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Lakūnai
PRANEŠA, TUNISIJOJ
AŠIS TRIUŠKINAMA,
ATAKOS ATMUŠAMOS

Didelę orinę ataką amerikiečiai
Įvykdė Hew Ireland bazėje

FRIEND

KUR PRIEŠAS KLASTINGAI PUOLĖ PRIEŠ METUS

U. S. armijon, laivynan savanorių
priėmimas visiškai nutrauktas
/

LONDONAS, gr. 6. — ži

Bazėn išmesta apie 50 tonų

38 metų amž. ir senesni vyrai

niomis iš Šiaurinės Afrikos,

bombų; daug kliuvo airdromui

triuškina
ŠTAB

SĄJUNGININKŲ

drafto keliu nebus imami tarnybon

Tunisijoje sąj.uęgininkai ten

Šiam žygiui pavartota mil

ašies jėgas. Ašis
Be to, prezidentas įsakė,

WASHINGTON, gr. 6. —Į

buvo sukėlusi trečią ataką

Li- tikslu perlaužti apgulimo li
Oficialiai
paskelbta,
kad berator bombonešiai, kurie, niją. Tas jai nepavyko. Po
Pietvakarinio Pacifiko karo kaip pranešta, pirmą kartą smarkių kovų
priešas at

Prez. Rooseveltas buvusį In kad dešimts dienų bėgiu vi

zonoje amerikiečiai Lakūnai paleisti akcijon prieš japo blokštas atgai į savo seną
bombonešiais atakavo japo nus.
sias pozicijas.
Daug ašies
Sakoma, bazė vietomis pa tankų sudaužyta.
nų bazę ir jų airdromą New

AS,

Australijoje, gr. 6. — žiniški

Ireland.

keturių motorų

Sunaikinti visi ten priešo įsirengimai ir įsitvirtinimai.

Išmesta apie 50 tonų bombų.

Indy vandenyne

Prieš tai ta pati bazė ma

3 laivai nuskandinta;

žesniais bombonešiais

LISABONA, gr. 6. — Iš

mA

KANEOHE BAY
im
lirai

KAUAI

NIHUA

Pacific

©AMU,
MULA

PfARl/

Oceon

MOLOKAI

HARBOR
LAMAI

MAUI

ILAHOOLAWE

rscnvc uceon

do. Zululand pakrantėse ir,
kiek žinoma, tik 40 asmenų
išliko gyvi.

Kitas

na, kad tai įvyksta pirmą
kartą Amerikos

istorijoje,

20 vokiečių divizijų, dar ne

Japonai vartoja
parašiutus N. Gvinėjoj
SĄJUNGININKŲ

ŠTAB

kad sunkioji artilerija, būtų AS, Australijoje, gr. .6. —

britų

Nova

laivas

Scotia, 6,796 tonų, sutorpeduotas Mozembiąue pakran

vežama

ve buvo 700 italų karo neLaisvių, kurie buvo nukelia

į

:

du

mailių tolį.

Naujoje Gvinėjoj, japonams

neįstengia

Atvežtos į N. Gvinėją pa teikti
trankos suardomos ir jų da tad

pagalbą

jiems

Būna

bazei,

jūros keliu,

karo

reikmenys

lys mažesniais lėktuvais yra imta pristatinėti parašiutais,
siunčiamos į frontus.

mi į Durban koncentracijos

pranešta čia išleistu komu

nikatu.

stovyklas.

LONDONAS. — Ašies la
Šį japonų žygį sąjunginin
Portugalų karo laivas 193 kūnai atakavo Bone uostą, kai stebi ir bus imtasi prieš
asmenis suspėjo išvaduoti. Nigerijoje.
tai priemonių.
Išvaduotieji pasakoja, kad

Nova Scotia laivo daugumas

keleivių
kurios

yra

rijikių

užatakavo

aukos,

valtis

ir

kai kurias jų net apvertė.
Japonų

submarinas

nus

Cburchillis pripažįsta, kad karas
Afrikoje nebus lengvas, ašis stipri

karo Kadangi japonai nieku bū

frontus ir tai dar apie 1,500

tėse. Ir su juo daug žmonių

žuvo. Tarp daugelio kitų lai

orlaiviais

U. S. laivyno departamentas jau
paskelbė Pearl Harbor nuostolius

kandino graikų garlaivį Cle-

Reikalingas kruopštus pasiruošimas,

daug pasiaukojimo priešą palaužti

J.

departa

mentas paskelbė, kad drafto

boardai , toliau karo tarny

bon nešauktų 38 metų ir se

nesnių vyrų. Seniau priimti
senesnio amžiaus vyrai tin

U. S. didieji bombonešiai a

kamiausi bus palikti, o kiti

takavo'Italijos miestą Nea

paleisti.

polį. Pranešta, kad įvairaus

Karo drafto botardams pa

didumo bombomis pataikyt?

liktos pusautonominės teisės.

ten italų vienam koviniam

Tačiau parenkant karo tar

laivui, dviem kruizeriams ii

nybai vyrus jie turės vaduo

kitoms karo žvilgsniu svar

tis ir direktoriaus McNutt

vletęma.

r

nurodymais.

Karo' vyrų konskripcijos
kūnų ataka Italijoje pirmo dabartinis direktorius maj.
je vietoje buvo taikoma prieš gen. Lewis B. Hershey pa
laivininkiją, prieplaukoje e- liekamas savo vietoje kaipo
samus karo ir prekinius lai nominalinė galva.
vus ir prieš krantines, iš ku

rių į laivus kraunama karo
medžiaga siųsti į karo fron

tus.

Vokiečiai dirbdina
greitesnius submarimis

Sakoma, Neapolis visiškai

LONDONAS,
gr. 6. —
nesitikėjęs atakų, tad nebu Gauta informacijų, kad vo
vo prisirengta nė gintis.
kiečiai dirbdina naujos rū
Iš tos išvykos visi bombo šies submarinus, kurie yra

nešiai grįžo į savo bazę. La

kūnai pranešė,

kad keliose

greitesni ir toliau gali plau
kioti. Sakoma, k’ad jūros pa

apleido Italijos miestus

nelaisvių

iš bado mirė

bus sunkiausias ir nepapras jamą radiją pranešta, kad iš
tai kietas, 'sakė
ministras 1 Italijos miestų jau daugiau
pirmininkas, nes ašis ten jė- kaip du milijonai gyventojų
ginga. Reikės daug pasiau iškeldinu.

A.

MA

. CMlUl Idub

išspręsti. Japonų tikslas bu-

karo

tai

Du milijonai žmonių

20,000 rusų karo

pavojaus

kaipo antraeilis dalykas.

mi tarnybon.

vietose sukelti dideli gais viršiumi jie gali plaukti iki
Jis Raibėjo apie Afrikos rai.
20 mazgų (apie 23 mailios)
frontą
ir
vykstančias
kovas
(Iš
Romos
per
radiją
pra

6. — Britų ministras pirmi
greičiu per valandą. Šie subTunisijoje. Sąjungininkų ek nešta, kad Neapoly sukelti
ninkas Cburchillis kalbėjo
marinai yra pavojingi laivispedicija nuo Atlantiko pa dideli nuostoliai. 159 asme
ninkijai.
šiame Yorkshire mieste, kur
krančių iki Tuniaijos — apie nys užmušta ir 358 sužeis
Paprasti prekiniai laivai
yra britų vilnos pramonės]
900 mailių tolį — trumpu ta).
gali plaukti 10 arba daugiau
centras.
laiku nužygiavo. Liko tik amazgų per valandą. Tik di
nu mi w ■
———————
pie 20 mailių prieiti prįe aš
dieji keleiviniai
garlaiviai
ies bazių Bizerte ir Tunis,
gali išvystyti greitį daugiau
jas paimti ir ašies jėgas su
kaip 20 mazgų. Tad nauji
Suomijoje
varyti jūron.
vokiečių sūbmarinai
ypač
Šis 20 mailių tolis žygiuo • LONDONAS, gr. 6. — I$»
pavojingi konvojams.
ti britams ir amerikiečiams Vichy per nacių kontroliuo

Valstybių nuostolius ir yra tarnyboje. Ii kitų lai ša, kad Suomijos fieldmar- kojimo ten priešą palaužti.
Pearl Harbor. Havajuose, vų žymioji dalis taip pat at Šalaa Mannerheim painfor
Ministras pirmininkas ti
yra
kur japonai 1941 m. gruo remontuota ir yra akcijoje. mavo tarptautinį Raudonąjį ki,'kad galų gale ašis visgi
džio 7 d. iš pasalų atakavo
______
_____
Kryžių, kad 20,000 rusų ka- bus ten nugalėta ir išmesta
WAL tlNGTON, gr. 6. —
Be to, visiškai llktu
sunaikinta
tą prieplauką, kurioje ramiai' m
^7irl ro Nlsiavių Suomijoje hadu
iš Afrikos. Kai tas bus atlik
Gumos direktorius William atovijo daug Pacifiko karo|
kuf ,U(~,inta
mirė
ta, tada sąjungininkai kon
M. Jeffera'praneša, kad sin
laivyno laivų. Japonai ataką
centruosis prieš Europos že
tetinės gumos gamybai dirb
atliko tuo laiku, kai jų du
Nuo
įtakos išliko ■
• SItirU 7
myną, kad tenai ašiai užduo
tuvių statymas žymiai truk emisarai čia buvo atvykę ir v1®1 lėktuvnešiai. Jų nebuvo JUpOlial ESžUUC IjUUv
ti galutinį smūgį.
domas, kadangi pirmoje vie
tarėsi apie kilusius tarp a- prieplaukoje.
faASHINGTON, gr. 6. —
toje statomi aviacijos gazo
biejų valstybių neausipratiJaponų atakos vyko apie
lino fabrikai ir gumos pro mus, kad taikinguoju keliu1 45 minutas.
nuosprendžiu
CHUNGKING, Kinija, gr. Vyriausybės
grama tuo būdu paliekama

marynų

BRADFORD, Anglija, gr.

