai buvo
draftuojami
jaunuoliai?
Kaip jie didžiavosi tais, ku
rie šiandie sėdi Bruklyno ir
Čikagos redakcijose ? Jie
paraus iš sarmatos. Beveik
visi žemiško rojaus figeriuotojai buvo slakeriai ir
slapstėsi, kaip žiurkės po
visokias lindynes, kad tik
nepapultų į drafterių ran
kas. Kai kurie, vėliau su
gauti, turėjo daug triubelio ir draugams reikėjo kalektas daryti, kad išvada
vus jį iš džėlos.

Sįąndie>, jie dedas didžiau
siais demokratijos
stikeriais. Ale kas tiki šlake
liams.

Sklokininkų generąlisimo
tovarišč Prūseika dyvijas,
kad Čaliui Čapliniui per
Thanksgiving Day pasiro
džius Orchestra Hali aplo
dismentai virfo ovacija.
Man teko nesenai būti te

atre, kur buvo

rodoma ča-

lio Čaplino pikčeris. Nespėjo

operatorius

Čalio

pikčerį

sielgimu Leninas su savo
draugais sulaužo sutartį, ko
kią Rusija buvo padariusi
au santarvininkais. Sulyg tas
sutarties Rusija negalėjo
skyrium taikintis su Vokie
tija... Rusų-vokiečių konfe
rencija vyksta Brest-Litovs
ke... Kerenskis išbėgo į Suo
miją... Rusų kazokų vadas
kalėjime.

ant ekrano nuŠvieati, kaip
visas teatras sukėlė ovaci
jas.
Kibą generalisimo Pruseika nei sykį buvęs teatre,
kai rodomas Čauo Čaplino
pikčeris, kad tai dyvijas ova
cijomis jam pasirodžius Or
chestra Hali?

Vškar išėjau pasivaikš
čioti. Priešais mane eina
moteris. Staiga prieš mus iš
kaž kur atsirado vaikas ko
kių dvylikos metų su ciga
retų burnoje. Moteris nus
tebo, sulaikė vaiką ir sako:
—’ Vaikei, ar tavo tėvas
žino, kad tu rūkai?
— O tamsta, ar vedus ? —
paklausė jos vaikas.
— Žinoma, vedus, — at
sakė moteris.
— O ar tamstos vyras ži
no, kad tamsta užkabinėji
nepažįstamus ? — pastatė
klausimą, vaikas.
Moteris, žinoma, nieko
neatsakė ir nuėjo.
Ot, jums mūsų dienų vai
kai!

Kaip senovėj būta
Panevėžys. Viena KaTšinąukos kaimo mergaitė, at
sivežė iš Amerikos 90,000
dolerų, nupirko dvarą (500
dešimtinių žemės) su triobomis ir pavedę savo gimi
naičiui ūkininkui Juozeliui
dar likę jai pinigų. Ją išsiten ūkininkauti. Ir sakos
vežę tėvai Amerikon vos
dviejų metų. Per 22 metus
jos tėvai, brolis ir ji tiek už
dirbę. Brolis, sako, buvęs
bosu. Tėvai senai mirę, o
brolis grįsdamas į Lietuvą
pasimiręs. Tad jai pateks visi pinigai. (Viltis, 1910 ra.)

Spicpirvirvio Dumkos
Fricai netikėjo, kad Mal

ta sala sumals visas jų oro

atakas.

U

O kaip su Lietuvos ir ki
tų Baltijos tautų ateitimi?

L

SCNAITS MEDALIS MOTINAI

Mes, aišku, visu griežtu
mu stovime už jų nepriktau
•omybę, bet ar planuojame
ir dirbame, kad savo troški
mus realizuoti.
Apsižiūrėkime, kad nepa
vėluoti ir kad kiti lietuvių,

eatų ir latvių vardu neimtų
kalbėti.

(Iš “Draugo ’ 1917 metų
gruodžio 2 d.)
Itunųr-volderią pasi tarinis i

Aclu»

hjiApiuiui I

Mrs Michael E. Fleming (dešinėje), iš St. Pa ai, Minu .
motina Richard E

Fleming, marino lakūno, priima kon

Lenino vyriausybė formaliai

greaionalj medalį iš prezidento Roosevelt.

tariasi su Vokietija taikos

sūnus žuv-o Midvvav kovose ir ji gauna pomirtinį sūnaus

reikalu. Pasitarimas įvyks

medalį Lt. gen. Thomas Holcomb (centre), Marine Corps

ta gruodžio

i

d -.. .Tokiu pa-

šios motinos

commaadaat žiūri.

„
n

♦1

f-

Julium, n

i

i
7V

f
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KASO SIMAMS PARDAVlNfJI KOMI JUO
STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS

! Draugijų dėnesiu
Bridgeport. — Visos kata

CHICAGOS L1HUVUJ MflNUBJOtt OJUU0
LEGIJONĄ!
Ryšium

Lietuvos

su

metų Nepriklausomybėe

kaktuvių minėjimu, kuiną jįvyks vasario JA d., 1943 m.,
garsiame .Orcbestm Hali,
Chieagos lietuviai, vadovau

jant komitetui ir kooperuo

jant su Raudonojo Kryžiaus
atstovėmis, mobilizuoja krau

Dr-jos b. Petronėlės
pramoga

likiškos draugijos ir organi

zacijų

kuopos

Penktadienį, gruodžio 4 d.

nuoširdžiai

įvyks pinna-dienį
gruodžio
7 d., tuoj po
rėno salėn šaukiamas Chi
Aeracijos 26 skyrių. Metinis
mielu noru įsirašys į mokestis 41,09. Tas mokes cago Lietuvių Karo Bonams pamaldų parapijos mokyk
kraujo aukotojų tis eina Federacijos centro Pardavinėti Komiteto stei los salėj. BtuuruUdmas svarsurašą, jei Uk jie gaus pro iždan. Priklausančios Fede giamasis susirinkimas. Susi bus (tuo, kad jis bus prieš
gą tai padaryti. Todėl, cuo- racijai dr-jos renka po tris rinkiman yra laiškais pa pat parengimą, kuris -įvyks
Aivdširi raginame rieue lie-. atstovus, kurie susirinkę kviesti visų Chicago lietu gruodžio 18 d. 2 vai. po pie
tuvius, kurie norėtų prisidė
vių patriotinių grupių vadai dų šono Ar Antaninos Mikobendrai svarsto draugijų jr
<ti prie šio kilnaus tikslo, su šiaip įvairius reikalus.
ir veikėjai, Lietuvių Preky lluų name, 4610 to. Artesian
sisiekti su J. CriuŠMuriiene,
bos Buto ir Taupymo bei Avė. Užtat gildos narės bei
Draugijos: parap. ohoras, .Skolinimo bendrovių atsto ramiai prašomi atkreipti dė
Raudonojo Kryžiaus atstove,
i ^30 vsl.

kviečiamos susitelkti į Fe

•
-- =—=-~:
Teklė Aldonienė. Joe yna ne

vakare Dariaus-Gi

nuilstančios

dr-jos

darbuo

tojos, mandagiai vįąus pri
ims ir pavaišins skaniais na

Draugijos šv. Petronėlės
mie keptais kepsniais.
priešmetinis susirinkimas įPasimatysime ir palošimė
vyks sekmadienį, gruodžio 6
“bunco”.
Petro
d., 1 vai. po pietų, parapi
jos mokyklos kambary. Bus
rinkimas valdybos 1943 meBUY
tams ir svarstoma d a u g
svarbių reikalų. Po susirin