WASHINGTGN, gr. 6. — laivų 5 tiek daug sugadinti,
antis, 4,153 tonų. Iš įgulos Laivyno departamentas tik kad jie ilgą laiką nebus iš
LONDONAS,
gr. 6. —
34 žuvo, o 13 kitų išvaduota. dabar po vienerių metų pil kelti ir pataisyti. £iti trys Reuters žinių agentūra iš
nesnį raportą padavė apie koviniai laivai jau atstatyti Zuricho, Šveicarijos, prane

Gumos programai

laivynan,

korpusan ir pakrančių sar

Si pirmoji amerikiečių la

uždarytam.
Tas koridorius j HAWaHaN slands
'Pranešta
kad
Llandaf.
trr. 6. — Čia karo frontan vienu galu atsirėmęs į Stal
Žemėlapis parodo artimą Pearl Harbor areą, kur japo
CtMle laivu buvo vežama į; prieš japonug 3Unkioeios pa.
ingrado miestą, kitu — į Do
nas puolė U. S. laivus ir aerodromus ir turinti Amerikos
Durban urliopui apie 1,000 tranjjog sąjungininkams iš
no upę.
laivyno bazė ryšį su visomis Havajų salomis.
kareivių iš P. Afrikos. Depe- Alfetralijoa
lėktuvais atvešose pažymima, kad šis lai-j jamos
tvirti

iš

mijon,

CAIRO, Egiptas, gr. 6. —

bioms

KAŽKUR N. GVINĖJOJ,

Kariniai ekspertai

darbininkus

U. S. bombonešiai
atakavo Neapolį

Stalingrado

Sunkiosiom patrankos

vaa sutorpeduotaa ir nuaken-

kilnoti

Jis autorizuo

Prieš

Naujoj Gvinėjoj kovos to fronto pranešta, kad pietva
liau vyksta.' Bet daug kas karuose nuo to miesto ru

lėktuvais siunčiamos

žiaus vyrų rekrūtavimas ar

rinį draftą.

nepasikeitė Gona-Buna ba sai kyliu persimetė per Do
Lourenco Marąues, Portuga
zių fronte. Ten japonai ne no upę ir pasistūmė apie 10
lų Rytinės Afrikos, prane
įstengia saviškiems pristaty mailių.
ša, kad Indų vandenyne, kur
Prieš tai kitose dvejose
ti pagalbos.
siaučia galybės žuvų rijikių,
vietose rusai buvo persimetę
ašies sūbmarinai nuskandi
per Doną.
no tris sąjungininkų laivus.
Stalingrado
fronte kori
Tarp nuskandintųjų yra ir
dorius, kuriame gali būti iki

10,799 britų laivas LLandaf
G
1
Castle. •»"

J. A. Valstybių vyrų jėgoe

vienų karo pramonių į ki gybom Minėto amžiaus vyrai
tas ir kontroliuoti vyrų ka tik drafto keliu bus šaukia

MASKVA, gr. 6. — Va
iš

norių nuo 18 iki 38 m. am

tas

Rusai pažangiuoja
Stalingrado fronte
kar vakarą

paskyrė absoliučiu

direktorium.

buvo

atakuojama.

daug žuvusiųjų

siškai būtų nutrauktas sava

McNutt

Sunaikintas priešo keista j duobes ir griuvėsius.

Kavieng airdromas.

diana gubernatorių Paul V

Laivyno personalo nuosto- 6. — Central News agentū-

šį mėnesį ir sausį 20 nuošim

Vadinasi,
amerikiečių ir
britų lakūnų atakos prieę I-

Gumos programa susiduri..

Klūbo mitinge
komunistai pralošė
CHICAGO. — Vakar

talijos miestus paveikė ita- vykusiam

į-

Keistučio Klūbo

lūs, privertė juos nusikelti susirinkime komunistai viskuriį saugesnes vietas.

iškai pralaimėjo. Nepravedė

Tuntaija

nė vieno kandidato

valdybon.

klūbo

x

WASHINGTON, gr. 6. —
Valdybon išrinku: M. KliBaltieji Rūmai turi 17 auto- mas, pirm.; A. Viliukas, vimobilių, kuriais važinėja se-į cepirm.;

Lucija

S.

Dagis,

kretorlai ir.kiti pareigūnai rašt.; Frank Mickus, kasinir paštas vežiojamas.
Prez. Rooseveltas pranešė,

vo sunaikinti Amerikos lai- liai: 2,117 karininkų k jū- ra praneša,
kad
Yochow čių sumažinama “tiskrimo” kad automobilių
skaičius
rininkų žuvo, 960 nesurasta miesto apylinkėse prieš ke- gamyba, kad
būtų galima šiandie sumažintas iki 15 ir
Tad, anot JeČfers, nėra ko' vyną ir užimti Havajų
ir 876 sužeista. Armija tur lėtą savaičių japonai išžudė padidinti sviesto gamybą*.
ir tikėtis sulaukti sintetinės las. Tas jiems nepasisekė,
iž šių du nevartojami. Gazolino
vartojimas sumažintas'
Iš viso japonai 19 karo rėjo 226 žuvusius ir 396 su- daugiau kaip 2,000 civilinių
gumos 1943 metais apie ru
beveik iki 50 nuošimčių.
1
i . •
kinų.
• .
SKELBKITfiS “DRAUGE”
laivų sužalojo. Iš 8 kovinių žeistus.
denį.

inkas; dr. Žlibas, fin. rašt.;
Aldona Mažeikas, iždo glo-

bėja, ir

Elizabeth

Dagto,

kontrolės raštininkė,

Smulkiau
susirinkimą

L. S. Dagis.

apie šį įdomų
bus rytoj. —

UtHMM OMMBR OF CSMKE«
ttuKots (unww Hemas siitlsi

Jnomįįfc švšute

dortiėjosi LiSČuVa, rašė apie rijoje dabar mokosi 7 klte par.) ir Konsf. Kondratas
LieČUVos liaudies dfcLihas.
rikai: diatoorias V. Mykolai (Šv. Bernardo par.,.
* Jau 25 metai praėjo nuo skutimu laikotarpiu prieš šį tis (šv. Kryžiaus parapijos);
to laiko, kai 1917 metų gruo karą turėjo progos lietuviai trečiame teologijos kurise jK,
Nėra garbė ; turtingam
(Vardu šios organizacijos, OB. KAZYS DRAN GELIS
džid $ d. Suortiijk pMi’skėi-j ir audiniai laikraštininkai ra Jonas Vyšniauskas (Šv mirti. (Carnegie).
<1alQ pranešimą ketvirtadienį, T:4B F. M. per
bė nepriklausoma it atsisky- dalyvauti bendroje kelionė- Jurgio parapijos) ; trečiame
mradi jrr stotį- WHFC, 1450 KC).
rė nuo* RUsijos globos. Šuo- je po vidurio Europą. Tas filosofijos kurse Ant. Rara
mija užima 131,588 kvadr.1 padėjo suartėti, užmegsti ry- levičius (Šv. P. M. Gimimo Į PRADĖKITE
Tegul lietuvių ratai sukas.. .
tacijtf žmonijai tarnauja šio
4Vd*fel>
mylių* žeinės ptotą; taigi1 yris sius. Grįždami suomiai re- pariap.) ir P. Rimkus (šv.į
0tt&«Hnio ikro iftfthfc
TAUPYTI '
* kone šešto kaltus didesnė daktoriai kai kurie bUvb sir Aritatto par.); antfame filos
Yri* laiitaetfpitf, kurkto
ErfefthHų vafcbos Ateto-ltokaip Ėiėtuva, bet gyventoją stoję Lietuvėje, taipgi kelekurše — Jbn JiartkaUškas ŠIANDtĖN
dijo Komiteto šiai programai tauta į j n valo atsižvelgti į
turi tik nepilkus keturis mi tas lietuvių rašytojų ir re
paskirtas matau* reikalinga tai; ką ji* veikia ir kur imk-,
lijonus — ne*m» daugiau kaip daktorių važinėjo po Suomi (Šv. Antano par.); pirmame
dėl 5
priminti viena iš daugelio eiaa. Yra tautos saulėtekiai
filos.
'
kurse
—
Jon.
Mali
vlėname Čikagos mieste. Šuo ją, kiti pasiekdami riet Šiau
racibbūbjaaių reikriaenų — tf” niMlėkitofttti ; yri aūdroe
19 4 3rntoi yra aukštos kultūros rės Ledinuotąjį varid'eriyrią, nauskas (Šv. P. M. Gimimo
būteht gazoliną, Įkalbant a- ir katastfro/oa. 8io mėnesio
Žmortės, išsilavinę ir labai kur vaSarą per kelis mėne
pie gazolino paakikstymą, ,7 dferioj baigsis* metas, kaip
gaila, kad likimas juos suL sius saulė nenusileidžia.
verta todbfc tori*
trtteS- tifat ŠUib ddlyvauji ^Sau
Pažymėtina, kad Lietuva Bukit Malonūs
Vėdė drau'gystčtt SU naciais,
SUPREME
portacijos evoliuciją. Trans linio karo audroje. Visos ša
f bet pditsai nttėionalBOCializ- .būrėjo konsulatą Suomijoje,
SAVO AKIMS I
SAVINGS and LOAN
portacija, *rb* a8»W. tff lite pajuok yftt ittUdojhviena pora aklu visam <y
maif Suomijoje neturi dide Helsinki mieste — krašto Tik
venlraul.
Saugokite las. leisdami
ASSOCIATION,
mantoe perkėlimas iš viefioe nibs šio* karo laim&jimiii.
jaa modernUklausla
lio' pritarimo* ir mės esame sostinėje. LĮūsų garbės kon Uegaamlnuotl
metodą, kuria regėjimo mokslas
vietok į kitą, visuomet su Transportacija todėl, bene,
gali sutelkti.
.tikri, kad Suomija išsiva- sulu ten buvo dr. Ragner
DABARTINE
MKTAl VATYRIMO
dalo svarbią gyveriimb pre- btts viena' iŠ SVarblAufeių. Ap
Lfc Ckmdr. T^iomėn B. KBT duos iš načių įtakos. Suomi- Oller — suomių ekonomis prtrluklme akiniu, MuHe pakallna
DIV1DENTŲ
vis* aktu
btemą. Kur pėsčias nueisi? skaičius virina šaliės ši u* o rtog, kuris nuskandino 8 ja-' jbjė-katalikų t'ėra tiktai-koks tas, kurs buvo tiek pamilęs
RATA
Ką žniOgauk pečiais nūbfeši? momentu svarbiausias jėgaS,
laivus
keturis trejetas tūkstančių, jie tu Lietuvą kad net išmoko lie Dr. Jefin I Smetana
Nuo sėliui taiką Žmogub naū- Vfashlngton vyriausybė fiu šūkalojo, tai yra Ū’. S. lai ri trejetą bažnytėlių. Dau tuvių kalbą..
Dr. J.OPTOME7TRISTAI
J. Smetana. Jr. 1751 W. 47th Street
doja visokius- gyvulius, ,kšd skarė trarispbrta’ciją prito- vyno pasiektas rekordas, su- guma gyventojų protėstari1801 So. Ashland Avenue
£wnr palęngvintr. Jų pakaita biHtati ir todėl, Su gruodžio žėlojant priešo laivybą.
:toS. fcidžiaukki partija
sorelefonassKCAM<AI,1 0M8, CMcagc
jis greičiau ir toliau nuvy mėneaio pirma diena, viso MSSBžJtaes-- ------- .-rir - - - ’ čialdemokriltai bet jie paro- betonai klierikai
ADVOKATAS
OFISO VALAKUOS:
■■
.inAim.. - , T
ko, daugiau nugabeno. Ta je* šalyje pravedė* gazolirio smnmkas, 476^ SO. Westeriri db daūg kultūringumo. Ka
Kasdien f:«0 a, m. iki 8:i« p. m.
Mundelein
Trečiad.
Ir
lečtad.
t;tO
a.
m.
čiau nuo to lkiko, kai ant paskirstymu Toks gazolino Ave. *
da prieš trejetą metų- Vienas
'
iht vToe o m.
«
L TARUTIS
savo vežimėlio j»- užmovė paskirstymas privalo Sutau
kunigas atsilankė semlnairHcje
Alex Petrauskas — Bri- I lietuvis
ADVOKATAS
keturis ratus, jisai padarė pyti taip labai reikalingus dfceport Clothing krautūvėe Suomių socialdemokratą cen
Centrinis Ofisas:
(LKFŠB) -Netoli Čikagos
LIETUVIS DAKTARAS
tremsportačijoj- tikrą revoliu trdkus ir automobilius, ku skvininkas, 36U0 Šo. Halsted tro būstinėje ir jų dienraš
3133 S. HALSTED ST.
OPTOMETRISTAS
esančioje Mkindėlein šeriamaciją. Jis pasiekė tolimus hO- rių dabartiniu laiku mažai Sfc
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"Litovskij Kazak" Pasaulio Didžiuose Teatruose
(Tęsinys)
Kaip Kazokų choras
nioiiaa koncertams
Choras per vasarą kiek
pailsi, prieš koncertą visą
mčnesį praktikuoja du kar
tu dienoje: kiekviena prakti
ka nemažiau trijų valandų.
Visi partijas mokinasi at
mintinai; jei kuris prakti
koje ir turi gaidas, vien tik
tam, Lur dar nėra, kuris tik
ras, prisiminimui. Dirigen
tas perskambina pianu par
titūrą, visi gieda prisilaiky
dami piano savo partijas.
Po to seka muzikos frazių
studijavimas. Taip einama
sakinys po sakinio ir tik po
to kai visa pereita detaliai,
bandoma iš pradžių. Kai ei
nama sakiniais, dirigentas
stipriu ; balsu aiškindamas
pats skambina pianu; kai
šios rūšies skaitymas gaidų
išlygintas; jei kuris balsas
išklysta, pareinama pavie
niui, —imama be piano. Di
rigentas vaikšto iš vieno ga
lo choro į kitą vietomis di
riguodamas, vietomis laisvai
juos palikdamas dainuoti pa
čius, drauge pats vienam tai
kitam balsui gelbėdamas iš
vedimui nustatytų frazių.
Kai viskas tvarkoje, tuosyk
jau diriguojama visas veika
las nuo pradžios iki galo.