UNITO STATŲ

kimo, apie 3 vai. ,po pietų,

•ONH
STAMM
Vl|l/

narės

k* atsilankę

DEFENSE
ANO

svečiai

pradės lošti “bunoo” tame
pačiame kambary. Gražių d o

L. S. 5 kuopa, Tėvų Marijo vai. Visi kviečiami atsilan mėto ir viršininėtą dieną I > ū vanų yra suaukota pačių dr
DIDKUIS UH-AKDAVl^AS -iųjsV
Aukoja pinigus, aukos
mtfi. AL ĮriariituriHMfiu ant nų Bendradarbių K) skyrius kyti, nes ,tai mūs būtina pa M. Išgirsite platų rapantą iš jos narių. Komisijoj yra
STARO MUZIKAMag. Okon ienė, O. Šiurienė MTLfclNIftKO
tr kraują
dvasios vado kun. į.
rašas tr telefono numeris y- ir ARD 2 skyrius prašomi reiga Amerikos atžvilgiu.
uiniv mcrmuMeiirav.
PASU AUDuRJUT PROOA .DABAR
'brausko, kuris kuo tarpu bu
Chieagos lietuviai yra jau iraa 648© 0. Sncramente Ave., atnaujinti narystę už 1943
......................... ......... i................ ...
KOL DAR MEUPARDUOTI
Federacijos konferencijoj
-vo Rytuos ir lankėsi pas Ne
m. ir išrinkti 3 atstovus. Te
TŪBOS, CLARINETAI. TROM
įvairiais būdais stipriai įro Hemlock W
išrinktieji atstovai iš visų
BONAI,
8AXAPHONES,
FLU< lf You Sirffer Bistras* Fron ">
kalto
Prasidėjimo
Seseris,
TB8 au *'caaea" — <55.05. M7.60,
dę savo patriotizmą ir savo
Patogumo dūliai, taipgi pa būna 1948 metais &v. Jurgic
kolonijų būtinai kviečiami
(45 00 lr |75.00. Visi garantuoti
Thouųraon, Conn.
Valdyba
nuoširdų rėmimą levo ša duodame antrašus jr telefo parapijoj atip-us Federaci
lengvam <rojlmul.
dalyvauti. Kitaip pasirody
-KONCERTUI GUITARAI, SPAjos
skyrius.
NtSMI MANDOLINAI, BANJOS,
lies ir visų Jungtinių Tautų nų numerius kelių valdybos
sim nedrausmingais.
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
55.60, 58 60, 012.60 Utį Wd»0.
karo prieš ašies diktatorius., narių, kurie mielai patarpi- Lietuvai Gelbėti Fondo
Mest Side. ~ ARD 10 sky
STRIUNINIAI BASAI — 560.00.
Susirinkime
bus
išrinkta
Karo bonų {tukimu, rovo sū- I mukaus norint iems mžsire- Uanaimn
5155.00 lr <150.00 BASO U
rius laikys priešmetinį susi
And Wųt To
PENGALAS
AJLAM
----— >12.00.
512 00
HMl<e-SMIČ
nuolatinė
komiteto
valdyba.
Bmld Up
Blood
nų paaukojimu, Raudonojoj primoti:
LAI
SMŪII
MinnKOMs.
armuNiNi
rinkimą
gruodžio
2
d.,
mo
L. -G. Fondas visame vei
VIOLAS
lr
NIAM8I BAHAM8,
lf at «ucji tlmes irou,
z Laikinoji valdyba
Kryžiaus «ir kitų ggrų tiks
Į -aulJer-lrom oramp»,
CELLO) — 51.60, 55.00. 40.00,
kyklos kambaryje, po pa
Lon Labanauskas, 244.7 W. kia -bendrai (ne atskirai) su
Dockache, dlstress or
,510.00 lr 515-00.
515.0.0. Strlunoa dįl
"lrrccr_ilnrt
. p«nlų rėmimu, ir visokiais kito
.maldų 8 vai. vakare. Susiau .▼lrimlnOti) (natrųmaųtų.I-1UŠ8
ods of the blues—due
45tJh Pl„ telefonai — dieno riet. Federacijos skyriumi.
DRUMS. ŠNARE DRUMS -- 5i8?6O,
1
ofur.otlorAl nioathly
Tėvų Marijonų Bendradar
kiais būdais jie -ycą parodę
428.50, 535.00. 550,00. PĖDAIS.
išturi, s ncc«—
rinimas svarbus. Prašau .vi
mis: STA. .9833. Vakarais: Aiškumo dėliai žemiau pa
HI BOX8.
CJMBOVS,
DfeUM
Start tit-once-r-try Lydia E.Plnkbių svarbus susirinkimas įkaip jie yra pasiryžę ir to
hamfc Compouad TABM/ra (wlthi
HEADS patalaoml Juma palau
sas nares atsilankyti. Po su
XAF 9867.
r.ddcd Iron). They not only help retiekiu ištraukas iš LGF sta i
kiant.
MOUTH PIECE Tjalema
vyks gruodžio 2 d?, T:30 var
lleve monihly paln būt also aooomliau aukotis karo išlaimėji
braaa lr “read" lnatrumentama
panylng tlred, nervous feellngs of
sirinkimo bus “bingo” žai
Kun. Petras Cinikas, MIC,, tilto, kuriame štai kas sako
pritaikomi Jūsų lflpoma.
thls ;nature. Thls ls due to their
kare, Dievo Apvaizdos para
mui.
soothlng eflect ca one or wom*n s
EKSPERTYVAS VICTOR IR
dimas su užkandžiu.
2334 So. Oakley Avė. Tel ma:
MOST IMPORTANT OROANS.
PHONOORAPH patalaymaa.
pijos knygyno kambary. JBus
Taltan-cagularly—Jtnfcham’s Tah-.
Atirtaty m a« vtau dailų OameKrauju užantspauduos
CAN. 8010.
lets help bulld up resistance against
A. Tiksiąs: Prie Amerikos renkama valdyba 1943 me
tama.
Trlūbopae.
Saxa.n)ionea,
Pirm. E. C. Jurkštienė
such symptoms. Also, their Iron
8tr.ulkome lr GųHarama.
nrakas tlaem a hae henaatlc tonlc to
Eduardas Kubaitis, 4401 L. R. K. Federacijos veikia1
savo troškimus
help
bulld
ųp red blood. Kolio w
tams. Turime daug svarbių
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
, laikei dlrectlons. (let todayI
S. Mozart St. Telefonai — Lietuvai Gelbėti Fondas, ku
•M Masaaell SL
reikalų ąptarti. Nuoširdžiai
Tokiomis mintomis veda
Raud. Kryžiaus lietuvių
dienomis: SUP 5844; vaka rie įsteigtas 1940 metais, rug
mi, ir norėdami .parodyti P&kviečiam visus narius atsi vieneto svarbus susirinkimas
i rais: VJR 3586.
piūčio
9
d.
Federacijos
Ta

šauliui, kad jie netiktai
lankyti.
Valdyba įvyks gruodžio 2 d., Dieve
Laiks nuo laiko laikraš- rybos
suvažiavime, -Pittsli ir remia savo šalį, bet |ir
Apvaizdos parapijos knygyŪiuose .bus paskelbti vardai 'bųrgh, Ra.
sykiu trokšta, laisvės ir ne-i
! no kambary. Visi kviečiami
naujų aukotojų.
B. Priemonės: SuoąganiCicero. — Tėvų Marijonų atsilankyti.
priklausomybės savo paverg
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
Valdyba
Komiteto Valdyba suoe savo sekcijas prie visų Bendradarbių 21 skyriaus su
tai tėvų šaliai "Lietuvai, Chu
KAINOMIS
ALRK Federaoijos skyrių, o sirinkimas įvyks ketvirta cagos lietuviai yra pasiryžę

kuri vadovauji ragistsavi-

jo aukotojų legijoną.

Dwa-

--’FEMAIE
W£AKNESS

my

ėranausias Pasirinkimas Jaunavedėms

kur jų nebūtų, steigs atski- dienį, gruodžio 3 -d., parapirai skyrius ir veiks kontak- I jos mokyklos -kambary 7:30

nepaprastai iškilmingu būdu
paminėti Lietuvos 25 metų

• Nepriklausomybės paskelbi

užbaigs

te su ALRK Federacijos cen- ’

•tru.

mo sukaktuves dh&obilizuo-

jant legijoną kraujo auko

f.

Bcidgeport. — Gražiai pik

rinkimas ku-

vakare

bai svaraus, malonėkite visi
Lietuvai Gelbėti Fondo

h* visos atkreipti -dėmesio Jr

Kryžiui leidę įubiliejiniue metus -šv. pinigai. Paragr. 10. Lietuvai kuo skaitlingiausiai susirink
Valdyba
ryšium nu Nepriklaamomy- Jurgio parapijiečiai lapkr. Gelbėti Fondo pinigus glo ti.
boja
ALRK
Federacijos
val

bės paminėjimu,
29 .d, turėjo jubiliejaus pždyba.
Vargdienių Seserų Gildos:
baigimo vakarienę, gimtai
Pinnieji aukotojai jau
Lietuvai Gelbėti Fondo adsusirinkusių parapi j l«e č i ų
užsiregistravo
2334 S. Oakley Avė.,
klausėsi dailios prof. Pociaus
Chicago, Dl.
Pereito pcukUdieųio ko
i su Mažosios Gėlelės, mote
For
miteto visuotiniame susirin
Feder. tokyr. Valdyba
athlete'
rų choru ir skambiais solis
oooditions. um pure. cnolinc. medicated. liquid
kime Darisus^Girėno salėje,
SrO^P.rncMJIirnfM. A docton, formula
tais suruoštos programos.
CreaMless and stainlea*. Soothes. comforu and
buvo padaryta užuomaggia
Nėra
džiaugsmo
be
sltaus
auidily calnja ipleine itohioc. 35c Mį»l .bottle
Tarp garbės svečių buvo
prove..i,or<
D. D. l£!
tai idėjai ir den pat snčegisaruggis*
-nday fo
sėd. L. Simutis, kurs Byeiki mo; nėra rožių be .esžkieRaudonajam

tojų

PASKOLOS
DAROMOS
ANT

PJRMŲ

MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS
ATMOKSIMAIS

jo: Visa

Nepriklausomybės

Minėjimo Komiteto valdyba:
1. Longinas

transu neims;

2. kun. Petras <4nlkas,
3.

MIC4

D. G. prel. M- L. Krušas i
aavo kalboje padėkojo už pa-

į

rapijiečių atsidavimą
viškos iparapijos

lietu

reikalams

Bronius Jakaitis; 4 Louise

NarmoataĮtė^ ji
Jonis; 6. Eduarj

.padėkojo už gražų pasidarVaK .... barimą ruošiant didingas ju-

komiteto garbės nariai:

konsulas

Petras Daužvardis

teisėjas

8.

ir

7.

Jonas Zūris;

taipgi komiteto parito 4r .pa
vieniai asmenys: g. A. flaužvardienėj JO. Ona Btožicnė;

biliejaus iškilmes.
Vakarienei ipaąibaigus uai
ilgai

skambėjo

A.

Kumskb; M.

A.

on. gruodžio 8 d.
gv.

Millerienė

žtonė;

OS. A. Jon«Wegė

■trečią sykį aukoja); ir

M.

ftlaryaucMeaė

(Jau

1711 W. 47th St

cia^gutiz

2202 W. Cermak
Road
GG-

M4JTUAU

DEPT.
Inc«

Šri.

M»tod fe.

WHFC-I45O kil.

Canal 8887

6755 So. VVestern Avenue
Phone: GBOvehill 2242
.f
. ____________- -

Ben. J. KAZANAUSKAS
Sekretorius

Mflto STOCK LtOUIDATION PARDAVIMAS

Visas darbas ir prakės yra
pilnai ganriuota.

WHOI£SA1£

ĮSIŪTAI ho dvejomln kelnėm!*, 100% vilnoniai, $55.00 enn nn
vertės “eloM ont” kaina .............................................
Pirkite dabar k sutaupykite pinigų[VYKV ŽIEMINIAI O’COATS,
tU tfl
<28.60 vertto, parsiduoda dabar ni ........................ >plto«pU

BROKea

CO-

Dining Boom Seto — Parlor

IR MERGINU ACDKRIJNIAI SPORT COATS.

iki $16^75

susisiekto tik nu

|KUR GOATS, 175.00 vertis,
nnn nn
Parsiduoda po tiktai .................................. ................... 5toXUU

Kol dabartinis stafes dar nefemrdnn-

4m, 4t

neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, met BtOknae, tiesiog Iš gelsžin- I

Kaip snatyt, «auus poogą
as

k $8.95

NattonsUr

Atolo karo jum*:

menų, visi .enfauziafltk<ai pr.

taria

- VIENUOLIKTI METAll SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. rak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

OF CHIfAGO

(irgi <re-

-čią sykį aukoįa).

gražiam tikslui ir mie

lai sutiko būto stikatojais.

. Kaip užsiregistruoti

žinome, kad Gfeiotgcs ke
turių tarpe yra daug nuo

širdžių patriotingų lietuviu

POCAHONTAS,
Mine Mm -labai lumpsuoti, tonas už tiktai
GEMUJNę POCAHONTAS,

Tikra* Bargenas..........
BLACK fiAND LŲMP anglys, labai geri
kepiniui pečiuose ir namų šildytuvams..