Kuomet laike praktikos di tikrumoje dirigentas yra vi
rigentas vaikštinėja tarp bal sų absoliutis “ bosas”, tą vi
sų susėdusių grupėmis, prie si jaučia ir stengiasi kuo
piano nieko nėra, jie dai geriau dirigentui pasigerin
nuoja a capella. Ypatingai ti ir kuo nors patarnauti;
daug darbo įdedama į mo tuo pačiu jaučiasi didelė pa
derniškuosius, su didelėm garba prie dirigento ir auto
moduliacijom, veikalus, nes ritetas nedvejojamas: kai
ten dažnai balsai pasimeta jis diriguoja ar ką sako ly
ir harmonija susidaro nebe gus griežčiausiam įsakymui,
švari. Grįžę namo nariai, nors pasakoma mandagiai ir
kiekvienas studijuoja pada su šypsena. Praktikos me
rytas dirigento pastabas ir tu jokiame minėtų chorų ne
praktikos viena po kitos ei rūkoma, bet padaroma pro
na geryn ir geryn. Tarpu tarpiais pertraukos. Dirba
savis atsinešimas draugiš sunkiai, atsidavusiai, sukaup
kas; dirigentas kreipiasi į Į darni • viską dideliems dar
juos “gaspoda” — ponai. bams. Kadangi jie semia vi
Atrodo, kad praktikose tarp sur pasisekimų virtines; ga
dirigento ir choro narių yra lima sakyti, jie jau pasiekė
artimas draugiškumas, bet savo aukštumos — ir kai jų

dirigentas dar daugiau pase
nės, o jo pavaduotojas ne
numatomas, drauge su juo
išeis ir šio garbingo choro
veikla iš žemiškojo mūsų pa
saulio. Siame garbingame
chore garbingai pasižymėjęs
yra viršminėtas lietuvis. Ten
ka pastebėti, jog pirmutinius
du chorus revoliucija pražu
dė, bet pastarąjį pagimdė —
kazokai bėgliai iš Rusijos.

“ DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HKI.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489
HKI.P WANTED — VYRAI

LICENSED ENGINEER reikalingas
veikti taipgi kaipo Apsaugotojas —
watchman. Metų ištisus darbas. Ra
šykite sekančiai: Boi 0-979,
MTHUANIAN-DRAUGAS
127 No. Dearborn St.. Chicago

(Bus daugiau)

VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės
darbų. Patyrimas nereikalinga. la
bai įdomus darbas. Dieną ir naktj
shiftai. Gera užmokestis laike moki
nimo. Greitas jsldirblmas.
PLASTIC BINDING CORP.
32 S. SI
Shermon St.
732

REIKALINGI BENCH ir MACHINE
MOLDERIAI prie breso. Taipgi ir
Grlnders. Atsišaukite j —
DELTA STAR ELECTRIC) CO.
1122 W. Fulton St.

VYRAI REIKALINGI
Išmėsinėti Jautieną ir veršieną. Pa
togios darbo sąlygos, labai šviesia
me, švariame, grindinio aukšto šal
dytuve. Nuolatini darbai, su geriau
siu užmokesčiu. Lengvas privažiavi
mas gatvekaru ar busu.

SWIFT & COMPANY
2618 VV. Madison
CABINET MAKERS ir taipgi BORING MACHINE HANDS reikalingi
prie novelty rakandų ir krėslų.
AMERICAN WOOD CARVING CO.

UŽUOJAUTA
X’
Reiškiame nuoširdžią užuojautą A. R. D. Centro

pirmininkei ANTANINAI NAUSEDIENEI ir jos
šeimynai, šioje gilioje liūdesio valandoje, netekus
vyro ir šeimynos tėvo, Izidoriaus.

ALUMINUM IN 12?
SŪKC 90X6$ WOULP BUILP
a u. s. Renr«t plane
I 4UKM BOX CONTJUN*
W4Oo6rH 5TML PDR 9
U6HT MACHIHt

2387

No.

FREIGHT

Greenvlew

HANDI.ERS

Gera užmokestis.
Atsišaukite prie Door 5, House 3:
NATIONAL ' CARLOADING

CORP.

ISth and Cl^irk SLs.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DDGNR. “DRAUGU”

L A B O R E R S
— Reikalingi dirbti prie Loading
Platformo. Nuolatini darbai. Uni
FACTORY VYRAI — prie abelnų on mokestis.
Kreipkitės sekan
darbų. Patyrimas nereikalinga. Nuo čiai —
latini dąrbai, gera užmokestis. Atsi
KEESHIN MOTORS
šaukite j —
221 W. Roosevelt Road
TRICO STAMP1NGS, INC.

ADS

CLASSIFIED

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ŠV. KAZIMIERO AKAD. REM. 9-tas SK.

2505 W. Cei-mak Romi

HELP WANTED — MOTERYS

WOODWORKERS — patyrę su Įrankiais, prie lengvų assembly dar
bų. Taipgi reikalingi vyrai, kdrie yra patyrę prie Rlpsaw, Bandsaw ir
kitų mašinų. Taipgi Pakeris. Atdara
šeštadienj.
THE

HARMONY COMPANY
3633 So. Ratine

DOCK HANDS ir FREIGHT HANDLERS reikalingi, su ar be patyrimo.
Gera užmokestis. Kreipkitės j —
ASSOCIATED TRl’fK LINES
509 W. Rooeevelt Rond

AGENTAS reikalingas Roseland ko
lonijoje — rinkti prenumeratas Ir
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labi! geras At

Cicero, Illinois

ANTANAS VAIČIŪNAS
Mirė gruod. 5 d.. 1942 m.,
tl«:17 V. vak., sulaukęs pusės
'amžiaus'.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Suvalkų apskr., Aleknonių par.
Paliko dideliame nuliūdime:
raateri Marijoną
(po tėvais
Rūkiutė); 2 sūnus. Adomą ir
Klemensą; marčią Jievą; duk
terį Albiną Laughton ir žentą
Harold; 5 pusbrolius, Joną ir
Kazimierą Gudaičius ir Vilimą
R riliką: 3 pusseseres, Helaną
Kklvattienę ir Julijoną Gurinskienę ir Marijoną Abračinskienęį Ir kitus gimines, draugus
ir pažįstamus.
Kūnas pašarvotas namuose;
10)54 Indiana Avė. Laidotuvės
(vykę trečlad.. gruod. 9 d. Iš
Damų 8:30 vai. ryto bus atiydCtas J Visų šventų par. baž
nyčią, kurioj Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j Sv.
Kąslmlero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

JAUKSŲ IR VALANČIŲ ŠEIMYNOS.

£

VALANDOJE

EDWARD HINES LUMBER CO.
2431 So. Wolcott Avenue

REIKIA

VYRŲ

Mes išmokinsim jus gerai. apmo
kamam darbui. Alga mokama ir
laike mokinimo.
100 NUOŠ. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE

REIKIA TUOJAUS
PORTERIŲ
VALYTOJŲ
STOCKMEN

Švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų 1-mas
skyrius šiuomi reiškia gilią užuojautą ANTANINAI
NAUSEDIENEI, Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų
organizatorei ir pirmininkei, taipgi Nausėdų šeimy
nai, netekusiai savo vyro ir šeimos tėvelio, — Izidodoriaus Nausėdos. JADVIGA ČEPULIENE, pirm.
SOFIJA BARTKAITE, Rašt.

Dofctf. Žentas
Pusseserė.

IhtshrolM

Ir

Laid. Direkt. Lachawicz
Sflnat, tel. CANai 2515.

ir

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

DOCKMEN. FREIGHT HANDLER8
Matykite Mr. Hoff. po 10-tos vaandos ryte.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

tsl.

BUTKIENE -

TARds

PLATINKITE

k

4901.

“DRAUGĄ”

i

6KELBKITOS

t

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142
g
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

OPERATORIAI

Aukščiausia mokestis. Tiktai pirmo
kleso vyrai reikalingi.
Kreipkitės
sekančiai —
VICTORY MACHINE PRODUCTS
5814 So. Wood St.

DOCK MEN ir FREIGHT HAND
LERS, stiprūs vyrai, nuolatini nak
timis darbai, union mokestis. Atsi
šaukite tarp 8 ir 10 vai. ryto.

Single ir Double Needle

Prie Defense tr civilinių darbų. Tu
ri būti patyrusios. Nuolatini darbai,
gera užmokestis. Kreipkitės sekan
čiai —

O-CEDAR CORPORATION
4501 So. Western Avenue
MERGINOS reikalingos prie abelnų
dirbtuvės darbų.
REAL PACKING COMPANY
2710 So. Pąplar Avė.
PRIE

DIRBTUVES

APVALYMUI
PLOVIMUI
DŽENITORAVIMUI
Pilnam laikui ir nuolatini darbai
Puikios darbo sąlygos, valandos ir •
mokestis. Atsišaukite į Personnel
Departmentą.

Sears, Roebuck and Co.
63rd ir Halsted Streets

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sberman St.

MOTERYS reikalingos išimti vidu
rius iš paukštienos ir supakuoti
prirengtus kepimui. Patogi ir švari
darbo vieta. Atsišaukite tarp 8 vai.
ryto ir 12 vai. pietų, šeštadienj,
gruodžio-Dec. 5tą dieną.
PETER FOX SONS COMPANY
1122 W. Fulton St.

FRF.D OI.SON & SON MOTOR
SERVICE. 4724 W.' Walton

PARDAVIMUI

DOCK MEN
Dieną ir naktj shiftai. Union mokes
tis. Atsišaukite 8 vai. ryte.

Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Krelpkitfis prieš
Mr. Walter Nutow, 2200 W. S7O> SU

PARDAVIMUI

TRANS-AMERICAN FREIGHT
I.INES, 11X0 W. Cermtk Road

1 Chicago,

IU..

tel.

KRAUTUVU

LAFayette 6098.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turime
Koplyčias
Visose Miesto
Dalyse.

PAGERBIMAS

ŽENKLAI

P. J. RIDIKAS
Pasitikėjimo
Mumis
Rekordas —
i
PERSONALJZED MEMORLALS AT N<

8SM SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP

ŠI Firmą Viri BO Metų
Tos Pačtnn šeimos
Rankose!

1040 WEST 46th STREET

MAŽEIKA

Memorialą Ereeted Anywhere

Workmanship and Materlal Unexcelled —
and Obtainahle at Lowest Pricee.

3319 LITUANICA AVĖ.

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVING!

AMBULANCE Dieną ir

KREPDTRB FRU LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
MODERNI Išvidinė PARODA:

♦030 W. Washlngton Blvd.
TeL ESTebrook 8640

REZIDENCIJA:

0619 South Troy 8t
TeL KEPnbUo 4298

VALANDOS: Kandien 0-9 ▼. vak.; Saitui. Ir Sekm. 9-0 vaL

Naktį

4808-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

Phone TARDS 0781

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST.
2314 WEST 23 rd PLACE

Tel. PULI.MAN 1270
Phone CANAL 2318

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE>

Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE

Phone YARDS 4908

4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvivtad. vak.
ii stotie* WGES (1300), bu Povilu Saltimleru.

“DRAUGE’

t

l.A

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORS

VYRAI ir MOTERYS reikalingi. MERGINOS — prie lengvų dirbtu
Patyrę SHOE CUTTERft ,gDGE vės darbų. Patyrimas nereikalinga.
TRIMMERS ir EDGE SUTVERS. Ge Labai (domus darbas. Dieną ir nak
ra užmokestis, nuolatini darbai.
tj shiftai. 40 centai j valandą moka
MONARCH SHOE COMPANY
ma laike mokinimo. Greitas jsldirbl
mas. Kreipkitės j—
844 W. Adams St.
LATHE

Telefonas CICERO 2109

MAUZOLEJAI

llps,

pirštinių.

J.A. DIBOW MFG. CO,
1907 Mtlwanke Avenue

ANTHONY B. PETKUS

PAMINKLAI

.‘i

NUilfldę SteBi. Marčios. Se
mk*, švogerls. Brolis., PUsbmKšL PMssessrėii Ir k.*Giminės,
tald. direkt. Ant. M. Phll-

t ----

..

Reikalingi prie išdirbimo
Atsišaukite prie —

Kreipkitės į

Meniški, Vertingi

•

(po tėvais Telkertaltė)
Gyv.: .322 3 R. Lituanlca Avė.
Mirė gruod. 5 d., 1942. 3:15
vai. p. p., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoj. Kilo Iš Ra
seinių apskr.. Gaurės par.. Eiclų k. Amerikoj Išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
4 sūnus, Antaną ir marčią Harrlet. Joną. Juozapą ir marčią
Konstanciją, Pranciškų (U. 8.
kariuomenėj): S anūkus; sese
rį Petronėlę ir švogerj Pranciš
kų ftatkus Ir jų šeimą; brolj
Joną Teikertą; daug pusbrolių,
pusaeaerų Ir kitų giminių Ir
pažįstamų; o Lietuvoje 2 sese
rų, Oną Ašmonlenę Ir Marcljoną Rlmgaillenę.
Prlkl'ausš prie Maldos Apaš
talavimo Ir Tretininkų dr-jų.
Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioj. 8807 R. 14tuanlca Avė. laidotuvės jvyks
•trečlad.., gruod. 9 d. Ii koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta |
Sv. Jurgio par. bažnyčią, kurtoj
jvyks gedulingos pamaldos ui
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta | šv. Kąslmlero kapines'
Nuoširdžiai kviečiame gimin
es, draugus ir pai|stamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

BEAUMONT crystal co.
1819 S. Michigan Avė., 7 aukštas

MERGINOS

C U T T E R S

(Įsteigta 1889 m.)

MARIJONA

MERGINOS IR MOTERYS

PRUZIN FUNERAL HOME

lifldę:

CO.

Pilnam laikui ir nuolatini darbai. DARBU reikalingos. Patyrimas ne
Puikios darbo sąlygos, valandos ir reikalingas.
MANDELL MFG. CO.
mokestis. Atsišaukite į Personnel
852 W. Obio Street
Departmentą.

INTERSTATE MOTOR FREIGHT
SYSTEM, 1833 Ko. Oaiud St.

1410 South 50th Avenue, Cicero
UŽUOJAUTA

OPPF.NHEIMER &
624 Root Street

63rd ir Halsted Streets

NULIŪDIMO

Netekus savo vyro, reiškiame PONIAI NAU
SEDIENEI gilios užuojautos, taipgi ir jos šeimynai,
šioje liūdesio valandoje.

S.

Sears, Roebuck and Co. REIKIA TUOIAUS

UŽUOJAUTA

+

MOTERYS ir MERGINOS reikalin
gos išskirstyti avių ir kiaulių žar
nas (kiibasų gaminime). Patyrimas
nereikalinga. Atsišaukite prie —

Vedusios ar ne, 17 iki 40 metų am
žiaus. reikalingos prie abai svarbių
sišaukite i “DRAUGO” RASTINU, ir Jdomlų Defense darbų. Patyrimas
2834 So. Oakley Avė.. Ghloago. UL.
nereikalinga. Aukšlesnčs mokyklos
mokslas nereikalngas. Mes apakina
me išmokinti. Tiktai dienos laike
LUMBER HANDLERS
darbai. Gera pradinė alga su reguariniu algos pakėlimu ir bonai. Pul
TALLY VYRAI
ki proga jsidirbtl. Geros darbo są
Laikas ir pusė mokama po 40 va lygos. Gera transportacija. Atsineš
landų. Specialia aprokavimas pa- kite gimimo metrikus arba piliety
bės popieras.
tyrusiems vyrams.

------------------------

A.

OPERATORES — single needle, pa
tyrusios prie marškoninių ir rąyon
dreslų. Taipgi PRESSERS. BVTTON
ir BVTTON HOLE OPERATORES,
perą užmokestis, bonai ir atostogos.
KORACH BROS.
913 W. Vau Buren St.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Phone LAFAYETTE 3871

oo»e«*s

Pirmadienis, gruod T, 1642
■M

Mūsų tautietis teisėjas

DRAUGAS
THE LITHTANIAN DAILY FKIEND
O*M«y Aw.
OU»g». Illinois

«S4

Published Daily, except Sundaya
A melnber nf the Catholic Pro** Association
One Yeer — $6.00; ^lxz.Montha — $3.50; Three
Months —• $2.00; One Month — 75c. Europe — Ona Year — $7.00;
“i* Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertising in “Draugas” brings beat rasults.

DRAUGAS

X*

Šiandien teisėjas Jonas T. Zūris pradeda antrąjį ter

jis ir vėl huvo išrinktas aešeriems metams.
Triašius JZūris per pirmuosius šešerius metus gerai

galiau, visuomenėje įsigijo gerą vardą ir pasitikėjimą.

Chicagos konHioaciųi laik

Jis pasižymėjo ir darbštumu ir teisingumu. Tai yra ge

raščio redaktorius V. And

ra garantija, kad ir ateityje jo svarbus ir atskkomin-

rulis rašo:

gas daTbas eis ta pačia kryptimi. Juo gabiau, kruopš

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negr&iiname, jei ao,prasoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių.
RedakcŲa pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus tr ypač korespondencijų sulig savo nuoiiOros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma•šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos lalkraitii
in ne■dedamos.

linkime geriausio pasisekimo.

vę

vardą visuomenėje teisėjas išsidirba. Tai ir mums, lie
tuviams, duoda pagrindo 'pasididžiuoti savo tautiečiu.

kopti ant sprando Lietuvos

t

•

užpuolė -Paari Harbor. Amerika buvo privengta imtis

ginklo ir gintis nuo užpuoliko. Be to, Jungtinės Valsty
bės turėjo paskelbti karą ir Japonijos milit&ristų ar
-thniems draugams — Vokietijos naciams ir Italijos
fašistams.
Jąpor.ų smurtas iš pagrindų sukrėtė visą tautą. Taip

pat ją ir suvienijo. Jei prieš Pearl Harbor užpuolimą

ir

~~

Vaif^emu seseSų sukaktis
K.