6332

1ERGAK1V KOTAI k DRĖMAS NEPAPRASTAI N UZ PAI IN
TOMS KAINOMIS. Drauia vartos KAM, pmridue- fl qp

U65
OtA

Pečiam* dydžio —

$|A CA
IV. O U
l^NO*,Av£’1”,įBu''roSiaMOUIH 8022

]

VIenintAlia k &nagiaualaa
Vakarinis Lietuvių Programaa
Amerikoje!

Telefonas:

WB8T VJRGINJA GKNUJLNJB

19

Yards 2588

OTMICRINT RUB BONA — NAMUOSE
SVEČIUOSE
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
APYLINKE? i.lETITVIJA BASniEN SU ATVDA HLAU8OM:

Association

Didelis Pasirinkimas
Feranky, Dvaperfų, VirSatiaiy
Apdangalų Materiolo.

COAL

A1AMUENI

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

FURNITURE

CRAME

l'AMATVKITE

<

i

15.
MlUerUttė, 13Punišldenė; 17. A. MlsčtokaJ-

PATYS

Savings and Loan

-remontuotoje svetainėje.
3221-25 JL JEIALSTED BT.
Dabar bridgeportiečiai ruc
Phone: YĄRDS R778
šiasi iį Spaudi s Dėeaos iš-

JągieUenė; Jfc. gdy. kilmes š.
Antanas OUs; 13. Al. O.
vakare.

11.

LR

arti*

RADIO LAJKRASCIO PROGRAMŲ!

LANGAMS APDENGALAI —
Drapoe — pritaikomi VELTUI

dainos jaukioje, gražiai at

guruN rūAlce luotei-ų .kailiniai, kailiukai?, imptio^Utb*
cloth kotai parsldukla uužvinlutomu kalnoiuia.

LITUOK
JSTAJGA

PATALU —
Kai perkate materlolą IS mfisųi 1
taaravto^ vi tura

Aietuviškos

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

MUTUAL

WHOLESAI£

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

ATEIKITE

ITCHfO;

truota 18 asmenų, kurie pa no bridgeportiečius su šau čiųčių; nėra pergalės be ko
sižadėjo paaukoti po pantę
<
niai praleistais jubiliejaus vų.
savo kraujo Raudonajam metais linkėjo toliau būnant
_
Kryžiui.
ištikimais laisvajai Ameri
Sekamieji asmenys jau .pa kos (šaliai atsidėjus paremti Plunksnų Koldras
sižadėjo aatkoti savo krau Lietuvos ir lietuvių reikalą.
PADAROME M
,

PILNAS PASIRINKIMAS
8UKNeUŲ — SEKMBGŲ —
SIUTŲ IB KAILIŲ

|'

&LfX ALESAUSKAS «d SONS

k00 vertės KOTAI.
parsiduoda po tiktai

..................................................... tPO«/v

£343 South Wostern Avenoe, Chicago

GABĖL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.

Ttoefąnas — REPUBLIC 6051

ATDARA KAS VAKARAS m VISĄ DIENA SfiJKMADlENįA IS

KACTOKY

t

«U^R£SENTATIVS

J
ft V
PRASIDĖJO GAISRAS

Kareivio laiškas savo broliui
Rašo karys Aleksas SdttiaS šdVo bro

liui Alfonsui, gyv. Chicagoje, 3751 So.

na. Nieko kito tau nesiunčiu,

tave, bes tau

hereikės.

Siunčiu

turbūt, išeis Pranas, Pilici-

tau karo

jonas. Taigi išeisme visi Ša

Jei norite man atsiųsti Ka

mai. Džiaugsimės, jei

lėdų dovanų, tai prašau pir

visi

Kaip tik pasieksi sau skir

vietą,

kur nors

parašyk

tuojau

man laišką.

$8,00.

Rodos

turėsiu

išvažiuoti.

kyk mamai, kad

Pasa

nesirūpin

,4J

ir šventadienį šaliką. O

daugiau, tai tik karo

jei

ženk

nueinu

Šv.

Petro

katedrą,

New

York. Atsimenu, kad ir ma-

gyvensi kitaip:

mytė čia buvo pereitą vasa

riuomenėje

čia nebus motinos, kuri vis
Tad pasirū

kuo rūpintųsi.

pats. Neapleisk

pink

šv.

mišių ir eik dažnai prie ko
munijos. Visuomet būk Die

rą.

Džiaugiuos,

Sudiev Alfonsai. Daug ge

vo pusėje, dėkok Jam ir už rų dieną visai še? m ai.

mažus dalykus, Jis tau duos

Aleksas.

ir didesnius.

SVARBUS CHICAGOS
PAŠTO VIRŠININKO
PRAŠYMAS
,

Ernest J. Kruetgen, Chi

cagos pašto viršininkas, pra
neša, k’ad prieš Kalėdų šven

-tęs

bus

extra

daug pasamdyta

tarnautojų

išnešioti

kalėdinius.laiškus ir siunti

nius. Extra pasamdyti laiš

kų išnešiotojai nėra susipa
žinę su apylinkėmis,
jie

tenkinsis

todėl

tuo, kas yra

užrašyta laiške ar siuntinyz
Kad palengvinti išnešioto

jams darbą, Chicagos pašto

viršininkas prašo, kad gera

būtų, kad namų

savininkai

prie laiškų dėžučių ar

kur

laiškai metami — padėtų sa
vo vardą ir pavardę.

Operų sezonas

yra nusitrinę arba labai ne

aiškus, o kituose

namuose

visai jų nėra, todėl pašto vir

Chicagiečiai šaltesni,
negu bostoniečiai

šininkas prašo namų sąvinin
kus padėti aiškioj vietoj sa

vo namų numerius.