V. B. praneša, kad Nekaltai Pradėtos Švč. Marijos

Seserų Vongryg^cija

Lietuvoj labiausia žinoma kaipo

savo gyvavimo sidabrinę sukaktį.
Lietuvoje

šioj

kongregacijoj

jau

gana plačiai praplėsta vadinamųjų izoliacionistų

intervencionistų veikla, jei buvo žmonių grupės, ku

rios .priešinosi Prezidento Roosevelto planams stiprinti
krašto apsaugą, rengtis galimiems -netikėtumams, tai

.bučius, turėjo nuosavą spaustuvę ir knygyną, iš-kur

yra pasaleiduSios daug gerų knygų. Jos teikė nemažą

pagalbą k* organizacijoms, šioj srity pasižymėjo savo
veikla plačiai žinomos visuomenininkės Ona Labanaus

kaitė ir Apolonija Sereikytė.

s

šiuo metu Amerikoje šios kongregacijos seselių yra

vėl už

tvirtino, kad demokratija negali suvienyti tautos Ir ge
nai paruošti ją

karui, tai

po metų jie įsitikino, kad stip

riai 'klydo.

Milijonai vyrų sumobilizuota ir puikiai paruošta. Ka
ro produkcija įjudinta labiau, negu kas galėjo sau įsi
vaizduoti. Amerikos kariai ir ore, ir vandeny, ir ant

žemės kovodami parodė nepaprastai -didelio narsumo ir
sugebėjimo. Karo vadovybė įrodė didelius militorinius

Amerikiečiams būdavo prikišama,

kad jos jaunoji

generacija aptižusi, nedrausminga, ieškanti gyvenime
tiktai malonumų. Bet tie teigimai pasirodė netikri. A-

mertkiekiai lyg žaibas trenkė priešams antausiu. Nuo
jy smūgių negreit atsipeikėja japonAs, vokietys .ar ita

las. Jie jrodė, kad ir kūno ir dvasios pajėgumu yra ka
liai pilna ta žodžio prasme.

Amerikos kapitalas ir darbas pajėgė įsikinkyti į su
tartiną kare reikmenų gamybą, parodant tiesiog milži
nišką produktingumą.
Taigi, jau kariavome metus Jaiko. Turėjome nuosto
lių ir skausmų. Tie įhetai, neužmirškime, buvo dar tik
Ii

zrumble

riasi, kad Lietuva būtų ati

reikia saugotis, jog po karo

duota kitai valstybei ir nie

nepradėtų diktuoti

tūli se

kuomet nebeatsistatytų lais

lę, kad vėjas nenupūstų.
•
Baisa, vizmas Amerike di

natoriai, kurie veik tokie re

va ir nepriklausoma valsty

džiausias, baisiausias ir pa

akoioninkai, kaįp ir

mūsų

be?

vojingiausias holdaperis. To

priešai.

dėl jo reikia saugotis, kaip

Visi taurūs lietuviai stovi

Bklokininkų generalisimo

už laisvą ir nepriklausomą

Pruseika balšavikų gazietoj

Lietuvą.

tuoj sušuko:

Visi trokšta, kad ji atsi

statytų laisva ir demokra
tiška 'respublika.
Lietuvos žmonėms nedik

gotis

kad per šį

Watefbury, Conn. — Pas

pilnai įsitikinę,

nacizmas

karą

-ir fašizmas busi visiškai su

nas, nei Varšuva, nei “Lie

naikinti. O dėl senatorių —

tuvos buvę

maža baimės. Mes juos

iš-

mes galėsim,

jei

bet

jie patys savo likimu rūpin

Kaip tai senovėje būta

jau dabar”.

tuos nei Maskva, nei Berly

valdonai ”,

kokios chalerijos.

“Tokio holdapo reikia sau
Mes visi

Skaudi būklė, bet...

rerikam,
tik kuris

pradės

diktuoti,

ir kitką duoti.
reikia saugotis? Ogi balša

vikiško! Balšavikai tam hol

dapui

galvotrukščiais

ruošias.

mus, kaip paprastai pas lie

tuvius Amerikoje

yra pap

rotys daužyti per vestuves
torielkas.

mūs

Vestuvės

mieste dažniausiai pradeda

kelti utarainke, o
važiuoja į

serędoje

Šliubą.

Sereda

mat pėdės diena. Tad

Tai kokio holdapo mums

jau

Štai,

jam

dabar

. kp.lętą. dienų

Chicago

israld-American’e

mačiau

Prancūzai gyvena keikimo laikus. Šiomis dienomis

įdėtą gana reikšmingą pik-

Vichy diktatorius Lavalis paskutiniais žodžiais keikia

ėerių: Amerikos industrijos

admirolą Darianą, generolą Giraud ir gen. de Gaule, kad

-automobiliuje atsilošęs, pyp

jie bendradarbiauja santarvininkams, -o patį Lavajį kei

kę įsikandęs važiuoja Stali

kia visa prancūzų tauta, kurią jis pardavė Hitleriui. O

nas, o šalę jo sėdi dantis iš

Utarniiiko

turtingu

būna

gėrimaš

vakare

visi

vestuvių

pėraamdytame skliūne būva

visiems už dyka. Taigi prisi
renka pilnas butas1 kviestų

Ir nekviestų svečių.
ulevoja, pakčl

Geria,

nepasijunta

Viens be įforios, kitas su aki
niais,

trečias su

kaukolu.

perskeltu

Budonškis

(2.,

1910).

vargšas senelis maršalas Henri Petiain visai nebeturi
kkftijoB,

balso... jis yra iš visų pusių nacių taip apsuptas, kad
•

ir pasijudinti nebegali.
Bet, nežiūrint tos neapsakomai skaudžios prancūzų

(Iš “Draugo’’ 1917 metų

gruodžio 7 d.)

Derybos su rusais... Vo-

Austro-Vengrijos,

New Yorko

Jurgis saki

Turkijos ir Bulgarijos atsto

su trimis galionais geso da

vai tariasi su rusų emisa

bar nei pas Raseinių Magd

rais Brest-Litovske.

nenuvažiuosi.

nes jos išlaisvinimo valanda jau nebetoli.

PEARL AAR8OR ATOORUA: AMERIKOS IR PRIEŠO NUOSTOLIAI

Tas viltis didina patiems prancūzams sudaryti šiau
rės Afrikoj galimumai stoti į kariautojų eiles ir eiti

V S

bATTLESHPS

LOSSES

vaduoti savosios tėvynės.

OAMftGED SBVEMLT, KEQUHHNG EXTENSlVE RENUR5
Respublikonų partija, pasirodo, dabar turi daug triubelio su savo 1940 metų kandidatu į prezidentus —

1

Wendell Willkie. šiai partijai WilUcie yra daug kartų

nusidėjęs, tačiau nenori vadovybės išsižadėti. Kas lai
mės, paaiškės pirmadieny reepdblikonų susirinkime St

CALIFORNIA

CP’JISEPS

“vilko bilietą”.
Ji

mai Afrikoje, perėjimas į otfensyvą Pacitike, parodė,

kad ir besiruošdami galėjome sėkmingai karianti. Ir

nauji studentai, šio universiteto 427 alumnai tarnauja

tai yna .pergalės garantija.

TJ. S. armijoj. Rektoriaus pareigas eina prėl.

P.

J. Mo-

•AMAOB* TO UStfK ««££ (AU. M0W fiACK IN SERVICE)

FENNSYLVANIA

MARYLAND

HELIHA

TENNKSSEE

» 'Tom i

■Cormick

akis anatome, kad dar reiks didesnio visų jėgų įtem

ftoiMAOėO, HEQUtėMC ėHMIIKBMM6 JOR OtTfiMMVE HERMėSl

pimo karui, neB naciai ir fašistai dar tebesiaučia ir Eu

SVhUOOS APŽVALGA

ropos kontinento žmones tebeterorizuoja. Afrikoje pa
daryti laimėjimai džiugina, bet priešas iš Tunisijos dar

WBT VtRGINIA

NEVALA

Tona
1921—32,800 Ton*
1916—99.000 Tona
1922—31.900 Tona
__________________ Putos o> —mptotlon and tonnoga oloact^aMO^rgivaiv

Louis mieste. Via tik išrodo, kad Willkię gali gauti

Katalikų Universitetan Vašingtone šiemet įstojo 1905

Vieloje primims

- vios ir teisingos talkas įgyvendinimui.

“Garsas” padaro mūsų visuomenei tokį priminimą:
“Kai kurios kolonijos jau rengiasi prie Vasario
sime savo ryžtingumą daugiau dirbti ir aukotis. Mes,
16-tos — IJetuvos nepriklausomybes akto paSkdlbikaipo lietuviai, su pasididžiavimu galime konstatuoti,
mo sidabrinio jubiliejaus. Kėistas supuolimas. Nepri
kad karo vedimo dafbuose nuo kitų amerikiečių ne tik
klausomybės deklaracija paskelbta Slėgiant vokiečių
nepasilikome, bet kai kuriais atžvilgiais iriai ką dau
okupacijai ir sidabrinį jubHiejų rengiamės minėti
giau atlikome. Gausiai pirkome, .perkame ir pirksime
kraštą SMgiant vokiečių okupacijai. Vienok kaip va
U. >S. karo ai*ba pergalės bonus, noriai aukojame Ir
sario 1Q, 1918, metais, jau švysčiojo Lietuvai laisvės
aukosime Amerikos Raudonajam Kryžiui, U. S. O., uo
ir nepriklausomybės pragiedruliai, -taip ir dabar de
liai dirbome ir dirbsime visus karo darbus, mm neno
mokratijoms laužant agresorių jėgas h* skelbiant pa
rime, kad priešas pažeistų Amerikos demokratinę san
sauliui naują šviesią ateiti — pagrįstą Atlanto Cartvarką, kurią mes labai branginame ir taip pat trokš
torio dėsniais — jau švysčioja nepriklausomybės at
tame, kad po pergalės, vykdant į gyvenimą Atlanto Carstatymo pragiedruliai. *&t gerai, kad sidabrinį Lie
terio dėnnius, būtų atstatyta ir mūsų tėvų krašto Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbime jubiliejų šauniai
tuvos Laisvė ir nepriklausomybė.
paminėtų didelės ir mažos Amerikos lietuvių koloni
•
jos.”
Šio mėnesio pabaigoj kun. dr. Jonas Starkus, buvus
Jau ne vieną kartą mes esame priminę, kad jau
Lasdijų gimnazijos direktorius ir Mari&napolio Kole
dabar yra laikas pradėti didžiausiu rūpestingumu reng
gijos profesorius, mini kunigystės sidabrinį jubiliejų.
tis, load Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dvide
Dabar .',ibiliala» .laibuujaai EUzabeth. K J
lietuvių
šimta penkių metų sukaktį minėti iškilmingai ir didin

-MOMOLUUJ

RALEIfiH

9660 Tona

7B6O Tona

ALSO 9AMAGB0

rBREBl

nėra iš\ytas. Japonai taip pat dar nėra išvaryti iš 9alomons salų Tai aiškiai kalba už dar didesnį suintoneyvinimą visų mūsų pastangų karui, pergalei ir pasto-

stovi

nustebęs

seat*e ir laiko savo Skrybė

prisirengimo metai didesniems žygiams. Bet laimėji

Pažvelgę į vienerių karo metų eigą, vis dėlto prieš

Pepper

pats Dėdės Šamas nabagas,

Amerikai

septyniolika. Čia jos darbuojasi Marianapolio Kolegi
sis, patys bus savo krašto
joj ir Hinsdale Seminarijoj. Vienuolijoj jau yra ir ame- *
šeimininkai, patys savo lais
^rikiečių lietuvaičių.
va valia ir noru išsirinks
Karas vienuolijai skaudų smūgį uždavė. Daug jų iš
valdžią.
blaškė po visus pasaulio kraštus. Dėl to linkime, kad
Jie nesiteiraus nuomonės
Amerikoje įsisteigusi jos šaka stiprėtų ir kad po karo
ori Andrulio nei kitų jam
ir Lietuvoj savo veiklą galėtų išnaujo atgaivinti
panašių “kvizlingų”.

tautos būklės, ji su viltimi šiandien žiūri į savo ateitį,

ir Strateginius gabumus.

tai

Gi

yra pasakęs, kad

darumo ir vieningumo dvasia.
Dar reikia pastebėti ir tai, kad jei Amerikos priešai

Pinkos.

Washington’o

kiti jo sėbrai iš kailio ne

po gruodžio 7 d. milžiniškas amerikiečių daugumos nusistątymas .susivienodino. Visame krašte išbujojo soli

Floridos senatorius

rodydamas

pasitenkinimo

Pkt
rv (vimtli
jvivię McilfaririHC
pmnnmnn
Jei tikėti gazietoms,

Ar ne dėl to Andrulis ir

Vargdienių Seserų Vienuolija, šių metų pabaigoj mini

dirbo mokyklose, prieglaudose, laikė mokinių bendra

ponijos militaristai papildė didįjį smurtą — iš pasalų

į>uvo

‘-

valdovai, maną

žmonėms”.

Savo tautiečiui teisėjui, pradedančiam antrą terminą,

buvo 95 seserys, 18 naujokių, 16 postulančių. Jas ten

Lygiai prieš metus, būtent 1941 m. gruodžio 7 d. Ja

“Naivūs tie Lietuvos bu

čiau ir sąžiningiau savo pareigas atlieka, juo geresnį

Nepriklausomoje

Vieneri kare melai

T

užsirekomendavo. Ir teisėjų, ir advokatų tarpe ir, pa

Išeina kasdien, liekyrue sekmadienius.
kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Metams — $6.00; Puaei Metų
[ety — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam DRamnI*— T8c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikšta*

Bniered as second-Class Matter Ma-oh $1, 191$ at Chicago, IU.
'Under the Ąct of March 3, W70-

kumpai

miną Chicagos miesto teisme. Praėjusiuose rinkimuose

Dao

CURTIK

VMTAL

1940—
9626 Tom

19OA—
6628 Tona

CASVALTiES

Minėdami šią karo vienerių metų sukaktį, panaujin

parapj.j

ga!,
■ -

t

ARMY PCTSONMBL

Sa
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NArYYLANfS

”

70 Navy ylanoa
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KIUURO OR
MISSING

WOUNOIO

MtlAIB
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rioHi a«
202 efreraH ,
on Oahu Dao. 7
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pltnaa on

JAtVNFSF IOSSES
f

JLops Attpckad wifb o (otdl oi 105 or mort
ri»r^OTWmbng įremi
oTnc
nOrrtt*VTl Ortnu IslflMV. ’WA9SGI9BW“
ifrileėešlfl toaroėo plonos. 4tėi«o tomtosą
I M toauontd bombon ondaomo fiųbtor plonos.
Prieš metus Pearl flarbor užpuolime Amerikai padaA irjostofių, bet daugelis laivų
buvo vėl autaispU ir dkbar jėe yro jfivos
aut Amerik-?8_ir jauuuiį uiiuatuUąi,

tarnyboje, o kiti baigiami taisyti. <Cia parodo-

I

Pirmadienis,

gruod.

f,

1642

Vėl darbuosis teismo

Šiandien, gruod. 7 čt, City
Hall, Room 11TK, būš Člucar

KARAS HAVAJŲ SALOSE
gos Mutticipfcl Court teikėjų > nė atidaryti grupę narių, hu
inauguracijos. Mums lietu rie vieAu kartu- paaukotų
viams, didelė garbė matyti, .aVfeiko ir brangaus lietuviš
kad inauguracijos metu ir ko kriLUjo Amerikos Raudo
vienas lietuvis teisėjas, Jon nojo Kryžiaus “kraujo bartan; Zūris, irgi bus antrą sykį► ,kui”. Apart jau pinhiau pa
įvesdintas.
Teisėjas Jonas sižadėjusių tai padaryti, tą
T. Zūris buvo antrą Sykį iš patį vakarą užsiregistravo
rinktas praeito lapkričio mė tam tikslui visa eilė susirin
nesio balsavimuose.
Visas kimo dalyvių, jų tarpe ir Jo
demokratų partijos teisėjų naitienė, kuri dabar trečią
sąrašas Buvo išrinktas. Tūo- kartą aukos Savo kraują, 'tai
jarj po inauguracijos cere gražus ir pagirtinas žygis.
monijų City Sali svečių pri
Pirm haigsiant susirinki
ėmimas bus Morrison Hotel. mą buvo plačiau išsikalbėta
apie reikalingumą numaSkUO
ti komunistus, kurie, apsiden
žmogaus slOlbš spinduliai
gę patriotiiie -skraiste, ban
ir Sekliai atspindi jo kalbu do ir drįsta kalbėti neva Vi• sų lietuvių vardu*. Geresnio
įrodymo šiam jų- melui ro
dos nei nereikia, kaip tai,
kad į šį Lietuvos nepriklau
somybės* minėjimo komitetą
Oficierių žmonos apžiūri sužalotą Pearl Harbori J^os mato lėktuvuose raudonus
įėjo atstovai iš Visų lietuvišbuliukus ir suprato, kad karas jau prasidėjo Oficierių žmonos grįžo į savo butus
i kų Srovių (išskiriant lietu 8:00 prieš pietus, 1W m. gruodžio 7 dieną.
viškai kalbančius komunis
--—"T"'
tus), įr iš visų didžiųjų ir
Kaa tik domiai Valgių ga džia lygi ab 7:30 vai. vakare
patriotingų lietuvių organiminimu, moterys ir vyrai Įžanga 28c.
zAbijų, kad prisidėti prie sic
daug ką sužinos apie valgių
S v. Jurgio parap. mergai
bendro, didelio ir reikšmin
gaminimą ir kdip taupiai ga čių Sodalicija
siekia dainoš meno viršūnių, go Lietuvos, ne kokios sve
lima pagaminti šiuose sun
timos valstybės, sukakties
Elerta šarkaitė,
Gera proga tad visiems
kiuose laikuose, kuomet ne
minėjimo.
Parengimų
1 kom. pirm.
bus pasiklausyti dainininko
tak valgis brangus, bet jb

Kada muz. J. Brasaitia
pakvietė Praną Gudą dai
nuoti TT. Marijonų Bendra
darbių vakarienėj, jis turė
jo omenyje pavaišini! publi
ką gražiu, turiningu d'ainavimu Ir mes žfriomė, kad
visiems bus maitinu pasiklau
syti stipraus, gražaus šio
dainininko balso ir jb* pasiVisf patriotingl lietuviai
rinktų dainų
Prano Gudo TT. Marijonų
dabar raginami ruoštis da? | vedė
P. Gūdūs yra giedojęs Me Bendradarbių
vakarienėje,
IyvaUti iškilmingam Lietu-1 P a r
tuvių parapijų chorubs, dėuug Jei dar neįsigijote bilietų,
vok Nepriklausomybės pas-j dieni
sykių dalyvūv<> JūstO Jtudir- laikas nusipirkti. Vakarienė
kelbimo1 25 metų sukaktie- ‘ riaus
kos vedamo Nekalto Fretei- nebetoli. Įsigykite tikietus
paminėjime, 19*3 m. vasari* {išėk
dėjimo Panelės šv. parapi- f tuojau.
SPA
■14 di, orchestra Hali.
vaitę

Sekretorius E. Kubaitis
pranešė, kad į komiteto gar- >*®
bėk narius kviesta ChicagofĮ*0^
arkivyskupas Stritch. Illinoi's gubernatori.ua Grėen, Či
kagos mayoras Kelly, prai.
Krušas, PliUois senatoriai
LUcas ir BCooks, Lietuvos
ministras žadėlkis, konsulas
Daužvardis, teisėjas Zūris ir
WimbiScu», buvęs J. A. V.
rdirtistras Lietuvai Narėm ir
lietuvių laikraščių redakto
riai Šimutis, dr. Grigaitis ir
Vaidyla?. Arkivyskupo Samu
elio Stritch, gubernatoriaus
wholes le
Green, mayoro Kelly sekre
■HMM LKĮUOR
torės, kon. Daužvardžio ir
4J
ĮSTAIGA
Amerikos ministro Norem
atsakymai į kvietimus iššąlu-'
kė daug aplodismehtų iš da
lyvių. Sekretorius taipgi pra
nešė, kad* teigiami atsaky
mai laukiami iš kitų kvies
tųjų asmenų
Valdybos rekomenduoti ■■■■■■■■■i
DRAUO4.
asmenys į įvairias komisi V. KANTRIU ssv.
MUTUAL LlQUOR UO.
jas buvo vienbalsiai patvir
tinti ir dabar galės savo dar
4707 So. Halsted 8t
klrfnnest BOVUSVARD
bus vykdyti. Komisijų narių
vardus neteko užširašyti ir
todėl čia jų nei neminėsiu.
JUos spaudoje veikiausiai
Norvegijos parinmento pir paskelbė komiteto valdyba.
rnursuDOKTr
mininkas, kuris Rnlbėk po
J. Daužvdrdienė pranešė,
KOL BAR m
TŪBOS, CLAR]
karinio planavimo tema.
kad komiteto nariai aum*- BONAI,
8AXAF

Chicago — Praeitą penk
tadienį, Dariaus-Girėno le
gionierių salėje, Ėrightoa
Park, įvyko Lietuvos Nepri
klausomybės Pienai Minėti
Komiteto susirinkimas. JAu
prieš aštuntą Valandą Vaka
re pradėjo rinktis įvairių pa
triotinių lietuvių organizaci
jų atstovai, komiteto nariai,
ir svečiai, kuriuos prie dUrų suregistravo dvi jaunos
moterys.
Pradedant sūSiririkirtią ko“miteto pirmininkas paaiškino komiteto užsibrėžtą tiks
lą reikšmingai paminėti Lietuvos NeprikheuSomybės' pa
skelbimo 25 metų sukaktį
ateinančiais 1943 metais. Iš
komiteto valdybos raporto
matyti, kad minėjimo ruo-5Šimas jau pradėtas. Paimta?
didžiulė Orchestra Hali salė
1943 m. vasario 14 d. (sek
madienio) popiečiui. Ši salė
viena didŽiaUSių ir puošniau
sių Čikagoje fr šiam istori
niam pamiUfijHUui rėdosi tinRamiausia.
RrinclpittlU kalbėtojų bui
dr. Carl J. HteAbtO, Tautų
Lygos prezidentas, b u Vęs

COAL

WEST
"

fc
r

A

CO.