Tokiu

vykla randasi So. Carolina

minguosius.

valstybėj.

Bostono

Mrs. Lawrence Russel, iš

gyvybes,

Wellesley, narė iš Dow rate

apie porą Šimtų tapo sužeisI ti. Iš 173 ligonių, esančių li

lio kompanijos buvo minios

487

pavartojimo, kada

naktiniame klūbe
užžiebė degtuką keičiant lem Laiku pastebėjo
pų šviesas ir .iš to kilo gais
Dow

išėjo

pasikalbę.i su draugu

Sumažėjo
Automobilių
katastrofų

biznio reikalais. Jis atsisukę

Chicagoje šiais ■ metais
per pirmuosius dešimt mė
nesių buvo 388 mirčių, kilu
sių ryšiumi su automobilių
katastrofomis. Pereitais me
tais tuo pačiu laiku ryšiumi
su automobilių k a. asi roto-

tuojau jiems liepė eiti

nuo baro ir pamatė kaip ug

Randolph str.,

kų) išnešiotojams darbas.

madienio vakare

pereito pir
kilo gais

stalo, kur

sėdėjo1 jo žmona

su draugais ir šnekėjos. Jis
pro

siauras duris, esančiais ne

f

toli stalo.

Dow pastebi, kad tarp to
momento,

kada jis

paliko

bar» ir j° žmona “ Daugais

Kai tik kilo gaisras,

ugnis pasipylė

au.omobibuvo 23,-

me

Pereitais

tomobilių

katastrofų

Tokių būdu

31,820 mirčių.

šiemet

sutaupyta, jei

taip

galima išsireikštų 8,530 gy

valstybėje

šiais

metais per pirmuosius

de

šimt mėnesių dėl automobi

30

procentų mirčių.
_____________
orkestro griežikai
užgrojo
. i t t ' y;’ <
*
\ *.. \ \
maršą ir 200 pietautojų tvar
* • • \ i.* f < * 4
kingai išėjo, nors restorane

gaisras

buvo

sustzbdytas,

savo stalų.

Pasirodo,

kad

chicagie

Kai tik žmones pamatė ug

•?*.' v JI**' ■ < - it-'

bankie-

vieno

am

riaus sūnus, 24 metų

žiaus, nusiminė, kad jis bu

daly

vo rastas netinkamas nei į

klubo

viai.

armiją, nei į
nuolis
pasiėmė

laivyną. Jau

nusiminimo apimtas

brauningą ir

sau

namuose nutraukė savo gy

vybės siūlą.
Dvi negrės tarnaitės,
rios buvo tuo

ku

barys buvo toliau nuo jau
nuolio kambario.

Jaunuolis buvo

Whip does work uondtrs
with talads! A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
by far America’> favorite aaiad dressing.

šeši chicagiečiai, vokjškos
kilmės, buvo nubausti už iš
davikiškus krašto darbuą ir'

leirpnOU)

.<1.111*

merkti mirti

ke. Tikimasi, kad suvažiavi
me dalyvaus nemažiau

de

šimties) kunigų

X Stasys Kazakaitis, tar
naująs Ū. S. Navy 10 dienų
atostogų praleido pas savo

sesutę ip švogsrį Joną Šli

la Nervel McCartney, advo

3460 S. Emerald Avė.
s
X Apie Jono ir Onos šu

terių namus. 1440 S. 49 CL

kato; Emil Hartzell, statis- Cicero, garnys suka ratu su
Elmer W. Soller,

dovana. Ona šliterienė, bu

' mimeografės. šitie trys as

vusi Kazakaitė, prieš ištekė

menys siuntinėjo paštu raš

dama buvo aktyvi Ateitinin

tus, kad pakenkti karo sėk

kų draugovės narė.

, tikės; ir

kaltinami

Jie

krašto perversme.
1943 m. sausio 14 d. Chi

X Dr. Maurice Kahn, 4631

S. Ashland Avė., jau antras

mėnuo kaip guli Billings
cagoje bus sprendž’ama byUip grei ai pasidavę panikai u penkių negrų organizaci Memorial ligoninėj. Jis pra
; į veržesi Prie iššepmo du- joa vadų kurie skeibėt kad šo per spaudą pranešti, kaa
jo ofisas viršui minėtu ad
rų.
turi su japonais rasė3 gimi
rešu bus uždarytas iki visiš
nystę, ir skleidė “ašiai” pa
kai pasveiks. Ofiso atidai^
lankią ideologiją.
Penkių
mas bus praneštas per apau
' * •
vf
1 * »
1 negrų
organizac’jos
vadų
dą. \
vardai šie: Charles Newby,

Išsišovė šautuvas šatrai pateko vaikai
į vidurius
Illinois

Stokley Delmar Hart, Frede

valstybėje, vieno

je farmoje, du vaikai gimi
naičiai nuėjo į kluoną šaudy

ti karvelių.