TĘS M "oaaM** &«««• lr 878.08.
innjvatn jflVJimuI

OfrArtėi, ari-

S

PTRMPŲ

ANT

MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI
MĖNESINIAIS

atMoKėjim'ais

FEDERAL
Savings and Loan
AssodaHon
or CHICAOO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

>

Canal 8887
Ben.

į.

KAZANAUSKAS
SėkTetorius

Pasirinkimas Jaunavedėms

Virimo pamokos h paro
da bus tik vieną vakarą, šv
Jurgio parapijos salėje, 32nd
Place ir Lituanica Ave., tre
čiadienį, gruodžio 9 d. Pra

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
STOTŲ IK KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės^

ToWn oi Lake. — Labda
rių Sąjungos i kp. susirin
kimas bus šį vakarą para
pijos salėj. Tai būs mėtinis
šUsirirtkimab, dėl to’ visi na
riai privalo dalyvauti.
'

Valdyba

Mūsų Specialybė

11 »r '.Vi »• 2U S*-.
ift-ros rūAlea moterų kailiniai, kailiukais papuoštais
Cloth kotai pmidulda nutrnilotnmls kalttomlM.

ATElkl’CĖ

m

PATYS

PAMATYKITE

ŠIANDIEN t

|.OWEST HOSS1BI.K l’Rll r

IHONE

GERKIT IMF GERĄ ALF, padarytą Chicagoj. Visi

— iiJTt

geria lr mėgsta AOTBROSLjRAluj bet, prie tė, išdirbė

jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kuri užvardi
no NECTAR.

cnroA&fe n

šis Alus yra pagamintas iš importuotų

iosb ■** vwa
iSDIKN 8U ATYDA KLAUSOMI

pirmo* Hlšiee produktų.

FiALGLIlJ
PROGRAMŲI
ValfcfaU

AM

Lietuvių PTogiMV
Amerikojs!

- VUENUOUKVr RETAI! SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p
RITOMIS Dtatomfd 8:80 f.

BEERS

PENKTAUUeNUUS

(Jrmb (whoiesale)
tas istšigss.

Kainomis pristato i alines ir Ki
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ", kur

1

v.

2258 W. Canaok Rd. TeL Monroe 0808

WHO££SAL£

SKITAI

dvejomis kelntmlfe, 100% vfltlonlal, $S5.00

FŪRNTTURE

BROKER

VIRGINIA* GENUINE
POCAHONTAfi

ČOaTS, 175.00 vertta,

tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iŠ geleŽin.lėlio karo jtthš:

GENUINE UOCAftČ^TAK
W6ne run labai lumpsuoti, tonus ui tiktai
GENUINE POCAStoNtfAK
Pečiams dydžio ~ TiKras Ntfgeaas......

Z £

SS??* »!5mV*piS?E

'

brass lr “read'- Instrnmsnl
pritaikomi Jūsų Iflpmns.

M 'JA

BLACK BAN©' LUMP anglys, labai geri ||Z\ BA
kepimui pečiuose ir neiną šildytuvams..
IV.Uv

5332 Sa I/BėflSdEr^TEI^^

I

ri8.W lr 818.08. Striūnos <181
sų virinti n
ldtfmitliŠSfų.

o

MM

.phonsa.

vmoaęfO

v.

WHFC-f450kil

gausite greitą ir teisingą patarnavimą

KOI dAbe/tiaie stakas dar neišparduo-

VYmL I

PASKOLOS
DAROMOS

grama.

«***»

:

CRANE

daug negalima gauti. O to
liau bus dar mažiau.
I
«»Taipgi visi turės progos
laimėti gražių ir brangių dd
vaUų (btirš datig “doOr ptizės”) ir pasigerėti gera pro

]'PLATINKITE

GABEL'S CLOTHING STORE
782 MmirnsU St.

1

3

«XtTBX«
PO PEARL HARBOR ATAKŲ

Šovė j šerną, o pataikė į kiaulę
f

r * *■ ♦*

'

•

Paisą paskaitė už šerną.

-

■.

Long

Island. Jie kalbėjos, jei ki

ti gali važiuoti į kalnus brie-

• . š ' . * • ; •* .
Medžiotojams besirengiant

zdžių ir meškų medžioti, tai

eiti prie savo laimikio, žiū

kodėl mes negalime traukti

ri, kad iš krūmų išlindo fardubeltuvka,

į Long Island medžioklę šer meris su
“strelčiai”
nų medžioti.

šernų

Išvažiavo

medžio

duoti, kariai jau iš jų buvo išlipę.

Nušauna paršą

**

iki privažiavo mišką ir vos

farmerio. Medžiotojai brook

tik vienas kitas

lyniečiai susitaikė

paukštelis

praskrido pfo akis. Bet jo

nesuti

kio žvėrelio vis dar

priešas

landžioja ir apie

me

tas, yra grįžęs į Chicagą ap

pavaišino.

lankyti savo motihos ir jis
buvo

kariai

pareiškė, kad

Studentai aukoja
savo kraują

šas paleido į jų laivą torpe
das. To jūrininko vardas yra

|

Chicagoje, Loyolą univer

labai jaukūs, gal čia

kokie

naminiai žvėrys.

Jonas

pradėjo

ginčyti,

O

jis sako,

niekus kalbi, ar aš Šernų ne

pažįstu ar ką, matote, kaip

šeris sustatę

stovi, paban

dyk juos susitikti akis į akį.

("Draugai’’

Acme

telephoto)

1941 m. gruodžio 7 dieną japonai užpuolė Pearl Harbor.
Keletas lėktuvų išliko sveiki po priešo atakų ir pakilo

chairman

of the Red Cross blood

do-

nor Service iu Chicago.

Loyolą universitete

dau

Ciceroje 13 asmeny
apkaltinta suktybėje
Ciceroje, Iii., trylika

Chicagoje du nubausti
už gazolino slėpimą

as

Pas Jacob Klein, 4544 Co

ttage Grove avė. rasta 752

Taip dalyką išaiškinus, Pet

žadėjo aukoti kiekvienas po kaltinta, kad jie iš boardo
pantį kraujo ginkluotoms jė nusukę $7,092.65, kada bu
goma.
vo mokyklai perkama reik

galonai paslėpto gazolino, o

menys.
Boardas

Chicagoje pirmą
kartą atlaikytos po
pietą Sv. Mišios

JEWELRY

Viskas po viena stogu

JOS. F. BUDRIK,
a

‘r

Tel. CALUMET 72S7

WCFI^, 1000 k. nedėlios vak. 9 vai.
WHFC 1450 k. ketvergai. 7 v. v.

1

4

sumokėjęs

rasta

Tie du asmenys buvo nu

menis. Yra pažymėtos daik

už gazolino slėpimą.

kai ir jų darbininkai.

Netru

Gaisro

oficialūs

$200

Šiais metais mažų

darže

skaičius padidėjo

nuo

Į

į Edward Rutledge laivo vi

durį. Tuo laiku kai priešas
paleido

torpedą į

Edward

Rutledge transportinį laivą,

kariai jau buvo iš laivo išli

Nacių sabotažininką
padėjėjams pripažinta

neturto teisė

žmones

Nacią sabotažininką
padėjėjui vėl*
iškelta byla

formuotus vyrus ir
ris.
Rytoj irgi bus

mote

New Yorke

Chicagoje, Brighton par

Įdomiausias

Ypač bua pagerbtos tos mo

dienraštis

gink, kad jūsų
\

ir turiningą1 laikraštį.

SKELBKITES “DRAUGE”

tjtffcįcflfe FINANSINIAI NEPittKLAUSOMI 1

KEISTUTO SAVINGS and LOAN A SSOCIATION -į
Im. M. Hoifrti fe'y

M 30. OAI
HALSTED

draugai * ir

kaimynai skaitytų šį įdomų

PANAUDOKITE PBOOĄ DABABTDrBMB
NUOŠIMČIO MATOMA

ST.

kitą vietą adresu 3261 So.
Halsted St. ant trečių lubų,

virš dr. Juozaičio ofiso.
>£ A. Vaišvilienė, kaip jau

rėjo atsisakyti nuo daugelio

darbų, kuriuose žadėjo pa
sidarbuoti.
X Pvt. Walter Daunoras,

vo kaltinamas kad turėjo ry

Gera būtų, kad draugai ir

šių su nacių sabotažininkais,

pažįstamieji

2428 W. 46th PI., nuolatinė

gydosi namie.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

nierius, savo ofisą perkėlė į

ga. Guli stovyklos ligoninėj.

ko šį laikraštį.

REFINANSAVIMUI

Real Estate ir Insurance biz

kariuomenėj, šiuo laiku ser

mis

pereitą penktadienį. Antra

ARBA

X M. J. Kiras, žinomas

kiečių sodininkas, kuris bu

go” vajus. Daugelis užsisa

yra “Draugas”, todėl para

kalto prasidėjimo šventė.

rusio vyro Nikodemo.

brighttitlparkietis, tarnaująs

motinos ir Žmonos, kurių sū

r

S. Westem Avė., savo var

Leiner, 33 metų amžiaus, vo

“Draugo”

,

X Barbora Vilimienė, 4014

Helmut

ke sėkmingai vyksta “Drau

tų tuo pačiu laiku, kaip ir tinos, kurių sūnūs ŽUvo ka

Ne

ratą.

VA L G Y K I T E
Šį Vakarų... CHILETTI’S
RESTARANE... ir Gėrė
PIETŲ LAIKO
kitės Weet Sidės Skaniau
UŽKANDIS
siu Valgiu.
10:10 iki S
PAMĖGINKITE MUSŲ
SSc Ir
VYNŲ IR KITŲ
GER
~ PUOŠNIAME
fAIL LOUNGK
—Spagetti Ir Ravioll Masu Specialybė—

skaitytoja,

dienomis ligos suimta

vusi

Račkauskienė)

W. Daunoras, Air C o r p s

Task F o r c e, Replacement

Pool, Fort Dix, N. J.
X Juozas ir Elena Loren
cai,

jaunavedŽiai-biznieriai,

4359 So. Talman Avė., dnr.
“Draugo” vajaus proga dien

raštį užrašė savo tėvams Lo

rencams. Sako, tai bus gra
žiausia jiems Kalėdų •dova
na.
X Veronika Gečienė, 2502

W. 45 PI., nors šiomis die

X

savo

dukte

riai, kuri darbuojasi šv. Pra

nciškaus Seserų kongregaci
joj, Pittsburgh, Pa., pasiun

savo

X V. Nanreckis, Brighton

Park biznierius, ne tik suge

Emilija Miežis, Dolotres nės

Petrulaltis,

Petronėlė

Mali-

šauskis, Paulina Urban, An

duonos. Pavyzdingas biz

nierius.

X Mokyt. Sonia Pipiraitė,

na Salnor, V. Linka, Liud Ateitininkų draugovės narė,
vika Shaudis, St Mikalaus dabar užima knygvedėe vie

kas, J. Lorencas, Em. Jaro tą Loretto ligoninėj ir mo
ševičius, Pr- Montville, Kar. tina lietuviškų tautinių šo

prenumeratorių

HAYmarket 9732

Kalėdų proga

tačiau

ba biznį sėkmingai vesti, bet
nomas Brighton Parke var
prie kiekvienos progos pa
du Louise Beauty Shop, 44ragina savo kostumerius už
58 S. Francisco Avė., paten
siprenumeruoti
‘ ‘ Draugą’ ’.
kina visas moteris ir mergi
Sako, mokintis, šviestis, ži
nas ir dėl to turi išsidirbus
noti, kas pasauly dedasi žmo
puikią klijentūrą.
gui taip reikia, kaip kasdie

R e sIa u ra n+

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

nesveik u oj a,

grožio salione, kuris yra ži

Morkevičiaa, P.

2436 8. W ESTERN AVĖ. ’

aplankytų

tė gražių dovanų.

- X Liudvika Shaudis (bu

sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta nai| kariuomenės . . . atsiveskite jį į pulkų
[’S RĘST ARANĄ dėl geriausių valgių ir gėr;
Srymų.
nee čia atdara visose valandose.

Chiletti*s

šio

jį

laiškais. Adresas toks: Pvt.

nomis

laikomos 1 nūs jr vyrai kovoja fronte.

dienį yra šv. Panelės

naujino “Draugo” prenume

nės. Dėl šios nelaimės ji tu

prieš savai

tę buvo išteisintas

visos

ro lauke.
■
• •• ;

Barboros vardadienio proga,

mo iš Šv. Kryžiaus ligoni

X Marcijona Bukauskienė,

Šiandien Chicagos miesto
salėje bus pagerbtos

Weęt 45 PI., savo motinos

ryje susižeidė, jau grįžo na

Direktorius
vedė artistę

Pamaldos buvo nes trigubai daugiau auko
mokyklos koply tis Amerikos karo pergalei.

pamaldas įleido uni

X Elena Gedminienė, 2523

buvo rašyta, kad gatvėka-

kus priešas paleido torpedą

rie daiktai nebuvo pristaty

TAUPYKITE mitai ištaigoje. Jfisų indeliai rfipeetlngal globo
jami ir Ugi fiA.SM.00 apdrausti par Federal Savings and Loan Insuraacs Oorporatton. Mokama B%%. Jfisų pinigai greitai išmoka
mi ant paroikalavimo.
SENIAUSIA IB tYMIAUSIA LIETUVIŲ PINANHINB (STAIGA
r- 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

TEL. CALUMKT «U«*

matė ti 53,000 valstybės savinin

kapelionas.

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI

Proteetion
4or your
/IzZVT/t^l

Cottage Grove Avė.,
200 galonų gazihno.

bausti kiekvienas po.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
tf/z/kMezf

Larson

pas Clerence C. Long, 4540

$13,095,65 už mokyklos reik

tų lakšte kainos, bet kai ku

katedroje šv. mišios po pie
SUDRIKO RADIO PROGRAMAI:

yra

Susitelkimo ir *
ryžtingumo diena

čioje.

3241 S. Halsted St

daržovėmis galės pasinaudo

šeši chicagiečiai, Hanpt ir kurie birželio mėnesį buvo
įspėja, kad nelaikytų pašjo žmona, Froehling ir ji žmo atvežti į Ameriką nacių sub
* lėpto gazolino, nėb yra dide
ti mokyklai.
na, Wergin ir jo žmona, ku marino.
lis pavojus kilti kaisrui.
Chicagoje, Sv. Vardo ka
rie buvo teismo rasti kalti,
Valdžia dabar vėl Helmut
tedroje, pereitą penktadienį
kad turėjo ryšių su nacių šni
Leiner iškėlė bylą ir šį kar
paisįprašė, kad jie būtų pri
5:05 vai. vakare buvo laiko
tą jis yra kaltinamas, kad
mos šventos mišios.
pažinti neturtingais jų apeturėjo prekybinių ryšių su
Karo metu karo kapelio
lacijoje. Teismas patenkino
priešais ir slėpė šio krašto
nams leista laikyti Šv. mi
jų prašymą.
išdavikus.
Šiandien
sueina
metai,
Garson Kanin, 30
metų
šios ir vakarais.
Trys vyrai pasmerkti mir
Leiner turėjo ryšį ir su
Pereitą penktadienį Šv. aip klastingas priešas už amžiaus filmų direktorius, ti, o jų žmonos- asmerktos
Vardo katedroje šv. mišias puolė Amerikos šalį. ši die dabar kareivis, vedė Ruth kalėjiman po 25 metus ir Miss. Hedwig Engemann, iŠ
laikė Msgr. Joseph P. Mori- na yra susitelkimo ir ryžtin Į Gordon, 46 metų amžiaus kiekvienai $10,000 pabaudos. Yorkville, kuri rasta kaltą
7
* r
son, katedros rektorius, ku gurno diena, ši diena tepąs- (artistę,
Jie apeliuoja
dėl teismo kad slėpė išdavikus.
ris yra civilinės pagalbos katina visus šio krašto žmo
sprendinio.
katedros

INCORPORATED

Tomis

600 iki 1,100 akerių.

menų pereitą penktadienį ap

RAKANDŲ, RADIO,

sutorpeduotas laivas.

Jūrininkas

kenus.

sių sudėjo į

taikė į laivo vidurį.

giau kaip 300 studentų pasi

Didelė Krautuvė

Matė kaip buvo

lių

Joseph H. King,

randasi ligoninėje.

dulo Mišias šv. ųž sielą mi

matė kaip priešo torpeda pa
J

W. 61 St., po nelaimės darbe

dadienio proga užprašė ge

24 m., jo

Larson,

jo aukoti savo kraują karo

praneša

X Jonas Balackas, 3448

motina gyvena 58 W. Elm kurie turi mažus darželius,
daugiau kaip 600,000 galo
str.
nų visokių daržovių ir vai

į orą prieš japonus. Paveikslai rodo U. S. bombonešį, į

tai pamatysite kas atsitiks.

ras atlaužęs šautuvo gaidu-

Šiais metais padidėjo
mažą
darželiu skaičius
h

iš studentų, kurie pasižadė

Tai

nomis sunkokai serga.

suteikė gražių dovanų ir at

kurį priešas pataikė (viršuje) ir likučius lėktuvų, kurie^ kaip buvo pirma sutorpeduo
tas Hugh L. Soott laivas, jis
buvo išdraskyti virš Hickman Field.
g

reikalams.

Ciceros veikėja, šiomis die

Illinois valstybėje žmones,

Roland

Tuojau Petras ir sako: ge jo aukotojų vienetas. Atei
nantį ketvirtadienį ir penk
resnio laimikio nesulauksi
me, šaunu ir baigta. Viena tadienį, gruodžio 10 ir 11
moteris sako, kad tie šernai dieną, bus paimtas khaujas

Lt. Harry M. Mc-Neill, 37

kuris

meriu ir dar farmeris juos

sitete, suorganizuotas krau

džius šonus trina.

X V. Mozerienė, žinoma

laive tik keli asmenys žuvo
buvo nuo priešo torpedos, visi ki
Edward Rutledge laive, kai ti saugiai buvo išlaipinti į
šis laivas buvo torpeduo šiaurės Afrikos krantus.

ri, net penki šernai po krū

mus

Keli tik žuvo

minių, pasakoja, kad Scott
Jūrininkas,

cijolas, praeitą savaitę au-

nę sveikatos patikrinimui.

paleido torpedos.

jau išlipę iš laivo, kai prie

Važiuoja toliau,, nagi žiū

užmužti

Grįžo į Chicagą

ko, tik vieną kitą farmerio

Pamato penkis šernus

buvo

duoti ir paskandinti šiaurės m., kuris yra pavykęs į "Ci
cero, Iii., aplankyti savo gi
Afrikos akcijoje.

far-

su

negalėjo ir nuvyko į ligoni

kai penki vyrai

nių laivų, kurie buvo torpe

kas nore čia negero. Paaiš

šautas paršas buvo lietuvio

visi kariai buvo išlipę,

penkių Amerikos transporti

susiprato, • kad

važiuoti

MIC., TT. Marijonų provin

torpedas. Tai yra vienas iš

čia

X Kun. dr. K. Rėklaitis,

IŠ Amerikos
transporti pę ir karo krovinys buvo
nio l&ivo Edwąrd Rutledge jau išneštas į laivelius. Tik
į šį laivą

ti. Išvažiavus iš miesto ėmė kėjo, kad brooklyniečiai nu
žvalgytis miško ir žvėrių, šovė farmerio paršą. Sis nu
bet turėjo gerokai

1942
.... ,„. ,

Kai laivai buvo submarino torpe

Vieną
pirmadienį būrys i ką tik pykšt, in vienas šer-.
lietuvių, jų tarpe buvo ir mo nas keverkšt ir užvertė koX--?
terų, iš Brooklyn. N. Y., iš jas”
medžioklėn į

1,

Chicagietis pasakoja kaip buvo
torpeduoti du Amerikos laivai

Įdomi vienos kompanijos medžiokle.

vyko

w
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aitra i Iriaiita

Pifl&adienis, gruod.
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’Tukhivienė kių Šv. Kazimiero Akademi
ir P. Balsia, tai nauji vardai joj. Metinėj akademijos va
Brighton
Park
“Draugo” karienėj scenoj bua atvai

šiame

Brighton

skaičiuje,

“Draugo”

Park’as

eina pirmyn-

dinu “Eglė — žalčių kara

vajuje lienė”, kurioj studentės pa
sparčiai sirodys su naujais lietuviš

___ -

kais šokiais.