Vienas

9

metų. Vienuolkos metų vai

kas turi šautuvą rankose ir
abu vaikaį lipa į kluoną šau

dyti karvelių. Tik netikėtai
šautuvas išsišauna

ir šat

rai patenka į devdnių metų
vaiko vidurius.
Devynerių metų vaikas
mirė*Keokuk, lo., ligoninėje.

neturtin

pas

elektros kėdė

(sedition).

matėsi dr. J ?oška su žmo

na, teisėjas Zūrib su žmona

NUO DRAFTO
IŠSISUKINĖTOJO BYLA
sprendžiama

Chicagoje

byla William Bernard Wer-

necke,
Jis

buvusio-

kaltinamas

bundisto.

sulaužymu

selective service akto.
William Bernard Wemec-

ke byla sprendžiama teisėjo

William J.

12,000 svetimšalių
pagreitintai gaus
pilietybės popierius

je, o jų žmonos nuteistos )<o

šir-

X Adv. Taručio su I.

rick H. Robb, James Graves vaite vestuvių puotoj Greair Mrs. Annabėlle Morre. Jie more viešbuty dalyvavo daug
kaltinami krašto perversme žymių svečių, kurių tarpe

vaikas

jie dabar prašo, kad jiems
būtų pritaikintos

įvyks

DVI SVARBIOS BYLOS terius, 1440 S. 49 Ct.. Cice
ro, taip pat aplankė sesutę
r AiiriA MĖtlCCI
ir švogerį Povilą Aurilus
riAUjIU PltNtjĮ

mingumui.

Bostono naktiniame klube

me, kuriame
šeši

Campbell

teis

buvo teisiami

chicagiečiai,

vokiškos

kilmės, nacių sabotažininkų

padėjėjai. Šioje šešių chica
giečių byloje buvo

paminė

tas ir Wernecke vardas, kad

jo farmoje Herbert Haupt,
. Chicagoje 12,000 svetim
Saliams, kurie yra tų tautų/'nacių šnipas, mankštinda
vus.
kininkavo Herbertui Haup- kurios yra Amerikos prie• William Bernard Wernectui Amerikos krašto išdavy- šai, bus pagreitinti gauti
ke
duota iki ateinančio ket
darbuose.
I Amerikos pilietybės popievirtadienio pasirinkti: ar jis
Jei teismas priims jų pra riai, kad tie svetimšaliai ga
nori, kad jo byla būtų spren
šymą dėl neturtingumo, tai lėtų gauti darbą.
džiama teisėjo Campbell, ar
nubaustieji1 sutaupys kiek- Į
Kiti žmones, kurie yra
kitų teisėjų.
vienas po $40 mokesčio ir prietelingų tautų Amerikai,
William B. Wemecke J tei
apie $2,000 dėl apeliacijos popierius gaus
numatyta
smą atvyko be pastoriaus
rekordo.
tvarka.
kalnieriaus ir palto, jis da

25 metus kalėjiman už tai
kad šie šeši chicagiečiai tai-

bar sakoai esąs studentas.

dr. Slakis su žmona ir k.
X

Antanina Vaišviliene,

plačiai žinoma veikėja mūs
švietimo ir kultūrinėse drau
gijose, taip pat nuoširdi dar
bininkė parapijos, mūs dien

raščio ir draugijų parengi

muose, guli Šv. Kryžiaus li

goninėj.

Praeitą

šeštadienį

ji tapo; sužeista gatvėkary,

kuomet prie vieno sustoji
mo gatvėkariui staiga smar

kiai truktelėjus ji paslydr
ir parpuolė-.
1 Į y - » - V -2
X Alfonsas Rumšą, vien
< "A
■
*
turis sūnus Prano ir Hele

nos Rumšų,

ka

tarnaująs

riuomenėj, gruodžio 1 d. par
vyko savaitei atostogų.

1 domus

Į-

lygiai

supuolimas:

prieš metus gruodžio 1

d.

jis išvyko į kariuomenę, ši
sukaktis

namuose .saviškių

ir draugų ratelyje bus links
mai paminėta. Rumšai yra

nuolatiniai

** Draugo”

skai

tytojai ir rėmėjai.
X Dr.

šos)

A.

Javois (Jovai

sūnų šiomis

dienomis

Marąuette Parke sunkiai su

KALĖDOMS - Dovana, Kuri Džiugina Širdį
3 GRĄŽOS PAVEIKSLAI, 8x10 didumo ’

tA AC

ui tiktai.............. ...............................................
Chicagos

MO«1 Gyvai Atrodanti. Alyvos Spalvuoti Paveikslai nuo tt.45 ir auki.

universiteto studentas.

žeidė pralekiąs Chicago Tri
būne trokas. Vaikutis važia

BE J00%
WITH YOUR

vo dviračiu. Nugabentas šv.
Kryžiaus ligoninėn.

Dr.

A.

Javois jau kelinti metai tar

žings

nauja kariuomenėj ir pasta

nį jaunuolis padarė. Jei jau

ruoju laiku pakeltas į majo

galėjo

ro laipsnį, šiuo metu savo
pareigas eina Chfc&goj lt gy-

Labai neprotingą
MiiiiONt AMU—Miracle

gyvybių.

laiku namie

negirdėjo šūvio; nes jų kam

MIRACLE WHIP!
lts ’different” flavor
always makes a hit.

SESI IŠDAVIKAI
NUDUODA BETURČIAIS

hling ir Otto Wergin

čiai daug šaltesni, kaip Bos
tono naktinio

dėl ten buvo išgelbėta daug

Hans Haupt, Walter Froe

jaunuolio žingsnis
Chicagoje

Minioj vyravo šaltumas, to

gųjų teisės apeliacijai.

Labai neprotingas

tai pietautojai Vėl grįžo prie

1 užsidegė nuo bombų ugnies.

— 11 metų, o kitas —

Bėga žmones iš klubo

buvo

tai

dūmų kamuoliai lakstė. Kai

■ •*><*/*

mene- 4 dieną, bus sprendžiama by

nų bombos užmušė. Kavinė

^gelbėjo — praėjo tik kokia porą minučių.

Per dešimt pirmosius mė šokių salėje. Kilo didžiausia
nesius šiais melais Ameri painka minioj.

lių _kat a strofų sumažėjo

ras.

kunigui suvažiavimas

gruodžio mėnesį New Yor

Chicagoje, 1943 m. sausio

būtų buvę daug gyvyb'ų išbrie ' gelbėta’ 3ei žmonės nebūtų

^iL^^ta^ nriSio

Tuo laiku

290 mirčių.

Londone, prieš 18

nis ir dūmai per duris įsiver

miš buvo 499 mirtis.

lių katastr.fomis

tų buvę daugiau šaltumo ir
proto, tai daugelis būtų išvengę mirties ir sužeidimų

de Paris. Ten keletą asme

bo didžiojo kambario

koje ryšiumi su

Jei kilusio gaisro laiku bū

sių, buvo bombarduota Cafe

šeštadienio vakare iš klu

Chicagoje, O’d Heidelberg vybių.
restorano virtuvėje, 14 W.
Illinois

būdu bus palengvintas laiš

X Iš Lietuvos atvykusių

Jei būtų daugiau šaltumo---------- -------------------------------------

momentą, kad naktiniame

tais tuo pačiu laiku dėl au nį, tuojau šimtai veržės prie

Kai kurių namų numeriai

naująs kariuomenėj, trumpo

savo draugais' gelbėjo nelai

gaisrą. Jis klube kilo gaisras

ras.

Chicagos operos sezonas
Civic opera House duos pui
kias operas, su žym’ais dai
nininkais. Grace Moore, žy
mi Amerikos soprane dai
nuos La Boheme ir Toscoje.
Opera La Boljeme bus iš
pildoma rytoj (trečiadienį)
vakare, o Tosca ateinantį
šeštadienį po pietų, gruodžio
5 dieną. Miss Moore išpil
dys tragiškas roles.
Penktadienio vakare, gruo
džio 4 d. hus išp:ldoma ope
ra Carmen, kurioj išgirsime
Jan Kiepura, Col Glade ir
Carlo Morelli. šeštadienį va
kare, gruodžio 5 dieną gir
dėsime operą Aida, čia išgir
sime žymią rumunų daininin
kę Stella Roman.

“Jaunimo” reaktorius, tar

Dideli nuostoliai

16 metų, bus boy, kuris per Jr” chicagietis, apie pirmąneatsargumą sukėlė Bostono

Tavo mylimas brolis,

buvęs

Pusantros valandos Dow su

eohoto) sos. šį kartą patieksime tai
Tomaszewski, ką Pasakoja Scott J. Dow

Stanley F.

Voška,

Juozas

vakaro.

buvo keičiamos lempų švie-

daug laiškų. Vieną dieną ga
vau net devynius.

X

“furlogo” proga, lankėsi dnr.
“Draugo” redakcijoj. Jo sto

degtuko

gaunu

kad

buvo tuojau sužeista per di

Virginia Winthel, 24 m.
iš Waukegan, III., kuri susi
žiedavo su Bob Ęeller, bu
net jų asmenybės negalima dūmai nepatektų į plaučius vusiu Cleveland Indiana beis
bolo žvaigžde, dabar jis yra
nustatyti. Ir šis tragiškas ir liko išgelbėta.
navy chief specialist.
gaisras kilo dėl neatsargaus

į

tų. *
Atmink Alfonsui, lead ka

siaubingą gaisrą, kuris kilo

Daugelis

pagauta ir perblokšta
že
goninėje, 63 asmenys yra la mėn. Bet toji moteris nenusbai kritiškoje padėtyje. Apie tojo pusiausvyros. Ji uįfcsidė
90 asmenų taip apdegė, kad jo rūbus ant galvos, kad

mėm japs, “boy oh boy”..
Sekmadieniais

vas veržės į orą.

išplėšė apie

sumuštu-

lus, kad greičiau

durų ir vienas per kito gal

tono naktinio klubo baisų ir

Kilęs gaisras iš

štines, juodus hatus (shoes)

sugrįšime namo.

tą

ženklų už

SUŽIEDUOTINĖ

šeštadienio
vakarą,
kada delį grūdimasi prie durų.
apife tūkatbntį dalyvių buvo Duris, kurios ratu sukiliojaatvykę į Šį klubą praleisti si — kažkaip užsitrenkė.

šiandien tavo gimimo die

Paskui

kariuomenę.

SPORTININKO

Kaip chicagietis paspruko
iš ugnies nasrų
Jau esame rašę apie Bos

mam kariui.
Sužinojau, kad tu išeini į

Trečiadienis, gtuo3. 2, 19.42

Kilusi panika - pražudė daug gyvybių.

California avė. Kario patarimai būsi

Heilo Alfonse,

G X B

netiko armijai,

tai

darbuotis namie krašto rei

kalams.
I

2640 VVEST 63RD STREET
1

REPUBLIC 1157

tena Marąuette Pirk:

