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Kova už Tebotirba, Tunisi joj
Sis miestelis yra labai reikšmingas
susisiekimų centras šiaurinėj Tunisijoj

NAUJAS DIREKTORIUS UŽSIENIO GYVENTOJŲ PAGALBAI

Pranešta^ kad ašis po pravestų

Adm. Nimitz praneša, kas Pacifike
laimėta vienerių metų karu
Admirolas sprendžia/ kad su japonais

atakų buvo apvaldžius tą miestelį

bus ilgas karas iki jie bus nugalėti
■0MM000HOT

WASHINGTON, gr. 7. —
Žiniomis iš Moroko ir Lon
dono, Bizerte ir Tunis fron
te, Tunisijoje, vyksta sąjun
gininkų atkaklios kovos su
ašimi.
Kovos koncentruojasi apie
Tebourba miestelį, kur yra
svarhus susisiekimų centras
tarpe Bizerte ir Tunis.

Prieš keletą dienų sąjun
gininkų kariuomenė buvo
užėmusi tą miestelį. Ašis
kontratakomis jį atsiėmė.
Sąjungininkai pasitraukė į
aplinkines aukštumas ir te
nai įsistiprino.
Dabar yra žinių, kad už
tą miestelį vyksta atkaklios
kovos. Nėra žinoma, kuri
pusė sukėlė tas kovas.
Reuters žinių agentūra
600 lėktuvu atakavo
(britų) praneša apie tas ko
vas,
bet nepaduoda jokių
nacius Olandijoje
Į?..-7’
c'ur*ugW' Aciue teiepnoto.
smulkmenų. Tik pažymi, kad I
Buvęs New Yorko gubernatorius Herbert Lehman (dešinėje) paskirtas direktoriumi
ir Prancūzijoje
sąjungininkams yra sunku-1
užsienio gyventojų pagalbos reikalams. Jis duoda priesaiką Lavvrence Frank (centre),
mų neturint arti airdromų.
State Department. Prezidentas Roosevelt žiūri, šios apeigos įvyko prezidento ofise,
LONDONAS, gr. 7.—Apie
Nepaisant
to,
sąjunginin

Baltuose Rūmuose.
šeši šimtai sąjungininkų įvai
kų
oro
jėgos
nepaprastai
rių rūšių kovinių lėktuvų ir
bombonešių vakar dienos veiklios ir judrios. Ašiai vi
Kardinolas protestuoja
metu atakavo nacių pramo sur sukeliami % nuostoliai.
ninius centrus ir įsitvirtini Atakuojamos ne tik ašies
prieš nacius
mus Olandijoj ir Prancūzi bazės Tunisijoje, bet ir Vi
VOKIETIJOS PASIENY,
joj. Iš šios išvykos 17 lėktu duržemio jūroje ašies laivai,
savišgr. 7.—Gauta, žinių, kad Jo
vu negrįžo, pranešė britų kuriais siunčiama
Jis
absoliutus maisto produkcijos, Emin. kardinolas Faulhaber,
oro ministerija. - . . - — kiema pagalba — daugiau
■'t >• •
4 kariuomenės, karo reikme
Miuncheno arkivyskupas, iš
paskirstymo kontroliuotojas
Grįžusieji lakūnai prane nų. Be to sąjungininkų lakū
leistu ganytojišku laišku
šė, kad kai kur dausose su nai dar nuskrinda į pietinę
WASHINGTON, gr. 7.—| jonavimas. Jo nurodymais protestuoja prieš nacius, ku
sidurta su vokiečių lakūnais. Italiją ir tenai griauja karo
Prez. Rooseveltas vakar že- turės vaduotis net žinomas rie paneigia krikščioniškus
Bet jie kiek galėdami vengė pramonės centrus.
I mės ūkio departamento sek galingasis karo gamybos numirėlių laidojimus.
kovų ir dūmė tavais keliais.
Iš Moroko per radiją pra
Kai kuriems nevyko paspruk neša, kad per praėjusias ke retorių Claude R. Wickardą boardas ir kainų administra
paskyrė visos šalies maisto cijos ofisas. Jo viena svar Japonai ir toliau
ti ir jie numušta.
turias savaites sąjunginin
administratorium.
biausiųjų pareigų bus tinka
kai Tunisijoje numušė 139
Jam pripažinta absoliutė mai maistą padalinti tarp grasina Amerikai
Kas atlikta veneriais ašies lėktuvus, o sąjunginin teisė
kontroliuoti visos šalies ginkluotųjų šalies jėgų ir
NEW YORK, gr. 7. —
kai neteko 74.
civilinių
gyventojų.
maistą
ir
vykdyti
maitinimo
karo metais
Pearl Harbor metinių išva
Tik vienam prezidentui jis karėmis japonai per radiją
ISTANBULIS, Turkija, programą, įėmus civilinius
WASHINGTON, gr. 7. — gr. 7.—Carum sritį, centri ir karinius, lend-lease ir už bus atsakingas.
eilėmis pranešimų tvirtino,
Vyriausybė paduoda kai ku nėj Anatolijoj, ištiko žemės sienių reikalavimus.
Iį:i šioliai kongreso vadi
kad ne Japonija pradėjusi
rių faktų, kas atlikta viene- drebėjimas. Gautomis žinio
Wickar&o žinyboje bus namas farmų blokas ir far- karą, bet tai padariusi Bri
riais praėjusiais karo metais mis, 5 asmenys žuvo ir 9 su maisto produkciją, proceaa- merių organizacijoą aštriai
tanija ir Amerika. Girdi,
Būtent:
kritikavo
karo
gamybos
boar
vimas,
paskirstymas
ir.racižeista.
JapofiTja esanti nekalta ir
1941 m. gruodžio 7 d. tu
dą, kurs sumažino farmoms
—rkaro auka.
rėta armijoje 1,800,000 vyrų,
reikalingų mašinerijų garny
laivyne — 325,000, marynų
bą Tad dahar reikia laukti,
M
korpuse — 60,000.
kad tas klausimas bus tin Meksika įsigys
Šiemet gi gruodžio 7 d.
kamai išspręstas. Nes karo
jau turima: armijoje 4,800,metu maisto produkcija tiek 1,600,000 kariuomenę
. 000 vyrų, laivyne — 1,100,z
ni/.?,'? reikalinga, kiek reikalinga
MEXICO CITY, gr. 7. —
MASKVA, gr. 7.—Sovietų muštos ir pietvakaruose nuo karo reikmenų gamyba,
000, marynų korpuse 210,Krašto apsaugos ministras
vadovybė praneša, kad rusų Stalingrado. O šiaurvaka000.
ė
pranėšė, kad 1943 metais
1941 m. 14,000 lėktuvų, o kariuomenė vieną dieną at ruoaę to paties miesto apie Užbaigtas lėktuvnešis
Meksika bus įsigijusi 1,600,šiemet — 49,000. Prekinių mušė apie 20 vokiečių kon- 800 vokiečių ryukauta per jų
000 vyrų kariuomenę. Jos
laivų 1941 m. tonų 1,640.000,, tratakų įvairiose fronto da- sukeltas kontratakas. Tam ir d j kiti laivai
žymioji dalis bus milicija
lyse ir palaipsniui stumiasi pačiam šone kitame bare
o šiemet jau 8,200,000.
CAMDEN, N. J., gr. 7.— nuo 18 iki 45 m. amž. vyrų.
pirmyn. Vakaruose nuo Rže- apie 300 vokiečių nukauta.
Iš laivų fabrikų vakar į Del- Milicija bus uniformuota ir
vo iš vokiečių atimta keturi , Pačiam Stalingrado mįesaware upę įslidmtas lėktuv mažiausia vieną dieną kas
įsitvirtinimai ir Veliki Lūki te rusai iš vokiečių atėmė
nešis Belleau Wood, kurs savaitė bus mankštoms. *
srity pasistumta tolokai prie keletą įsistiprinimų.
perdirbtas iš 10,000 tonų
Koridorius į Stalingrado
kyn.
kzuizerio. O šiandie ir rytoj
LONDONAS, gr. 9.—Reu
Anot sovietų pranešimo, miestą vis dar neuždarytas. ton pačion upėn įleidžiami PENKIOS JAPONŲ
ters žinių agentūra praneša vakaruose nuo Rževo (Mas Tenai vokiečiai dar veikia.
du kiti nauji karo laivai. BAZES SUNAIKINTOS;
Bet jie suremti iš abiejų
girdėjusi iš Moroko per ra kvos šone) vokiečiai buvo
Tas įvyksta Pearl Harbor
diją paduodamą žinią, kad sukėlę daugiausia pašėlusių- šonų galingų rusų armijų ir
407 JAPONAI NUKAUTI
metinėmis.
,
vokiečių karo vadovybė įsakė jų kontratakų. Rusai tačiau susisiekimas vokiečiams tuo
VVASHINGTON, gr. 7. —
BERNAS, Šveicarija, gr.
italų autoritetams iš Sicili visas jas atmušė. Ten ru koridorium kaskart darosi
jos iškelti kur kitur civili sams teko nemažai karo gro sunkesnis, nes rusai vieto 7.—Bulgarų vyri/usybė nu Laivyno departamentas pra
mis perkirtę geležinkelius ir sprendė taksus imti ii neve- nešė, kad Guadalcanal salo
nius gyventojus. Sicilija yra bio su 8 vokiečių tankais.
• kai kuriuos kelius.
dusiųjų ir našlių vyrų ir be je, Solomons, amerikiečiai
svarbi ašie* orinė bazė.
Veliki Lūki srity rusai iš
1 « »1
V
Kaukazo fronte vyksta at vaikių porų. Tuo keliu su aunaikino net penkias japo
laisvino keletą gyvenamųjų
WASHINGTON. — Guakaklūs mūšiai ir kuoųe visur rinktais fondais bus šelpia nų aauažemio bazes ir 407
vietų ir geroką galą pasistū
dalcanal saloje, Solomons,
vokiečiai ir jų talkininkai mos didelės šeimos. Be to japonus nukovė. Amerikie
mė pirmyn.
rumunai nugalimi. Rusai gi šeimoms bus mažinami nor- čių nuostoliai—tik 17 nu
iki šioliai 6,641 japonų nuA w
t.
Vokiečių kontratakos at* na kiekvieną žemės pėdą.
kautųjų.
malūs taksai.

Okio departamento sekr. Wickard
paskirtas maisto administratorium

Rusai visuose frontuose atmuša
vokiečių kontratakas ir pažangiuoja

Iš Sicilijos salos
iškeliami civiliniai

»

PEARL HARBOR, Hava —

jai, gr. 7.—Admirolas Chester W. Nimitz, Pacifiko
laivyno ir Pacifiko sričių
vyriausias vada», pareiškia,
kad U. S. laivynas vieneriais
metais atsiekęs tris svar
biausiuosius tikslus.
. Pirma, padarė saugiais
per didžiuosius okeanus vi
sus kelius, kuriais šiandien
jau be sunkumų ir pavojų
siunčiami karo reikmenys ir
karo medžiaga į visus karo
frontus.
Antra, mūsų laivynas, ar
mijos padedamas, ne vien
atbloškė visus didesniuosius
priešo puolimus ir užsimoji
mus, ypač Coral jūroje, Midway ir Solomons, bet nuolat
vienur ir kitur daro pažangą

LONDONAS, gr. 7.—Ro
mos radijo vakar paskelbė,
kad popiežius Pijus XII ry
toj, antradienį, per tą stotį
kalbės visam pasauliui. Sunday tSraphic girdėjo apie tai
pranešimą iš Romos.

.Suomija ir toliau
laikysis Vokietijos
HELSINKIS, gr. 7.—Va
kar 25 metų Suomijos nepri
klausomybes paskelbimo su
kaktuvėmis prezidentas Ris
to Ryti pareiškė, kad Suo
mija nusprendė savo nepri
klausomybę nuo sovietų in
vazijos ginti nepasimesdama
su Vokietija iki pavojus bus
pašalintas. Prezidentas sa
kė, kad iki šioliai Suomija
iš niekur kitur negavusi už
tikrinimo, kad jos neprikišu
somybė bus apdrausta.

Panamos perkasas
stipriai saugomas

visur įgydamas pirmeny

bę.
Trečia, daugumas sugadin
tų karo laivų Pearl Harbor
japonų atakomis jau patai
syti ir kai kurie jų jau yra
akcijoje. Pagaliau Havajų
salose šauniai įsistiprinta.
Amd. Nimitz giliai įverti
na laivyno karininkų ir jū
rininkų drąsą ir didelį pasi
aukojimą kovose su priešu.
Taip pat įvertina armijos ir'
pakrančių sargybos neįkai
nojamą laivynui pagalbą.
Admirolo Nimitz nuomo
ne, karas su japonais bus
ilgas. Tai dėlto, kad visi ja
ponai iš vaikystės dienų yra
išmankštyti karui ir pasiau
kojimams už savo valdovą
ir imperiją. Jie kur nors
.pasiduoti negali, nes tai bū
tų didžiausia negarbe. Jie įco
voja iki žūsiant.
Admirolas atsisako spėti,
kaip ilgas bus šis karas, kiek
metų tęsis. Tik pareiškia,
kad iki japonų galybė Paci
fike bus sutriuškinta. O ka
da tas įvyks, niekas negali
pasakyti.

Palestinos žydai nori
įsteigti savo kariuome
nę ir valdžią
The National Council for
Palestine, pereitą sekmadie
nį, kreipėsi į prezidentą
Roosevelt, kad jis duotų su
tikimą ar pritarimą organi
zuoti Palestinoje karišką jė
gą, kuri galėtų turėti savo
armiją Jungtinių Tautų tar
pe.
Žydų tautinė Taryba Pa
lestinoje prašyme išdėsto sa
vo programą, kurioje pažy
mi, kad žydai nori padėti iš
sivaduoti Europoje žydams
iš priespaudos ir įsteigti Pa
lestinoje savo valdžią.
šis žydų tarybos prašy
mas buvo visoms Jungti
nėms tautoms pasiųstas.

PANAMA CITY, gr. 7.—
Karibų karinės apsaugos va
das Įeit. gen. George H.
Brett pareiškia, kad nuola
tinis budėjimas turimas, kad
japonams neleidus atakuoti Pasmerkti trys
Panamos perkaso. Jis yra
nuomonės, kad japonai gali šnipai mirti
kėsintis prieš perkasą. Bet
Turkijoje, Ankaros kariš
amerikiečių jėgos pasiryžu kas teisman, nuteisė du vo
sio* priešą sutriuškinti.
kiečius ir vieną italą šnipą
mirties bausme.

Japonai bus išvyti
iš Aleutians

PEARL HARBOR, gr. 7.
—Adm. Nimitz spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad ja
ponai tikrai bus išvyti iš
Aleutians. Tačiau jis nepa
sakė, kada tas hus padaryta.

Ieškote

Darbo?

Jei ieškote darbo, pažvel
kite | 3-člo puslapio “Classified Sekciją", kur rasite
nepaprastą sąrašą įvairių,
gerai apmokamų darbų!
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raters” (Mabel rolėj), “Pinakitose.

navo sodalietės. Prie garbės

Žttngeldu žinoti, kodėl Ka
kiekvienas

vo priežasties,

O.

M

M
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vui.

Jėzus atnešė pasauliui Tie
są, Šviesą ir Ramybę. Todėl

ir žmonės geros valios nori

nuo savęs ką nors paaukoti
atminčiai pirmųjų

artimui

dovanų Kūdikėliui Jėzui. Iš
to greičiausiai ir prasidėjo

žmonių tarpe daliuėjimas do

Baigiant pusryčius komi

kių nors pretenzijų į aukš

i

darbavusiems i.v paprašė vi

tybes. Ji pasiliko lietuvaitė

sų

sustoti pagerbimui moti

dvasioje ir visados buvo pa

nų, gi jis ta proga šiaip pra

siruošusi patarnauti lietuvių

bilo:

visuomenei.
' ''..' - s• &

“ Brangios kareivių moti

jūsų sūnus, kad Dievas duo

nės vadovybėj lapkr. 22 d.,

■

sų šios dienos pagarbą. Mes
šiandie meldėmės už jus ir

Naujas lėktuvnešis U. S. S. Belleau Wood buvo nuleis-

tas

,

Pastaruoju laiku 0. Piežie-

nos! Priimkit nuo mūsų vi

į vandenį New Yorko Shipbuilding Corp., Camden, N.

Park,

-j kuris

praėjo dideliu

KLAIPĖDOS JULĖS" OPERETES ARTISTE,
ONA PIE2IENE, DAINUOS TĖVŲ MARIJONŲ
BENDRADARBIŲ CHIC. APSKR. VAKARIENĖJ

gų ir Kūdikėlį Jėzų bei Jo padengti nutarta po Naujų

Diena Metų suruošti vakarą. Ko

Gerokai ilgas laikas pra- mūs

ėjo kaip girdėjome

įžymią džiaugsmu sutiks žinią, kad

prieš Kalėdas motina įren misijon išrinkta: M. Sautel, Chicagoe lietuvių artistę dai
gė Betliejaus kūtelę. Vaike A. Misiūnaitė, S. Keliuotis nuojant. Augindama šeimyliui bemiegant ji padėjo vai if Rimkienė.
n» neturi daug laiko pažVęakučiui dovanų: kareivėlių
ti savo talehtui. Bet laikas
Vedybos
bubnelįr dūdelę, ir kitko. Pa į r* r-TVJL J.XLiW-rtM>LLi I lmsi
JT
4ebny'

~~__

budęs vaikelis rr visa pama

dideliu

visuomenė

O. Piežienė tel pasirodys su
savo daina.

Noriu t

ir daįgu-

O lapkričio 28 d. Magd. Sa- po® narys; irXI Pautienė, riaon Higk ^ebaol. priklausė

Taip

mes,

ir

paveskime

savo širdis Kūdikėliui Jėzui
Pakvieskime Jį į savo šir-

* dis

atlikdami gerą išpažintį,
priimdami šv. Komuniją. To
suteiksime Jėzui

kiu būdu

sais huvo sulaikytas per tris

Lietuvių Piliečių Klūbas
i dienas. Darbininkai streika
ruošias vakarui, kuris įvyks
vo — reikalavo didesnio at
sausio 3 d, 1043 metais. Va
lyginimo. Kadangi gazo ir
karui suruošti komisijoj darelektros kompanijos nesuti
buojas: N. Misevičienė, S.
ko su darbininkų reikalavi
Varkojienė, P. Pečiulienė.

mu, tai dalykas pasiekė WaKomisija sako, kad vakaras
shingtoną, iš kurio įsakyta
desnę, mflsų širdyje pats
bus tikrai įdomus. Pasam
darbininkams grįžti prie dar
Dievas apsigyvens.
dyta geras orkestras šo
bų. Darbininkai dabar lau
J. V. Skripkus
kiams.
kia, kaip bus išrištas šis
Kuopęs metinis siblrtltflIsMiii streikas.
Korespondentas
didelę dovaną, o sau dar di

Organizuotai meldėsi

LRKSA 137 kuopos meti

už pasaulio taiką

nis susirinkimas įvyks gruo

Rockfofd, III. — Lapkri

čio 29 d. lietuviai katalikai
organizuotai

Čia

prašydami
pasauliui

. Visų

meldėsi

Dievo

taiką

grąžinti

ir ramybę.

katalikiškų

draugijų

nariai ir narės prieš Mišias

šv. susirinko salėa. Eisenos

vadu buvo Adelė Misiūnai

tė. Eisenoj į bažnyčią daly

vavo:

tuoj po sumos. Visi nariai
renkama valdyba ir išduota

serga

Juozas

Didelė Krautuvė

tuvių Piliečių Klūbas. Baž

nyčioje

tvaiką einant prie

Dievo Stalo buvo graži. Mi

8LIP

C O V E R 8

VAOAKOMA FAOAL VSSAKVM4

A pu* u gokite niro neitus rakan
dtiu Ir p&ruotkttc, kad atrodytų
kati) nauji.
Didelis pasi rink Imu a
vtaokltj upalvų Jr '‘dust-proof’
materiolų
9
APKAJNAVIMAK VBLTV9

cvtttoM

reivių intencija. Po Mišių
Šv. suteiktas palaiminimas

VENETIAN

Sakramentu.

Mišias šv.

Beje,

per

kleb. kun. Juo

zaitis pasakė begalo turi- }
ningą pamokslą lietuvffck&i
ir angliškai.

Po visam parapijos salėj
bdvo bendri pusryčiai. 6ei-

mminkavo V. Kimtienė, M.

Bagdonienė, Remeikienė,

Ka-

operetėse:

Po nauja

vadovyste.

828 W. 85th PLACE
Phone: YARds 2330

24 vai. patarnavimas

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.
AKIS SBTUUNRJA
AKINIUS PRITAIKINA

Uūnant naipic ur darbe galite
Kauti gydymo patarnavimų lank
ant mūsų ligoninės klinikų. Kllnlko valandoa nuo 2 vai. popiet
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas
taiklumas nužemintomis kainomis.

Ofise randasi kiti
metodų įrengimai i
kartoms akinių pagelba neufitanks

VALANDOS:

mingi

Nuo 10 iki B vai kas dienų
Antradienio^ir ketvirtadienio

BLINDS

(fedioiai ‘ateis*, pusi rinkim u a
Irių spalvų, au
Vtalrki
automatiško tvarkymo, — taipgi vii
. Pagvriritmo. J rengimas Vfeltul.
Vi Pėdų .............................

RAKANDU, RAMO,

JEWELR¥

relefouaa: CAM AL 06US, Cbicagc
OFISO VAKAM DOS:
Kasdien 9:10 a. m. lkl S:M p. m.
Trečiad. ir Seštad. 9:10 a. m.
Iki T:Og p. m.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

JOS. F. BUDRIK,

OTDTTOJAB

VaL<

32c

Mopm__
nų Voltui.
Tiriate
KUtetekte lr Urvas

3241 S. Halsted St
Vteakr.
Eilę

BECK'S DEPT.
STORE. Ine.
8221-26 S. HALSTED ST.

O

Tel. CALLMLT 7W7

ir f~f te*.

2423 Weri Marąuette Rd.
ToL YARda 888L
Boat KBhmad U8T.

SUDRIKO AADIO PROGRAMAI:

DR. A. J. BERTASH

W.»1a IM0 k. nedėllo. vak. 9 vai

•TDTTOJAS » OHZSUBGAg

WHFC 1480 k. ketvergai* 7 v.V.

Ofiso vai.* aaa 1-6: naa 6fi6-6

768 Wwt S6tb Strat,

ADVOKATAS

WHITNEY E. IARUJIS
Centrinis Ofisas:
8133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)

3241 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS

Telefonas:

ADVOKATAS

Calumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:
YARDH MBS

7 Sa Dearborn .SL.. ..
Room 1230
Ofiso TeL Central 1824
Valandos: 9 ryto įki 4t popiet,
j Kitomis valandomis pagal sutartį

DAKTARAI
TaL TARds 8148

PHY8I0IAR AND 8URGBOK

4645 So. Ashland Avenue
OKSO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal autartj.
Office tel TARds 4787
Namų tel PROspeet 1980_______

01. P. ATKOČIŪNAS ’

DR. Y. A. ŠIMKUS'
•YDYTOJAS IR OHIRUROAS
IB AKINIUS PRITAIKO »
744 West 35th Street J

11-12; 2-4 ir 6:30-8:80
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ofiso TeL ........... VIRginla 1884
DABTI8TAB

De-

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

kur svarbia* ir maatlieka. atsako
Cklrurgai-Daktaral.

partpHiites priskaitant Ulathermy, 'Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal
Ir kitus moderniškus metodus
gydymo.
įrengtas

I-Itaj

Depurt-

3147 S. Halsted St, Chicagų
Pirmadiemau, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
Valandoa: 3 — 8 popiet,

TaL YABds 2246

2201 West Cermak Bd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Trečiad. ir fieitad. va
karais ofisas uidarytas.

4720 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)
arti 47th Street
Tel.
MIDway
2880
Cfafcago, 11L
nU.: nuo 8 vaL rjto iki 8 ral. v*k
OFISO VALANDOS:
Heredoj pagal autartįNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 lkl 6
Telefonas: HEMloek S848
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. -ryto.

4645 So. Ashland Avenue

Nedėliotais pagal autartį

DR. S. R. PALUTSIS
•YDYTOJAS B CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
VALANDOS:
I kl i OFISO
popiet
7 iki 8 vakara
ir pagal sutarti.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tai Oicaro 1484

OR. P. Z. ZAIATORIS

DR. EMlY V. KRUKAS

GYDYTOJAS B CHIRURGAM

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Oflao Tel. LAFayetto 3210
BsridanaUa: 6600 •«. Artesiaa Ava.
Raa Tol. LAFayetto 0084
Jeigu Neatsiliepia —
VALANDOS- U v. ryto Ud 8 popiat
fiauk KEDaia 2868
6 iki 8 vai. vakara
VALANDOS:
Pirm., Antr , Ketvir. 6 Ud 9 vak.
Ponkt, fieitad. 8:30 Ud 8:30 vak.
skaitykite
dubuuug

1621 So. Halsted Street

“DBAUG4*

t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8241
Mth Place
ToL RSPnhUo 7868

M

’

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaJ.
Trečiad. lr Sekmad. tik auaitarhia

DAIT1STA8

RBZIDBNCUA:

ToL OANal 0887
toL: TROopoct 6688

4204 Archer Avenne »

. OR. CHABUES SEDAI,

. DR. G. VEZEUS

TaL Otono 1484

INCORPORATED

1751 W. 47th Street

DR. Al. RACKUS.

4157 Archer Avenue

DR. J. J. SIMONAITIS

RATA

Pritaikina akloiu* VALANDOS: Nuo l-mos Ud 8-tra
a t a a k o minga! ui
valandos vakare.
prieinama
Telefonas CALomet 6877
134 N. LA SALLE ST.
JOS F. BUDRIK
Room 2014
ToL STAte 7671
KBAUTUVBJE

M. (UUM oa

Reti. 6888 8. Talman Ava.
BeZ Tel. GBOvehill 6617
Offloe TeL HEMloek 4848

DIVIDENTŲ

Antradiamaia, Ketnrtadiamaia
ir Penktadiemau
Valandoa: 10-12 ryte. 24, 7-8 P.1L

link mokesčių, susitarsime,
luuf ,liūtq Jums ko i*a(ogiausia.

Viekas po vieša stogu

DABARTINE

1446 So. 40tb Court, Cicero

mentas daktaram, ir pacientams.
M*ė* vienam vertam ligoniui ne-

lt

•

ADVOKATAS

LanrviŲ daktarų dbavquo8 kabiai DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
Oflao
VHriria 0086
B«aidaeMG« ML: fSTtttr 824
6757 So. We«tern Ave.
DR. S. BIEŽIS
07180 VALANDOS:
DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS B OHIRUROAS Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak. 7 8

Ofiso vaL: 1—3 ir 6-6:36 P.
Trečiadiesūais pagal sntarti.

r

*

■Ctaa
Oe|Murtydytnul visokių ligų —

Pilnai įrengta PliyslotlicnMiy Dc-

Pilnai

SAVINOS and LOAN
ASSOCIATION

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampan 18-tos

IU

šios šv. buvo laikbmos ka

gv.

vaidino

tatose,

•TDTTOJAB IB aBZBUBAAg

gv. Vardo draugija, Sodali-

LRKSA 137 kuopa, ir Lie

sią rolę. Vėliau dainavo kan

Dr. J. J. Smetana. Jr.

DR. STRIKOL’IS

H O S MT A L

programoje turėjo svarbiau

M.

į

parapijos komitetas,

cija, Moterų Sąjungos 0 kp.,

Piežienė

O.

86 METAI PATYRIMO
prlriuklme akiaių, kurie pašalina
visa aklų įtempimą. ..

SUPREME

VICTORY

urarKog
'

metu

Hali.

Tik viena pora aklų visam gy
veniniai. Saugokite Jaa. leisdami
Uegzamlnuoti Jas modemUklausla
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali autelktl.

LIETUVIAI
N E W

KALBAM LIETUVIŠKAI

lig nutarimo.

Šiuo

VALANDOS: nuo 10 iki 4, 6 iki 8
ir Sekmadieniais pagal sutartį.

susirinkimą,

turės užsimokėti bausmę su

Serga

chestra

1441 So. Mtk Ava,
a, Cicero,

metų raportas. Kuris narys
neatsilankys į

Chorui teko koncertuoti Or

<PHe kasapo Laks SL)
. i

kviečiami susirinkti, nes bus

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
8491 SO. HALSTED ST.
kampas Mtb St

prie tos mokyklos choro.

187 No. Marina Street
Oak Pirk, UUSets

džio 13 d. parapijos salėj,

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

rną ir veikimą tarp lietuviu,

nlmų pareigą, suranda laiką Nu0 pat Hjgh SchooI dienų

ja 4r ant Žemės ; muzikantų vickaitė ištekėjo taip pat už Moterų Sąjungos 9 kuopos
— turi galybes angelų; kit svetimtaučio, gliūbas buvo narė. Gydomi namie. Linki
ko Tau nefeik. Aš turiu tik j Sž. Petro ir Pauliaus baž me abiem greit .pasveikti.
Darbininkai streikavo
vieną širdį, aš ją pavesiu nyčioje.
Tau’| Piliečių Klūbo vakaras
Rockforde važinėjimas bu

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

pje Onos Piežieng3 dainavi.

tęs priėjo prie kūtelės ir, žiū rauskaitė ištekėjo už sve palinksminti lietuvių visuodainuoti lr
rėdamas į Kūdikėlį, tarė: timtaučio Eldon Leo Mor menę. Netenka abejoti, kad svarbia3 role3 jvairiuO3e TOi.
“Kūdikėli Jėzau, ką aš Tau gan. šliūbas buvo Av. Mariduosiu Kalėdų dovanų? Ka joe koplyčioj, Camp Grant J Getarietis, LRKSA 137 kuo- dinimuose. lankydama Har-

reivių turi daug,

DR. G. SERNER

u a.

tj

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS I

buvo suruoštas muzikalinis
J įvairumo
Dr. John J. Smetana
teatras, Brighton

tų jiems stiprybės apginti J. Laivas buvo pasveikintas Mrs. Thomas Holcomb, iš pasisekimu.
Washington, D. C,„ žmonos lt. gen. Holcomb, kuria yna
Ameriką ir visas pavergtas
’Ona Piežienė vaidins svar
dovanos nori gauti nuo ki
U. S. Malinę Corps oommandant.
valstybes ir kad sveiki grįž
tų? Ką pats duosi savo arti
biausią rolę “Draugo” ruo
tų namo. Tuomet mes vėl
rr
mui, Svarbiausia, ką duosi
šiamoj operetėj “ Lietuvai
eisim “in corpore”, kad pa
Kūdikėliui Jėzui?
tė”, kuri bus vaidinama va
dėkoti Dievui už tas malo
sario 21 d.r 1943 m.
Dievota motina turėjo pen nes’ ’.
Lietuvių visuomenė džiau
kių metų sūnelį, kuriam daž
-Ruošiant šią dvasinę puo
giasi, kad mūsų artistė teik
nai kalbėjo apie Dievą, dan tą pasidarė lėšų, kurioms

_

‘•HONK I.AI’V- » TIK >13

sia, niekados nepareiškė, ko

K

sijos narys padėkojo pasi

H Ą-

4?

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN
dėl
19 4 3

vaidinimą. Ir, kas svarbiau

Mielas skaitytojau, kokios

žmonėms.

/ot oort.

ratūros į savo dainavimą ir

■

vanų.

gerumą

STOIKO

lir. įVest 83* Sfo.ct

balsą, įneša žavingos kolo

klebonas

lėe Dievui ir kaipo žmogui, labai gyrė ir vertino.

kodylos — kaipo tikram Die

W(ll K

mo. Ji turi gražų, rafinuotą

Jėzų. Trys Kai aliai atnešė tai eiti prie šv. Komunijas

aukso — kaipo karalaičiui,

’

ir susilaukia tokio pasiseki

siuntė piemenėlius pagerbti pasauly žudynės, organizuo

draugijų žygį

Piežienė apsiima atlikti

įdeda visą savo širdį. Dėl to

kol pasibaigs šios žiaurioe

dovanų: myro, *•— ženklą mei Sį

sis ją vėl palinksminti TT.
Kiek mokėsi kalbų, tiek
Marijonų Bendradarbių va- būsi vertas. (Senovės priekarienėj, kuri įvyks gruo- žodis).
džio 13 d. Laukiama t a d:__________________________
skaitlingo atsilankymo.
SPA.

nes kuomet

kokią nors rolę, ji į darbą

atvyko pa ir paragino kas sekmadienį,

garbinti Kūdikėlį ir jie at

visuomenė

mu ir vaidinimu. Ir cam bu

nori vių motinos ir draugijų val

Tai prisiminimas Jėzaus gi bonas pasakė gražią kalbą

Angelai

Lietuvių

buvo sužavėta jos dainavi

u.

stalo buvo susodintos karei

duoti ir norį gauti dąyanų? dybų nariai. Pavalgius kle
mimo.

“Chimes of Normandy”, “Pi-

forto”, “Klaipėdos Julėj” ir

čėnienė, o prie stalų patar

Kalėdų dovanos
lėdų

Antradienis, gruod. s 8, 1942

NAUJAS LEKTUftNEBIS D£D£S ŠAMO LAIVYNUI

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

, i

—,

OR. A JENKINS
(lietuvis)
•YDYTOJAS IR OHIRUROAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 lr nuo 7—9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartj
Ofiso telefonas PROapect 6737
Namų telefonaM VlRglnia 2421

U

AnfftAenlB, grabą. & 1942

noro 41

■■

■•M

"Litovskij Kazak" Pasaulio Didžiuose Teatruose
To choro sąstatas yra miš pu be solistų choras apsi

(pabaiga)

rus:

vieni yra baigę specia eina. Bet šis choras turi
lius dainavimo mokslus, kiti kiekviename balse solistų,

Kazokų choras — '

vokalinis

orkestrą*

•

mėgėjai, daugiau ar mažiau net po kelius, kurių tarpe

rugsėjo 5, 6 ir 7 dienomis

40 vai. atlaidai

1943 m.

Chicago lietuvių

Nekalto

Prasidėjimo Pa

Naciai vaduosią

nisijoe bazių, jei ten vokie

Rommelio arini ją

per daug karšta.

čiams ir italams pasidarytų

nelės Šv. bažnyčioje, Brigh

bažnyčiose

ton Park, rugsėjo 19, 20 ir

Chicago arkidiecezijos nu

21 dienomis 1943 m. '

Maskva per radiją

nepa

MASKVA, gr. 7. — Mas sako, kokiais keliais

gautai

kvos radijas pranešė iš Atė ta žinia iš Atėnų.

Šv. Petro Įr Pauliaus baž

nų gautą žinią, kad Graiki
Sis choras susideda iš 36 pasimokinę, bet medžiaga vienas, labai svarbią rolę statyta tvarka, 1942-3 me
nyčioje,
West
Pullman,
spa

jos uostuose koncentruoja
narių; viai beveik, su maža balsų rinktinė. Nėra visi so- vaidinąs solistas —1 lietuvis tais Chicago lietuvių bažny
lio 3, 4 ir 5 dienomis 1943 m.
ma daugiau kaip 100 nacių
čiose ir vienuolynų koply
Išimtimi, buvę kariškiai, to- llat&iid6a16 choro me' Konstantas Jurkevičius.
Šv. Juozapo bažnyčioje, So.
transportų, kurie, regis, bus
čiose 40 vai. atlaidai ir ypa
dėl ir visa disciplina kariš džiaga, be kurios joks cho
Chioago, spalio 10, 11 ir 12
(Iš Muzikos žinios) tingos pamaldos bus šiomis
pasiųsti į Libijos pakrantes
ka. Choras yra tuo savotiš ras negali gyvuoti; tuo tar
dienomis 1943 m.
,
iš ten išvaduoti gen. Romm^
dienomis:
kas, kad jis išsilaiko vien
Šv. Baltramiejaus bažny lio armijos liekanas.
Šv. Antano bažnyčioje, Ci
tik iš koncertų, kurių jau
čioje, Waukegan, III., spa
Galimas daiktas, kad na
cero, gruodžio 6, 7 ir 8 die
yra apie 4000 turėjęs. Tai
lio 24, 25 ir 26 dienomis 1943
cių
transportai
paruošti
nomis.
bent skaitlinė. Tūkstantinį
m.
ašies
jėgų
vadavimu
iš TuŠv. Jurgio bažnyčioje, Brikoncertą tuosyk jie, rodos,
Šv. Kryžiaus ligoninėj, lap
j dgeporte, gruodžio 13, 14 ir
turėjo Rygoje, o 3000-nį —
kričio 14, 15 ir 16 dienomis
Vakar ryte, Chicagos Ci Zūrui Amerikonišką vėliavą, 15 dienomis.
New Yorke. Jie yra apvažia
1943 m.
Our Lady of Carmel, Mel
vę visą Europą išėmus Ru ty Hali, per Teisėjo J. Zūrio gražų radio ir laikrodį.
šv. Kryžiaus bažnyčioje.
<
siją ir Š. Amerikos konti antras įvilktuvės, skambėjo
Prieš įvilktuvės pats ma rose Park, vasario 28, kovo
“DRAUGO”
Town of Lake, lapkričio 21
patriotiški
nentą su Kanada ir Meksi puikūs, gražūs,
joras Kelly atvyko į Teisėjo I ir 2 dienomis 1943 m.
DARBŲ SKYRIUS
22 ir 23 dienomis 1943 m.
‘
šv. Mykolo bažnyčioje, No.
ka imtinai. Visur jie kon setnimentai Amerikos ir Lie kambarius pasveikinti Tei
f
Dievo Apvaizdos bažnyčio
Side, kovo 28, 29 ir 30 die
“DRAUGAS” HELP WANTKD
certuoja su dideliu pasise tuvos dėlei. Teisėjas Dona- sėja Joną T. Zūrį.
»
• \ '
je, Kančios Savaitėje, balan
ADVERTISING
DEPARTMENT
hue,
kurs
vadovavo
Zūrio,
nomis 1943 m.
kimu, nea to choro genialu
Įvilktuvių iškilmių
sur137 No. Dearborn Street
džio
11,
12
ir
13
dienomis
Gimimo Panelės Šv. para
Tel. RANdolph 9488-948#
sis vedėjas Jaroffas su tuo įvilktuvių programai tikrai pryzas buvo dalyvavimas
1943 m. >
šlauniai
pagerbė
Lietuvą,
choru atsiekė naujų vyrų'
Teisėjo Zūrio tėvelių, ponų pijos bažnyčioje, Marąuette
HELP WANTED — VYRAI
Ypatingos pamaldos Šv.
lietuvius,
ir
jųjų
atstovą,
Park,
balandžio
4,
5
ir
6
die

chore sąskambių ir efektų
Zūrių,
kurie
ateinančią
VAIKINAI — prie lengvų dirbtuvės
Kazimiero Seserų vienuolyno darbų. Patyrimas nereikalinga. Laiki šiol negirdėtų. Dėlto Ber Chicagos Municipal Teisme, vasarą švenčia savo vestu nomis, 1943 m.
bai Jdomus darbas. Dienų lr naktj
Aušros Vartų bažnyčioje, koplyčiose gruodžio 29 d. shlftal. Gera užmokestis laike moki
lyno, 15 metų atgal, spauda, Joną T. Zūrį. “Mes žinome, vių auksinį jubiliejų.
nimo. Greitas Isidirbimas.
West Side, gegužės 9, 10 ir 1943 metais.
PLASTIO BINDING CORP.
pavadino tą chorą vokaliniu kad Lietuva nepražus, kai
Kun.
A. Baltutis atidarė
733 8. Sherman St.
*Šv.
Kazimiero
bažnyčioje
šis
baisusis
karas
pereis
ir
II
dienomis
1943
m.
orkestru. Nors vokiečiai yra
įvilktuvių iškilmes malda ir
Visų Šventųjų bažnyčioje, Chicago Heights, III., atlai
REIKIA VYRŲ
dideli specai vyrų chorų, bąt lai gyvuoja Nepriklausoma
įspūdinga invokacija.
Roselande, birželio 6, 7 ir 8 dai baigiasi šį vakarą, gruo Mes iimokinsim jus gerai apmo
jie nustebo ir labai susiža Lietuva! ” Toks buvo Teisėjo
kamam darbui. Alga mokama ir
Šalę
kitų
svečių
įvilktuvių
džio 1 d.
dienomis 1943 m.
vėjo Jaroffo vadovaujamu Donahue kalba tuojaus po
laike mokinimo.
100 NUOS. KARO DARBAI
Tėvų Marijonų seminari
choru; iki šiandien jie ne Teisėjo Zūrio padarytos prie programoje ir vėliau priim
n
SKAITYKITE
“
DRAUGĄ
2743
W. 36TH PLACE
tuvėse
Morrison
Hotel
buvo
jos koplyčioje, Hinsdale, III.,
turi sau lygaus arba konku saifeos teisėjų pareigoms.
p. Zūrienė, Teisėjo Zūrio
DOCKMEN. FREIGHT HANDLERS
rento. Kai jie išvažiuoja se
Mayoras Kelly ir Teisėjo
Matykite Mr. Hoff, po 10-tos važmona,
Al.
G.
Kumskis,
andos ryte.
zono koncertuoti, koncertuo
tėveliai dalyvavo!
INTERSTATE MOTOR EREIGHT
Commissioner
of
South
ja 20 savaičių be sustojimo,
SYSTEM, 1833 So. Canal St.
Teisėjo Zūrio įvilktuvės Į Parks, Jaek T. Juozaitis,
beveik kasdien po koncertą,

"LAI LIETUVA VĖL
GYVUOJA NEPRIKLAUSOMAI"

ma, kad karinė dijeta

Dariaus ir Girėno Post le- tų visuomenininkų,
gijonieriai įteikė Teisėjui rių ir profesionalų.

NULIŪDIMO

f

VALANDOJE

Kreipkitės į -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Mirė gruod. 5 d.. 1942 m.,
vak., sulaukęs pusės

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
Suvalkų apskr., Aleknonlų par.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Marijona
(po tėvais
Puklutė); 2 sūnus. Adomų ir
Klemensų: marčių J levų: duk
terį Albinų Laughton Ir Centų
I; 3 pusbrolius, Jonų lr
lenų Gudaičius lr Vilimų
3 pusseseres, Helanų
KAlvaltienę tr Julijonų Gurtnsklenę tr Marijonų Abračlnskle'■Ofjlr kitus rimines,'draugus
'lr pat|stamu»i
Kūnas pašarvotas namuose:
10268 Indiana Avė. Laidotuvės
Jvyks trečiad., gruod. 9 d. 18
-'“tų 8:80 vai. ryto bus atly' i J Visų Šventų par. baž
nyčių, ktlrloj (vyks gedulingos
pamaldos uC velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas J Sy.
Kestmiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
»g

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

MILUONS AMU—Mirade Whip does work wonders
with salads I A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and fine mayonnaise, Mirade Whip is
by far America’s favorite salad dressing.

įvairių ligų juos pagydžiusi.

W ASHINGTON.

Duktė,

Moter*s.

Žentas,

Sūnai,

Pusbroliai

ir

EDOE

I.ATHE OPERATORIAI
Aukščiausia mokestis. Tiktai pirmo
kleso vyrai reikalingi.
Kreipkitės
sekančiai —

VICTORY MACHINE PRODUCTS
5814 So. Wood St.
DOCK MEN lr FREIGHT HANDLERS, stiprūs vyrai, nuolatini nak
timis darbai, union mokestis. Atsi
šaukite tarp 8 lr 10 vai. ryto.

kad japonams jau ima trūk
ti karo laivų.

OPERATORES — single needle, pa
tyrusias Prie marškoniniu lr raron
dreaiu. Taipgi PRES8ERS. BUTTON
ir BUTTON HOLE OPERATORES.
Gera užmokestis, bonai Ir atostogos.

KORAOH BROS.
313 W. VanRorcn St.

MERGINOS IR MOTERYS
Vedusios ar ne. 17 iki 40 metų am
žiaus, reikalingos prie abal svarbių
lr (domių Defense darbų. Patvrlmas
nereikalinga. Aukštesnės mokvklos
mokslas nereikaingns. Mes apatinia
me išmokinti. Tiktai dienos laike
darbai. Gera pradinė alga su reguarinlu algos pakėlimu tr bonai. Pult
kl proga (sidirbti. Geros darbo są
lygos. Gera transportacija. Atsineš
kite gimimo metrikus arba piliety
bės popieras.

BEAUMONT CRYSTAL CO.
1319 S. Michigan Avė.. 7 aukštas
MERGINOS reikalingos prie nbelnų
dirbtuvės darbų. Pae'.ovūs darbai,
gera užmokestis.

REAL PACKING COMPANY
2710 So. Poplar Avė.
MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patyrimas nereikalinga.
Lahai Įdomus darban. Diena ir nak
tį shiftai. 40 centai j valandų moka
ma laike mokinimo. Greitas jsldirblmaa. Kreipkitės I—

FLAfirne BINDING CORP.
732 8. Sherman St.

MERGINOS

Reikalingos išmokti radio amatą;
patyrusios ar nepatyrusios; am
žiaus 18 iki 40 metų; dieną ir
naktį' darbai. Prie MontroSe Avė.
Atplaukite į Employment Ofisą.

THE RAULAND CORP.
4245 N. KN0X AVENUE

(Įsteigta 1889 m.)

’; .

LABORERS
3230 S. LITUANICA AVENUE
— Reikalingi dirbti prie Loadtng
Platformo. Nuolatini darbai. Uni arba telefonuokite: YARtls 0180.
on mokestis.
Kreipkitės sekan
PARDAVIMUI
čiai —
KEESHIN MOTORS
PARDAVIMUI KRAUTUV*
221 W. Roosevelt Road
Randant geroj vietoj, netoli McKinley
Park Labai gert Įrengimai. Pardavi.
mo prtežastls — ilga. Kreipkitės prie:
AGENTAS reikalingas Roseland ko Mr. Walter Ntrtov. 2200 W. S7th RU
lonijoje — rinkti prenumeratas lr Ohicago, Dl., tel. LAFsyette 8098.
Išnešioti skaitytojams laikraščius. Pi
niginis atlyginimas labai garan. At
sišaukite J “DRAUGO” RAŠTINĘ, SKELBKITĖS
“DRAUGE”
23X4 So. Oakley Avė., Cšilcago, Hl.,

AMBULANCE
Patarnavimas
Dieną ir Naktį.

320 WEST 15TH AVENUE

Chicagos

t

Lietuvių

j

Laidotuvių

Meniški, Vertingi

tis

*t

PAMINKLAI

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

., i

MAVMOLESM. '

Mes Turime
Koplyčias

Direktorių

Visose Miesto
Asociacijos.

Dalyse.

V/.!
ŽENKLAI

P. T. RIDIKAS

MARIJONA BUTKIENE
(po tėvais Telkertai tė)
Gyv.: 3223 8. Lituaniea Avė.
Mirė rruod. 5 d.. 1942, 3:16
vai. p. p., sulaukus pusės amš.
Gimus Lietuvoj. Kilo Iš Ra
seinių apskr.. Oaurės par.. Ki
etų k. Amerikoj Išgyveno 3R m.
Paliko dideliame nuliūdime:
4 sūnua Antanų Ir marčių Har
riet, Jonių. Juosapų tr marčių
Konstancijų. Pranciškų (U. 8.
kariuomenėj); ( anūkus; sese
rį Petronėlę Ir švogerj Pranciš
kų ftatkua lr Ju šeimų; brolj
Jonų Trik s rtų: daug pusbrolių,
puaseserų tr kitų giminių Ir
pažįstamų: o Lietuvoje 3 sese
ria, Onų Ašmonlenų Jr MarolJonų Rimgalllenę.
Priklausė prie Maldos Apaš

talavimo Ir Tretininkų dr-jų.
Kflnaa pašarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioj. 3307 8. Lttuantea Ava. Laidotuvės Jvyka
trečiad.. gruod. 9 d. Iš koplyėtoe I vat. ryto bus atlydėta J
•v. Jurgio par. balnyčių, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos ui
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulvdėta I Sv Kasimiem kapines
Nuoširdžiai kviečiame glmlnee, draugus Ir patiriamus daly
vauti boso laidotuvėse.
Nullldų: Stosi. Marčios. Se
gu. švrf ris. Brolis., Pnsbro■01. PUssensrės Ir k. Otašnės.

UI4 dlrekt Ant. M. Phil
lips. tsl. TARds 4003.

SSfM SO. HALSTED STREET
710 W. 18th STREET
Telephane TARDS 1419

Pasitikėjimo

Mumis
Rekordas —
II Firma Virš š3 Metų

_

I. J. ZOLP

Tos Pačios Orimos

•

1646 WEST 46th STREET

Rankose!

Phone VARDS 0781

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL OO8T.

MAŽEIKA
Memorlals

Erected

Anyvrhere

8819 LITUANICA AVĖ.
VPorkmanship

, and

and Obtainable

Material

[JOHN F. EUDEIKIS

Unezeelled —

at Lovrest Prices.

Laidotuvių Direktorius

BUY U. B. WAR BONDS WITH THB SAVINO!

AMBULANCE Dieną Ir Nakų

KRBIPK1TBS PRIE LIETUVIO .

JOHN

PĄCHĄNKIS

MODERNI HvMM PARODA:!
4386 W. Washington Blvd.
ToL E8Tebrook 8643
|

'

REZIDENCLJA:
3919 South Troy St
TOL REPubiic <298

VALANDOS: Kasdien 0-0 v. rak.; Šeitad. Ir Sekm. OO raL

Tel.

YARDS

1741-1742

4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAPayette 0727
RADIO PROGRAMAS —S :00 raL Pirmad lr Katrirtad. vak.
U atotiea WOES (1800), ra Povilu Šaltimleru.

EVANAUSKAS
Phones TARDS 1188-81

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 4244 E. 108th ST.
2814 WE8T 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1278
Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
1*821 SO. MICHIGAN AVĖ.

4006-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

<

SV. JURGIO PARAP. KEBONIJOJ
reikalinga VTRfiJA. Kreipkitės se
kančiu1 adresu:

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PHONE: 9000

,

(MOTERYS

NARIAI

Lald. Dlrekt. Lachavvicz lr
8ūnal, tel. CANaI 2515.

ADS

HELP WANTED — MOTERYS

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PETIR TROOST MONUMENT COMPANY

— Lai

vyno sekretorius Knox sako,

PRUZIN FUNERAL HOME

gimines draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:—

Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir

* * * * ******* *.***.*«*

reikalingi.

CITTTERS.

FRED OLSON & SON MOTOR
SERVICE, 4724 W. Walton

JŪSŲ PATOGUMUI:

MIRACLE WHIP!
its "different flavor
always makes a hit.

MOTERYS

TRIMMERS tr EDGE SETTERS. Ge
rų . užmokestis, nuolatini darbai.

ANTHONY B. PETKUS
1U:Ž7 v.

ir

SHOE

MONARCH SHOE COMPANY
844 W. Adams Street

biznie

• ANTANAS VAIČIŪNAS

VYRAI

Patvrę

bri

tams naudinga, nes nuo daug

CLASSIFIED

o kitą ir po du atlikdami; prasidėjo po dešimtos valan- Zūrio balifas, p. Juozaitiejuos vežioja menedžierius. dos ir Sheriff Carey priėmė nė, redaktoriai šimutis, Gri
gaitis ir Vaidyla, ir daug ki
Zūrio priesaiką.

— Suseka

LONDONAS

Phone PULLMAN 9081

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE

YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
SO. CALIFORNIA AVĖ.

LAFAYETTE 8572

PLATINKITE “DRAUGĄ’
r

I

__ .. to . ..

-u. . -aA-JU/

Antradlenla, gnudt. 8, 1042

prkitgab
Tiesa, su tomis jėgomis ne vien amerikiečiai turi su

DRAUGAS
THE LITHUANIAN’ DAILY FRIEND
MM South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya .
A metnber of the Catholic Presą Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months'— $2.00; One Month — 75e. Europe — One Year —*$7.00;
Bix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in '^Draugas” brings best results.

DRAUGAS

, » •

PASIKALBĖJIMAS SU TĖVU DR. K. RĖKLAIČIU

sidurti. Dideles ir puikias jėgas turi ir mūsų santarvi

Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbise: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trimr Mėnesiams — $».00;
Vienam hfenesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams- raitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito lenkių.
Redakcija pasilaiko sfu teisę taisyti ir trumpinu visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuoMOros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai lr aiikiai (jei galima, rašomąją maiinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusio* korespondencijos laikraštin ne
dedamos;

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

ninkai: anglai 4,000,000 vyrų, Kinija apie tris milijo

daugiausia laukiama iniciatyvos, o svarbiausia — lėk

tuvų, tankų, šautuvų.
viršenybę ore Tuo tarpu vokiečiai jau nebepajėgia pa

Naciui pavergti Čekoslova

gaminti tiek lėktuvų, kiek jų mūšiuose netenka. Japo

kijos žmonės vis labiau pra

nija, jau pražudė du tūkstančius lėktuvų, kurių produk

plečia

cija. pas juos eina, palyginti, lėtu tempu.

okupantams.

Visame krašte platinami
slapta leidžiami laikraščiai.

vaidmenį.

Švedijos

muo Europos ir Šiaurės Afrikos kare yra didelis. Nors
riuomenę ir amuniciją per Atlantą. Amerikiečiai ypač
sėkmingai gynė transportinius laivus nuo priešų sub
marinų. Ai&erikos laivų veikla Pacifike yra gigantiška.

Ten eina tokios rūšies kovos, kuriose abi pusi stengiasi

Turint galvoj Amerikos ir Japonijos produkcijos gali
mumus/ resursus etc., .į Jungtinių Valstybių pergalę
mes žiūrime visai optimistiškai.

PERGALĖ NEABEJOTINA
Amerikiečiai apie pergalę neabejoja, bet ir siekia,

statyti Laiką, kada karas baigsis net militarinių dalykų

kad toji pergalė būtų pasiekta greičiau ir, kiek galima,

žinovai neišdrįsta.

mažesniais nuostoliais. Dėl to yra įkinkoma visos jėgos,

Žinodami, kas pirmaisiais karo metais įvyko, maty

kad kuo geriausia paruošti kasdien gausėjančią kariuo

dami, kaip eina prisirengimai ateities žygiams, mes tik

menę ir ją šauniai aprūpinti visais reikalingais karo

galime būti tikri, kad Amerika ir jos eantarvininkai

pabūklais.
Amerikiečiai nepratę rizikuoti grumtynėse: jie pasi

Šiandien Jungtinės Amerikos Valstybės yra dvigu
bai, ir net daugiau, stipresnės negu jos buvo tuomet,

ruošę einą į sporto aikštes, tuo labiau pasiruošia eida
mi

į karo frontą savo kraštą ginti.

Perpildyti

traukiniai

radau, ksd jis gerai kalba

nų provincijolą, tėvą dr. K.
Rėklaitį, jis buvo tik ką grį
žęs iš Kanados, kur buvo nu
vykęs savo nuolatinės USA

Iš to

galima

kaip smarkiai

numanyti,
čekų

tauta

matėte Kanadoje?

daug važiuo

formas.

riais.

čiau anglai nepalūžo. Jie pasirodė vieningais ir patva

Nepaisant, kad 1941 m. gruodžio 7 d. Pearl Harbore

Kai Jungtinės Amerikos Valstybės vakar minėjo vie-

japonai sunaikino arba sužalojo beveik visus laivus, bu

nerių metų karo sukaktį, ta proga Anglijos spauda

vusius tada Hawaii salose, U. S. laivynas yra daug

daug pastabų padarė. Jos buvo Amerikai palankios.

stipresnis, negu jis buvo prieš karui prasidedant. Tai

Anglai tiesiog stebisi amerikiečių pažanga karo reik

sant savo sužalotus laivus ir statant naujus, U. S. lai

menų produkcijoj, kariuomenės prirengiibe ir b t. Juos,

vynas pajėgė užduoti sunkiai pakeliamą smūgį. Japo

anglus stebina amerikiečių lakūnai, laivų produkcija,

nijos laivynui.

žygiai Solomons salose ir kitur. Jie tiesiog didžiuojasi

Amerikos prekybiniam laivynui nepaprastai

buvo

sunku

operuoti, nes pašėlusiai siautė priešų submarinai.

Amerika tą priešų submarinų siautimą labai žymiai su
mažino. Be to, per metus laiko pagaminta 8,200,000 to-

- nų įvairios rūšies laivų, Jų ^pagaminta daugiau, negu
Prezidentas Rooseveltas prašė arba įsakė jų pagaminti.

Ritos rūšies karo produkcija taip pat ėjo plačiu mas

tu. Lėktuvų, tankų, šautuvų ir kitokių karo pabūklų
gamyba varyta pirmyū tiesiog fantastišku skubotumu.

Jungtinių Valstybių karo štabo sumanumu suorgani

Anglų spauda, padariusi vienerių metų Amerikos į-

stojimo į karą apžvalgą, visai optimistiškai žiūri

maldumas prie šv. Juozapo

per Italiją, bet per Balka

turėjo tokį pasisekimą, kad

nus.
,
Bet toks žygis dar ne taip

latą Montrealyje visų pirma

šiandien jau

buvau nusiųstas pas gydy

čia, o didinga bažnyčia sto

greit bus galima pradėti.

toją. Jisai mane tikrai nu

vi ant aukšto kalno. Vienuo

Pirmiausia iš Tunisijos
naclų-fbšistų jėgas reikia iš
vyti.

stebino, kai lietuviškai pa

lis

Egiptas, kaip pranešama,

“Kiek turi metų?’’

klausė:

tą

karą

palaukti,, ir visokių netikė

laimėti.
To krašto gyventojai daiau

tinumų patirti. Sakysime vie

giasi, kad vokiečių-italų jė-

riai užpildant tam tikrą laPAloko atsakinėti i Aižklausimus, ’<VeFnesioriėhtavo,

na kažkokia sekretorė, ku

Nuotaikos šiaurėje

Japonai įvedė tiesiog dras
tišką karo cenzūrą. Taip pnt

venimas

padidino policijos jėgas.

nadoje?

Matuševskio

Ka

Jungtinėse Valstybėse. Pri

pai Argentinoje siūlo lietu

sukilimų.

vačių automobilių matytis

viams kunigams vis naujas

Iš to galima suprasti, kad

nemažai. Lietuviai nors ne

vietas.

Japonijos viduje nuotaika y-

mažai yra iš savo tarpo vy

rė AUevanedoje prie Buenos

ra prasta.

rų išleidę į armiją, bet šiaip

Aires. Rozarijo mieste, kur

darbuojasi gerai.

Vieninte

yra daug lietuvių, vyskupas

Montrealyje

net žemės lietuviškai para

“ataugo”
gruodžio 8 d.)
(Iš

1917

metų

skiria,

siūloma

lietu

lietuvių yra gal apie 3,000.

bas Berisso miestelyje. Taip,

Jų tarpe yra gabių veikėjų

kad į Pietų Ameriką prašo

gerai.

mo

ma kaip galint greičiau nu

sn

siųsti dar du kunigu, bet dėl

vaikučiais ruošia vaidinimus,

žtnonių stokos to dar nega

kalbėtis su

Bandžių te,

kuri

darbuojasi su organizacijo

lime padaryti. Kai mūsų pa

mis.

Toje šv. Kazimiero pa

jėgos sustiprės, tikimės ga

rapijoje klebonauja kun. Bo-

lėsime laikraštį pradėti leis

kurą rūpinasi visus

ti. Tiesa, ten būtų lietuvių

ir todėl, — ko lietuviai patys nesivaizduoja — kad

vais badės. Daug kraujo pra

belyje

rus (nuo 18 m. amžiaus) karių eiles dar sparčiau augs

pati Lenkija tą lietuvišką skirtingumą, lietuvių kal

lieta.

biaas,

plunks

suburti į glaudesnį ryšį. Ka

sugebančių valdyti

nadiečius ir kleboną Bobiną

ną; turiu galvoje K. Čibirą,

lie

bet jisai šiuo metu turi rū

dažnai atlanko

tuviškos

spaudos

darbinin

p. Širvydas, kurą para

turi valdinę tarnybą.

pesnių su savo pašlijusia svei

kata. Visgi aš esu įsitikinęs,
be lietuviško

kad

katalikų

laikraščio Pietų Amerika nu
Vienuolio širdis

bą, lietuvišką paprotį, lietuvišką skirtumą nuo savęs

stlfcliBiaane inde ....

Šie vyrai šiandien kariauja keliuose frontuose. Po
devynių mėnesių karo Tolimame Pacifike — Solomons

kažkokiu būdu myli. Ir todėl trokšta viską, ką apima

.

Vytie* ženklas — išsaugoti, apginti, išlaikyti.

sisakius kun; prof. P. Bučiui

Kanadoje dabar ypač ne

salose perėjo ofensyvon, po vienuolikos karo mėnesių

‘‘Pilnai pripažįstant Lietuvos ir Lenkijos kultūri

“Draugo" re

rimą pabrėžti visų tautų vie

nę tylybę — materijaiinių Lenkijos ir Lietuvos jėgų

daktoriaus vietos, bendrovės

ningas nusistatymas kovoje

santykio nelygybė lenkų yra atjaučiame, kaipo Len

direkcija sudarė redakcinę

reiks daug

kijos istorinės pareigos Lietuvos atžvilgiu buvimas.

komisiją ir jon pakvietė: ku

užr demokratijų laimėjimą
Daromos bendros eisenos į-

Pažymėtini Winaton Cburcbillio, Didžiosios Britani

Visi jaučiame, neabejotinai au gen. Sikorskio kabine
to nariais imtinai, kad Lenkijos prievolė šiame kare

jos prerriero, vėliausioj, kalboj pasakyti žodžiai: tai dar

yra iškovoti ne tiktai Rzeczpospoiitos čielybę, laisvę

Bėra pal aigoa pradžia, bet tik. pradžios yh^ig*

ir nepriklausomybę, —- bet taipgi, lygiai taip pat mū

Redakcijos komiaija^. At

iš

mūaįškiai įsikū

viams kunigams pradėti dar

kas

puola italuau.,..
Šiandien Siaurės Italijoj* vo
kiečių ir austrų armijos pra
dėjo pulti italus Paimta; ne
laisvėn 11,006 italų kartų
Vokiečiai

pijai

Jan

Tame mieste

Mūšiai baisūs. Hsriti durtu

dienraščio

galės apseiti ir kaip tik są
lygos

leis,

mes esame linkę

ir to darbo nepamiršti

Spaudos draugijos
Jungt Valstybėse
—

Tėvo

Provincijole,

ži

nau, kad pas Tamstą lan
M. žaldefcą ir P. Tumasenį.
se i> Uetuvial dalyvavo. Bū kėsi Kat. Federacijos igag
ną ir didesnių bendrų baž Įloti Žmonės, kurie prašė,
Rašytojas Gorkis prieš nytinių pastrodymų. kur kiek kad tėvai marijonai Jungti
bolševikus.. Rašytųjų Mak viena tauta savąja kalba nėse Amerikos Valstybėftc
nigą Būčį, kun> Koottį, ark.

vatrių tautų

meldžiasi ir čia lietuviai gra

žiai dalyvavo. Nuostabu, kad

ir Trockį. Jis mato Ru

Kanadoje net ir mažieji ne

Mūsų armijos turi susidurti su 9,000,000 Vokietijos

nepriklausomybę, niekieno ir jokių būdu neverčiamos

sim Gorkis savo straipsniais
latknaščiuose atakuoja. Le

kareivių, su 4,500,000 japonų kareivių ir $1,300.000 ita

atsisakyti bet kokios savo suverenumo dalelės kitos

niną

lų kareivių. Ir tie visi priešų kariai mūšiuose jau yra

valstyoės naudai,

UŽgHįdlnti,

vysku

no apsisaugoti nuo galimų

lietuvių tautoje skirtingumo reikalingumą. Bet taipgi

netgi jei toji valstybė būtų Len-

Vietiniai

marijonai.

žinoma, žymiau jau yra paaugęs. Imant jaunesnius vy

— tas raiškia lietuviškos valstybės

— Pianų turime, bet jėgų

jome dažnai net pigiau, kaip

gerbs

priklausomybę

bėra katalikų lietuviško laik

galba japonų militaristai ma

vyrų. Be to, marinų ir krantų apsaugoj — 400,000 vy
rų. Viso 5,900.000. Per paskutinįjį mėnesį tas skaičius

sų prievolė yra iškovoti Lietuvos čielybę, laisvę ir ne

pradėti leisti laik

raštį. Ten, berods, dabar ne

liaujant teko pirkti,

savitumas — yra. ir bus reikalas, kurį Lenkija pa

KARIA tJANCIŲ PUSIŲ VYRŲ JĖttOS

jatB-ten

bar yra 7 lietuviai kunigai

pa

dabar armijoj yra 4,500,000 vyrų, o laivyne milijonas

ir karo produkcijoj, ir karo frontuose, dar
pastangų padėti, kol pergalė bus pasiekta.

tų Amerikoje. Ar neplanuo-

mokė

Sustiprintos policijos

kričio mėnesio pradžioj p. Rooseveltas paskelbė, kad

Nežiūrint tų visų laimėjimų — ir vyrų mobilizavime,

sekasi Pie

vis trūksta. Tiesa, tenai da

torius taip baigia:
“Ir ateityje lietuvių kalbinis, kultūrinis, politinis

padarė šaunų žygį į Šiaurės Afriką.

gerai

to kainom bent gi ką ke

rėjo 1,600,008 vyrų armijoj ir 300,000 laivyne. Lap

.

Pietų Amerikos rūpesčiai
ir laimėjimai

jų

įdomų atsišaukimą į lietuvius. Savo ilgoką “žodį” au

,

i f

no-

Japonijos visuomenės opini

Prieš 1941 m. gruodžio 7 d. Jungtinės Valstybės tu

Ne tiktai, todėl, kad Lenkija supranta gyvo

po, kad minių širdis įkaiti-

raščio?

Žodis lietuviams
įdėjo

žmonės lanko — ji buvo tiek
karšta meile prie šf. Juoza

ka Negaliu sakyti, kad bū
tų ypatingai pakilusios mais

kytoja

buvusio Lenkijos fiųausų ministro pntk.

ir jie bus dar geriau paruošti.

kariaujančioje

Teko, pav.,

lenkų

bo pradžia. Su pagarba ją

slopinti nepalankią raidžiai

SPAUDOS APŽVALGA j
Nevv Yorko

•

atrodo šiaip gy

lė Kanadoje —

’f;
• .M -i
dienraštis “Nowy Sūrint”

inde, kur buvo broliuko* dar

— Galima gauti dar viso

į

"

bingoje vietoje stikliniame

Kieta cenzūra siekia nu

greiti ir stiprūs. Susidūrę su priešų lėktuvais, jie laimi:

MŪSŲ KARIAI IK JŲ VEIKLA

— Kaip

vuoja

1

bažny

puikioje

toje mažoje koplytėlėje gar

marijonams

esanti lietuvių parapija gy

tuvus.

metai kaip miręs. Jo kūnas

— Girdėjome, kad tėvams

1

•

ketveri

čioje, bet jo širdis padėta

kad ji bent gi

tuviais,

late žmonių daug, tenka ir

kams.

Andriejus jau

palaidotas

tų dėtis prie Jungtinių Tau

pastangų greičiau

koply

be

ne

Pa

rėti nemažai reikalų su lie

sakinį yra išmokęs. Konsu

tų

Andriejaus

Matyt, kad jam. yra tekę tu

galė

persiorganizuoja, kad

Amerikos lėktuvai, išleisti operacijoms, pasirodė ir
rienas amerikiečių lėktuvas nukerta penkis priešų lėk

karto

Iš

mu. Susiradęs USA konsu

Jungtinių Tautų pergalę.

<ir

nuolis Andriejus.

ropon gali būti pradėta ne

zuojant šiaurės Afrikos okupaciją ir kitus karo žygius

atliekant.

pradžią davė broliukas vie

lė šv. Juozapo garbei.

sta nevedęs?”

ir iš jų nemažai pasimokė, žmonės daug iškentėjo. Ta

Tam pamaldumui

ceremonijų su vizos išgavi

galės padėti santarvinin

milijonu;, vyrų savo kariuomenėj^ kuomet -šiandien jau
virš šešių milijonų vyrų dėvi Dėdės Šamo karių .uni

pasireiškia Sv. Juozapo gar

rūpesčiu pastatyta koplytė

kad paklausė ir tą: “Ar Tam

metus. Ji daug sunkumų išgyveno. Daug klaidų padarė

būdu

sunkAimo. Daugiau visokių

ir pasijutę laisvi, daug kuo

Prieš metus laiko Jungtinės Valstybės turėjo tik du

nuostabiu

buvo paties br.

padarė didelių nuostolių ir privertė Ameriką įstoti į

Anglija kariauja su Berlyno-Romos ašim ketvirtus

kur

siekti Kanadą nėra didelio

sipeikėję nuo- didelių smūgių

SEsŲ JftOŲ STIPRĖJIMAS

Gėlimą dar suminėti, kad

Yra teigimų, kad Jungti
nių Tautų invazija Pietų Eu

gos; bovp^^jiušklntos. 'At

Anglai apie amerikiečius

ir anglų bei lietuvių kalbas.

jančių kareivių, tačiau pa

kuomet’japonai 'iš pasalų užpuolė Pearl Harbor uostą,

karą ir gintis.

ką mokyklą, bet jisai moka

binimas.

— Traukiniai dabar per

pilsi. Matyti

kovoja au okupantais.

mėgęs, nes eina į prancūziš

vietą,
— Kaip sekėsi kelionė, ką

laikraščių.

prancūziškai ir tą kalbą pa

Montrealyje teko aplankyti

vizos reikalu,

trisdešimts nelegalių, slaptų

čia ir Amerikos laivai smarkiai veikia, pervežant ka

greičiausiai ir kad baigtųs visiška pergale. Tačiau nu

karą laimės.

“ Af-

Prahoje, čekų sostinėj, eina

Didžiosios Britanijos laivynas yra stiprus ir jo vaid

tik 73 laivų. Skirtumas, kaip matome, yra didelis.

Visi, suprantama, trokštame, kad karas baigtųs kuo

dienraščio

tonbladet” žiniomis, vien tik

LAIVYNO VEIKLA

Kaip su spaudos draugija!
Kai sutikau tėvų marijo

kare vaidina labai svarbų ir ar tik ne patį svarbiausią

jama, kad Japonija neteko 300 laivų, kuomet Amerika

ašim, daug kas arba tikriau — visi šio krašto žmonės
galvoja apie tai, ką atneš šie metai, kaip toliau eis ka
ras ir, pagaliau, kada jis baigsis.

pasipriešinimą

savo

Reikia neužmiršti, kad lėktuvai šiame moderniškame

Amerikai paskutiniuoju laiku gerai vyko. Apskaičiuo

Pradedant antruosius karo metus au Berlyno-Tokio

lietuviška laikraštį Pietą Amerikoje! -

Džiugu konstatuoti, kad Amerika jau yra paėmusi

kiek galima daugiau sunaikinti savo priešų laivų, čia

Pradedant antruosius kare metus

- Ką matė išvykęs į Kanadą. - Prie marijonų
priklauso 35 Kėlimai kunigai. - Ar išleis

‘iurripai

nus, rusų apie keliolika milijonų. Iš amerikiečių vis tik

įmonių, kurio

sijai pražūti atskirai taškam
tis
vokiečiais.
/. Užkalbinęs aaaž^ vaikutį, ata
- up
M
bu

plėsdami lietuviškos spaudos

įtaką

organizuotų

draugijos skyrius

koji

visuomenė,

spaudos
Lietuvis

kuri

kiek

.'Nukejtą į 5 oust).

Antradieniu gruod. 8,

1*42

P p A TT r A C

BIZNIERIAMS IR PROFESIONALAMS I PAGALBA
ATEINA KATALIKIŠKOS SPAUDOS AGENTAI

Iškilmingai palaidotas

Susirinkimai

kun. dr. K. Rėklaičiu

Izidorius Nausėda vakar
palaidotas iškilmingai Šv.
Kazimiero kapinėse.
Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčioje buvo gedulinS0S pamaldos, kur trys
kumgai laikė šv. Mišias. PaniM'^ose dalyvavo daug žmonių, kurių tarpe matės Lie
tuvos konsulas P. Daužvardis, kun. A. Deksnys (dėdė),
kapelionas Urba ir kiti.

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks
trečiadienį, gruodžio 9 d.,
Aušros Vartų parap. mokyklos kambary. Susirinkimas
svarbus, bus keletas raportų ir ateities darbai. Dėl tam
Draugystė Palaimintos Lie
tikrų priežasčių, susirinki tuvos priešmetinis susirin
mas prasidės pusvalandį kimas įvyks trečiadienį, gruo
anksčiau, negu paprastai, tai1 džio 9, 7:30 v. vak., Chicayra lygiai 7:30 vakare. Pra- gos Lietuvių Auditorijoj
šoma visus atvykti laiku.
3133 S. Halsted St. Visi na
Valdyba riai būkite susirinkime, nes
bus renkama 1943 metams
Cicero. — Sakių Apskri valdyba. Taipgi išgirsite ra
ties Klūbo priešmetinis. su portą iš parengimo vakaro.
Lucille S. Dagis, rašt.
sirinkimas įvyks trečiadienį,
gruodžio 9 d., 8 vai. vak.,
Stanaičių name, 1602 S. 50
Radio
Ct. Prašomi visi nariai laiku
Šiandie, antradienį, 7 va
ateiti. Turime daug svarbių
reikalų svarstymui. Išgirsi landą vakare, Peoples Fur
te raportą iš buvusio Lab niture Co. krautuvė trans
liuos regulerę antradienio
darių Sąjungos seimo ir iš
buvusios mūsų klūbo “bunco radio programą iš stoties
party”. Taipgi rengsimės WGES. Programoj dalyvaus
žymūs talentai. Bus gražios
prie paminėjimo 5-jo mėti
nio klūbo darbuotės vakaro. dainos, smagi muzika, juo
kai, pranešimai, įdomybės ir
Be to, bus rinkimas naujos
t.t. Maląnėkite pasiklausyti.
valdybos 1943 metams.
Rep. XXX
Valdyba
Kas nugali kitus — stip
VVest Side. — Moterų Są rus; kas nuggali save —
jungos 55 kp. priešmetinis galingas. (Lao-Tse).
susirinkimas įvyks šį vakat?

(Atkelta iš 4 pusi.)
rius sveikinimo kostumerių
jaučiame,
rodo prielankumo
ir klijentų švenčių proga rei
marijonų veiklai, tikisi ir
kalu. Ir taip:
No. Side darbuojasi K. šioje srityje pagalbos
Spaudos reikalai, kaip
Šerpetis
žinote iš Lietuvos gyvenimo,
Dievo Apvaizdos parapijoj
tėvams marijonams rūpi la-1
~ P. Varakulis
Bridgeporte — P. Gudas. bai. Svarsčiau tuos reikalus.
Marąuette Park — S. Sta Ir čia vėl sunkumas su jė
gomis. Tiesa, turime 35 ku
niulis.
nigus lietuvius, bet iš jų 7
Brighton Purk — F. GuArgentinoje, 7 dirba semi
Iš bažnyčios velionio Iz.
biata.
narijoje, 7 kolegijoje, 3 prie Nausėdos palaikus išlydėjo
Tovvn of Lake — A. Venc
laikraščio Pietų Amerika ne prel. M. Krušas ir pasakė
kus.
lionai kariuomenėje, 2 eina atitinkamą pamokslą, kuria
Cicero — naujas agentas
aukštuosius mokslus, kiti me iškėlė velionio nuopelnus
A. Slauteris.
prie parapijos darbų įvai Bažnyčiai ir tautai. A. a. Iz.
West Side — Bro Vladas
riose vietoee. Taip, kad ir Nausėda buvo vienas iš pir
Cibulskis.
negalima tuo tarpu paskirti mųjų 6v. Jurgio parapijie
Roselande — M. Povilonis
vieno, kurs specialiai atsi čių. Jis daug prisidėjo viso
ir K. Draugelis.
dėtų spaudos draugijų crga- keriopai prie šios pirmosios
So. Chicago — muz. K.
nizavimui. Vis' dėlto, kiek Chicagoje parapijos išaugi
Gaubis.
laikas leis, dabar prie laik mo.
Gary, Ind. — J. Aukškal
raščių dirbantieji kunigai
Į kapines velionį palydėjo
nis.
kreips dėmesį ir' į tą reika kun. kapel. Urba ir gausus
Melrose Park — J., žvirb
lą. Taipgi mes prašome ir būrys velionio šeimos drau
lis.
mūsų bendradarbių * skyrius gų.
Jei kurį biznierių ar pro
neužmiršti šio svarbaus rei
fesionalą aplenktų minėtieji
kalo — rūpintis laikraščių
“Draugo” agentai, sveikini
ir knygučių platinimu, tam
MAKE
mas bus mielai priimamas
steigti draugijėles, suorga
EVERY
pačios administracijos. Biz
nizuoti komitetus ar tiesiai
PAY DAY
nieriui ar profesionalui te
pačiam skyriui tuo darbu
reikės tiktai poros minutų
S* BONO DAY
užsiimti, o tikiu, kad ateis
telefonu paskambinti.
laikas,1 kada turėsime dau
8010, arba 8011.
giau jėgų ir kada tam spe
Csesteriield Cigaretų cialiai paskirtas kunigas ga
VALGYKITE
lės dar labiau tą veikimą
Liggett and Myers
pagyvinti”.
K. J. Pr.
Šj Vakarą ... CfflLETTTS

Kalėdos ir Nauji Metai
jau čia pat. Visur judėjimas,
bruzdėjimas. Kiekvienas per
ka dovanų saviškiams ir
siunčia sveikinimus švenčių
proga.
Biznieriai ir profesionalai
taip pat sykį į metus nori
pasveikinti savo koetumerlus
ir klijentius. Jie negali kiek
vieno kostumerio sueiti, jam
savo sveikinimą, savo
linkę.
y
jimus pareikšti. Dėl to ge
riausia priemone tam randa
spaudą — laikraštį. Bet ir
čia reikia valandėlė laiko
pašvęsti — sveikinimui pa
rašyti, jį pasiųsti. O laikas
biznyje ar profesijoj sutvar
kytas taip, kad visos valan
dos paskirstytos, užimtos.
Taigi, biznieriams ir profe
sionalams tame į pagalbą
ateina katalikiškos spaudos
agentai, “Draugo” platinto
jai. Jie jau pradėjo darbą.
Tai daro dėl to, kad tie svei
kinimai būtų gražiai sutvar
kyti ir rastų geresnę vietą
laikraštyje. O juk žinoma,
kad pirmesnis yra visuomet
geresnis, pirmesnis visuomet
gauna geresnę vietą. Dėl to,
visose kolonijose “Draugo”
agentai jan lanko biznie

Gražios Naujos 500
Dėžutės - tai yra

Žymiausias Pasiūlymas Dovanoms

to • -t

Kadangi vyrai yra gink
luotose jėgose, todėl visų
pirmoji mintis šiemet yra —
“Kepurės Nuo Galvų” pa
gerbimui Kareivių, Jūrinin
kų, Lakūnų lr Marynų lr tai
yra atvaizduojama ant Lig
gett ir Myers 1942 m. Kalė
dinių Chesterfield Cigaretų
kartonų (cartons).
“Jie skaitomi geriausi” yra obalsis, panaudotas su
paveikslu labai gražios mer
ginos iš A.W.V.B. linkiant
rūkytojams Linksmų Kalė
dų. •
Naujoji ypatybė šiais me
tais yra patraukianti dėžutė

500

Chesterfield

cigaretų

puošniame Kalėdų-raudooos
spalvos
su
paauksuotais
kraštais — kuri yra stebi
nanti dovana bet kokiam rū
kytojui.
Kalėdų rinkinyje randasi
paprastas 4 plokščių baksukų po 50 (tai yra 200 ciga
retų), reguliaria 10 pakelių

Rėmėjų Bunco
pavyko

(Skelb.)

LIQUOR
{STAIGA

COAL

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotaa, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tieaiog ii geležin
kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - Labai lumpsuoti, tonai už tiktai *8.65
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... *9.20
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri l|Q CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvarna.. IV* □ V

TEL. PORTSMOUTH 9022

e

HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.
i

................---------------------

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kurj užvardi
no NEOTAR. Bis Alus yra pagamintas iž Importuotų
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OV

š’

Ambrosia & Nectar
BEERS

env.

MUTUAL
FEŪERAL
Savings and Loan
Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road
Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

\
Ijabal

Mūsų Specialybė

geros rfl.Ąles moterų kailiniai, kailiukais fMpuoštala
cloUi kotai panidukla nužemintomis kainomis.
ATEIKITE LR PATYS PAMATYKITE 61A5DIEM

ariu

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

REM KITS
SENA
LIETUVIŲ
DRAUO4-

MUTUAL LIQUOR OO.
<707 So. Halsted St.
botisvabd aei«

Urmo (wboleeale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigų. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitų ir teisingų patarnavimų. >

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AB V AŠINĖJ ANT LAUKUOSE — VBA CHICAGOS IB
APYLINKES TJBTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSIt

TARGUI J
BADIO UUKBASC1O PROGRAMŲI
Vlenintėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kik

2259 W. C*rmok Rd. T*L Monroe 0808

■B

TŪBOS. CLAJUMBTA2. TROM

lpnrva.in

SAXAPBOITB8.-

FLU-

rrojtmai.

KOMCERTUI GUITARAI. 8FA|1S.44 Iki flt.14,
striuniniai Basai — iii.od.
IISS.I4 tr IIM.I4. BaSO VI-

•4.44,

M.M.

pbmoalab

LUU

$100,000 STOCK LIOUIDAIION PARDAVIMAS

mamunanrrŲ.

uotų

WHOLESALE
FURNITURE

■SIŪTAI sn dvejomis kelnėmis, 100% Vilnoniai, $55.00 Pnn nfl
artės “olose oat" kalne ............................................... tpAA*UU
Pirkite dabar Ir sutaupykite pinigų.

|VYRŲ ŽIEMINIAI O’COATS.
tm.M vertė*, parsidnoda dabar

BROKER
late «■ Parlor
esti — Bsdroes* gete — Rug*

— iii.m. smicv-

SMUIKOMS.

RAŽAMS,
VIOLAS
lr
— I1.M M.M, M.M,
114.41 Ir 111.01. Strtanoa dtl M■U vlrtaUoMu Instrumentų. BAM
DRUMS. SMARB DRUMS - tl I.M.
SSI.M. JUM, f M.M. PEDALS,
«n BOTS.
CTMBOLS.
DRUM
HBADS pataisomi Mum

CELIZ)

ktsaL

MOUTH

PIECE

r _MS»W

____

tame.

TBflboma

ALEX ALESAUSKAS and SONS
REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
tiltel u — REPUBUC 6051

Ir

i

•14

1

|MOTERV IR MERGINŲ AUDEKLINIAI SPORT COATS,
Paikiai paslatl. Tikra vert* noo $1AA0<n «yc
$ 1 c 71
Iki $$5.00. Parsidnoda dabar ano.. *a./0 IKI $lO./d

|VAIKŲ DRABUŽIAI, Valkam* 4 šmotų <C QC
ffl QC
vilnoniai siūtai, $15 vert eulemlL k tinę
Ii 4)0.UO

FACTORY

atatatmu naų Salių ci

f1,rn
nl ....................... 5I4.aU

I FU R COATS, $75.00 vertės,
*nn flfl
Parsiduoda po tiktai ...................................................... .UU

STRIUVINI.

VIAMS

Mm kaino* perkant 4 tonu, ar Mnlri______

5332 Sa LONG AVjL

2485 S. WESTERN AVĖ.

IH—

m. kaktos,

Restaurant

C h i I e 11 i' s

MĖNESINIAIS

ATMOKfiJIMAIS

SUKNELIŲ

RESTARANE... Ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.
PAMĖGINKITE MUSŲ
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ
GĖRIMŲ PUOŠNIAME
COCKTAIL LOUNGK

Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na
mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj J puikų
CHILETTTS RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . .
nes čia atdara visose valandose.

ANT PIRMŲ MORGIČIU
GREITAI IR PIGIAI

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

J —Spagetti ir Ravioli Mūšy Specialybė—

-jiC.

|4*rMoJame
• ♦ po vis#

BONAI.

CRANE

PIETŲ LAIKO
UŽKANDIS
10:30 iki 3
35c lr aukščiau

Cicero.
Sv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų 9 skyr.
įvykusi “bunoo party’ ’ lapkr.
29 d., labai gražiai pasisekė.
Pelno padaryta $50.00 mo
kyklos reikalams. Nuošir
džiai ačiū visiems atsilan
kusiems už paramą. Daugiau
šiai šiam dalykui pasidarba
vo pirm. L. Šeputienė ir vice
kartonas (200 cigaretų) ir pirm. E Brazauskienė. A. J.
specialūs Kalėdiniai karton
ai susidedant iš 3 pakelių po
20 cigaretų — tai yra 60 ci
garetų.
WHOLESALE

Pypkių rūkytojams, Lig
gett ir Myers siūlo vėl šven
čių rinkinį, susidedant iš
Velvet Pipe ir Cigarette tobakos ir Granger Pipe tobakos. Abu šie seniai mėgiami
tobakai siūlomi gražiai pa
ruoštuose
kartonuose po
vieno svaro arba 8 uniijų
tobakinėse
arba Velvet’s
gražiose
ir
naudingose
“Humi-Seal” stiklinėse.
Kadangi švelnūs, geroskonio cigaretei ar malonaus
pypkės-rūkymo tabakas ran
dasi pat viršuj sąrašo Kalė
dinių dovanų dėl siuntimo
vyrams stovyklose ar drau
gams bet kur, ženklai rodo,
kad bus rekordinis sezonas
šioms dovanų kartonoms.

rą, gruodžio 8 d. Visų na-) PLATINKITE “DRAUGĄ*
rių būtiną pareiga dalyvau
ti susirinkime. Bus renkama
valdyba ir svarstomi kiti
PASKOLOS
svarbūs reikalai. Be jokio
atsisakymo dalyvaukite vi
DAROMOS
sos.
Kp. vaidyba

Pasikalbėjimas su

{MERGAIČIŲ KOTAI Ir DRESRS NEPAPRASTAI NUŽE MIN
TOMIS KAINOMIS. Dreeėe verto* $3A5, parsiduoQQ
de po tusi ......................................................... ................
L&ee vartės KOTAI,
*.Q -parsiduoda po Ūktai ......................................................

GABEL'S CLOTHING STORE
733 Maxwell St.
ATDARA KAS VAKARAS IR VISĄ DIENU SEKMAD D -MAI 3
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VALGIŲ

Rengia - Švento Jurgio Parapijos Mergaičių Sodalicija.
Paroda ir Painokos rengiamos po vadovyste Mary Martensen, H e rai d American Namų Ruošos Skyriaus rašytojos ir
ir jos štabo.

Antradienis, gnio3. 8, 5.342

GAMINIMO

PAMOKOS!!

Trečiadienį, Gruodžio (Dec.) 9 d., 1942 m. - lygiai 7:30 vai. vakare.

ĮVYKSTA ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS AUDITORIJOJE
82 n d Place ir Lituanica Ave.
Įžanga tik 28 centai.
(Taip, tik dvidešimts aštuoni centai.)

Tai bus tik vieną dieną ir pirmas toks pasirodymas lie
tuvių tarpe. Bus ir graži programa. Visi gaus progos laimėti
gražių dovanų ir bus suteikta valgių gaminimo sąrašai.

Lietuviai kariai kovoje už U. S. Naujas drafto įstatymas palies daug Bears "meškos"
laimėjo
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą Illinois vyrų, kurie registravosi
The Chicago
futbolo
vasario mėnesi
DU BROLIAI ŽEBRAUSKAI

Bears grū
mės
žaidyme su The
Chicago Cardinals. Chicago
Chieągoje vasario mėnesį “meškinai” sumušė Chicagos
registravosi 262,925 vyrai, o “kardinolus”, žaidimas bai
priemiesčiuose 51,2^3 vyrai. gės pereitą sekmadienį laimėjimū “meškinų”. Reikia
pasakyt^ kad “meškinų” fut

mu

Pulk. Paul Armstrong,
X Kun. dr. K. Rėklaitis,
State director of Selective
MIC., Tėvų Marijonų provin
Service, pereitą sekmadienį
cijolas, kaip jau vakar bu
išleido įsakymą boardams,
vo pranešta, guli Šv. Kry
kad išbrauktų iš sąrašų tuos
žiaus ligoninėj. Daktarai už
Pagerbtos
žuvusiųjų
vyrus, kuri turi 38 m. amž.,
bolistų skaičiuje yra keletas draudė eiti bet kokias parei
ar daugiau. Taip pat boar karių motinos
gas, nes ligonis reikalingas
lietuvių.
dams patarė nepriimti į
Ateinantį sekmadienį Chi visiško poilsio, taip pat pra
Chieągoje vakar Stadium’e
Dėdės Šamo armiją tųi^yrų,
buvo paminėtos
metinės, cagos “meškinai” grumsis šė ligoninės atsakyti lanky
kurie turi daugiau kaip- 38
kaip klastingas priešas už Washingtone su Washing- tojams pasimatymą su ligo
metus amžiaus.
niu iki bus leista ir praneš
puolė Pearl Harbor ir Ame ton Redskins.
ta.
Pulk. G. Armstrong pareiš rika buvo įtraukta į karą.
kė, kad šis įsakymas išleis
Chicago Stadiume ypač bu Rusai kareiviai
X Nekalto Prasidėjimo Pa
tas ryšiumi su Washington vo pagerbtos tos motinos,
neles šv. bažnyčioje novenos
Karys Julius Žebrauskas
2nd Lt. Alfonsas Žebrauskas
instrukcijomis. Šis įsakymas kurių sūnus žuvo karo lauke rūko amerikiečių
užbaiga ir vėliavų pašventi
už
Ameriką
ir
pavergtųjų
palies
daugumą
iš
558,316
Antras leitenantas Alfon
Julius Žebrauskas, gimęs
nimas bus šį vakarą, para
cigaretes
vyrų
Illinois
valstybėje,
ku

išlaisvinimą.
1921
m.
rugsėjo
15
dieną,
sas Žebrauskas, gimęs 1917
pijos globėjos šventėj. Ka
m. birželio 14 dieną, baigė Kankekee, III., baigė Aušros Į rie registravosi draftui šių
Iš Amerikos nusiųsta į Ru dangi toj kolonijoj dabar ei
Aušros Vartų lietuvių para Vartų lietuvių parapijos pra met. vas. 16 d. Šioje grupė
siją cigariečių. Pranešama, na “Draugo” vajus, tad ti
Šv. Komunija už
pijos pradžios mokyklą, Ha džios mokyklą ir Harrison je, trečioje registracijoje, įs
kad rusai kareiviai jau rū kimos daugelis užsiprenume
kaitant vyrus 36-44 m. am Amerikos pergalę
rrison high school ir Illinois aukštesnę mokyklą.
ruos dienraštį, kuris neduos
ko amerikiečių cigaretes.
»
bussiness kolegiją.
Julius Žebrauskas pasižy žiaus grupę ir dalį jaunuo
išblėsti žmonių širdyse mi
Chieągoje
gruodž
’
.
o
7
die

Lt. Alfonsas Žebrauskas mėjo futbolo žaidyme ir ga- į lių, nepalies1 sekmadienio pa
sionieriaus skelbtoms dan
na
praėjo
susitelkimo
nuo

yra vedęs Eleną Vaiver.
vo už pasižymėjimą sporte rėdymai, kurie turėjo 21 me
giškoms tiesoms.
Varpai skambėjo
taikoje.
Visi
chicagiečiai
leLt. Zebraskas į Dėdės Ša nemokamai lankyti kolegiją, tus nuo buvusios registraci
X Šv. Antano bažnyčioj,
tuviai tą dieną dar labiau pa pusę valandos
mo
kariuomenę
išvyko kurioje metus išbuvęs, buvo jos liepis mėnesį
Cicero,
šį vakarą 40 valan
sirįžo aukotis Amerikos ka
1941 m., birželio 12 dieną.
pašauktas į Dėdės Šamo ar
Vakar Chicagos bažnyčio dų užbaigimas. Mišparams
ro reikalams.
Lt. Alfonsas Žebrauskas, miją. Julius į Dėdės Šamo
se skambėjo pusę valandos giedoti chorui į talką muz.
Nepaprastos iškilmės
Šiandien lietuvės motinos
prieš išvykdamas į Dėdės armiją išvyko 1942 m., spa
varpai, kurių balsai kvietė A. Mondeika pakvietė Chica
ir moterys eina prie šv. Ko
Šamo armiją, dirbo ofiso lių 12 dieną^
Roselande
melstis už žuvusius ameri go lietuvius vargonininkus.
munijos ir ją aukoja už savo
darbą, Safeway Steel SaffolJulius Žebrauskas priklau
kiečius karo fronte ir reiškė Atlaidų užbaiga šv. Antano
Pereitą sekmadienį Visų sūnus ir vyrus, esančius
ding, jis priklausė prie Šv. sė prie A. L. R. K. susivie
pagarbą motinoms, kurių sū bažnyčioje visuomet esti la
Šventųjų lietuvių parapijos fronte ir už Amerikos per
Vardo draugijos.
nijimo.
nūs žuvo karo lauke, ir taip bai iškilminga ir įspūdinga.
galę.
Lt. Alfonso Žebrausko tė
Juliaus Žebrauskas tė bažnyčioje, Roselande, įvyko
pat reiškė pagarbą toms mo
X Draugo Korespondentų
vai, Pranas, ir Elena Žeb vai, Pranas, ir Elena Že nepaprastos sodaliečių iškil
tinoms, kurių sūnus yra Dė
Klūbo pirmoji iš žurnalizmo
rauskai, gyvena Chieągoje, brauskai, gyvena Brighton mės. Buvo priimta į Sodali- Popietinės Šv. Mišios
dės Šamo armijoje.
srities paskaita bus trečia
Brighton Parkį kolonijoje.
Park, Chicagos kolonijoje. ciją 16 naujų narių. Visos
Šiandien Chieągoje, šv.
sodalietės ėjo prie Šv. Komu
dienį “Draugo"’ redakcijoj
Vardo katedroje, 5:05 m. po
nijos.
8 vai. vakare. Paskaitą skai
pietų bus atlaikytos Šv. Mi Milijonas norvegų
tys prof. K. Pakštas. Visi
Visų šventųjų lietuvių pa šios.
klūbo nariai norintieji pasi
išstojo iš Ouislingo
rapijos sodalietėms vado
klausyti įdomios paskaitos,
vauja Aldona Tumo nis —
partijos
kviečiami atsilankyti. Įėji
pimininkė, Elena Gedvilas Sėkmingas "Draugo"
švedų radijas, pereitą sek mas nemokamas.
K. Šilinis, iš Rochester, N. ; dienraštis yra brangiausias — vicepirmininkė, Joana Ga vajus
deikis —• raštininkė. Dva
madienį, pranešė, kad mili
X Kun. J. Vaišnoras, šv.
Y. prailgino “Draugo” pre lietuvio draugas^
Brighton
Park,
šv.
Pane

sios
vadas
—
kun.
B.
Grinis.
jonas norvegų išstojo iš Vincento lietuvių parapijos,
numeratą 1943 metams ir
Sveikinu
dienraščio
lės
Nekalto
prasidėjimo
pa

Quisling partijos. Milijonas ' Pittsburgh, Pa., klebonas,
jis rašo šio laikraščio redak “Draugas” štabą su Kalėdų
rapijoje vyksta ’ “Draugo” norvegė iš Quisling partijos j kaip mums praneša, sunkiai
cijai taip:
ir Naujų metų šventėmis ir
vajus, žmonės noriai užsisa išstojo todėl, kad naciai ma I serga. Šiomis dienomis jam
“Dėkingas Tamstoms už linkiu geriausio pasisekimo
ko įdomų dienraštį — “Drau siškai gabena norvegus į suteiktas paskutinis patepi
dienraštį “Draugas”, kuris jūsų garbingame darbe. Va
Vokietiją darbams.
gas”.
mas.
mane lankė kasdien per lio “Draugas”. Tegyvuoja
šiuos metus. “Drauge” ra “Draugas”.
dau daug gražių ir naudingų
Reiškiu pagarbą K Šili
mi ’
aprašymų apie brangią Lie nis, Rochester, N. Y. .
tuvą, mūsų tėvų žemę. PriA CM. T-WS A
siuitčiu
jums
$6.00
už
Gerai prisivalgius moky
“Draugą”, kad jis mane lan tis nenorima. (Senovės prie
TH£ PART OF MY LUNCH
I W£Y£R SKIP
kytų ir kitais metais. Šis žodis).

DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Ką rašo skaitytojas apie
dienraštį "Draugas"

■V

TH£R£'S A PAŠTY TR£AT M £V£RY BlT£

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIU 1
|:j
I

STATYBAI — REMONTAVIMUI

VnAuAjzd
Protcction

tor your

ARBA

REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių

FINANSINIAI

try Grennan

Samana

Grennan

./a

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

loc M. Moteri*. Soc'y.

\

NEPRIKLAUSOMI i

TAUPYKITE mOsų įstaigoje. JOsy Indeliai rflpeetingai globo
jami ir Ugi 15,000.00 apdrausti per Federal Sevtngs and Loan In
surance Corporation. Mokame S%%. Jūbu pinigai greitai iimokaml ant pareikalavimo.
,
>
BKN1AU8IA IB CYMIAUMA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA
— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

I

Flip ! 1$$

Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PROGA DABABTINRM8 BEMOKS
nuošimčio ratoms.
TAPKITE

Just

/

8288 80. HALSTED ST.

rv
FAšAOUS
GKBMNAM CAK6 “PUPS"
<?F THE

X Mažeikienė, žinoma Bri
ghton Park parapijoj ir drau
gijose veikėja, šiomis dieno
mis darbe susižeidė ranką.
Gydosi namie. Mažeikų duk
relė lanko Šv. Kazimiero akademiją ir lietuvių veikime
seka tėvų pėdomis.
X J. Mickeliūnas, žinomas
veikėjas, šiomis dienomis su
sirgo ir gydytojo pataria
mas ilsisi namuose. Mickeliūnai gyvena adresu 6747
S. Artesian Ave.
X St. ir Ei. Mikalauskai,
4235 S. Maplewood Ave., da
vė tikro kataliko pavyzdį:
ne tik patys užsiprenumera
vo “Draugą”, bet, kaipo Ka
lėdų dovaną, užprenumeravo
ir savo giminei Balsiams. E.
Mikaląuskienė pastaruoju lai
ku buvo susirgusi, bet jau
sveiksta.
X O. Sveikauskienė, 4505
S. California Ave.‘, jau ke
linti metai kaip nesveijtuoja. Gyvena su dukterimi Ci
ną ir sūnum Simonu. Kitas
jos sūnus yra vienuolis Tė
vų Pasionistų kongregacijoj
ir šiuo metu darbuojasi Cincinnati, Ohio, eidamas vie
nuolyno viršininko pareigas.
X Albertas Balčiūnas, sū
nus paVyzdingų Aušros Var
tų parapi j onų, Balčiūnų, ad
resu 2130 W. Cermak Road,
šiomis dienomis pašauktas į
kariuomenę.
X Redaktorių paskaitos ir
judomieji paveikslai šį va
karą Bridgeporte įvyks šv.
Jurgio parapijos salėj, tuoj
po pamaldų. Visi kviečiami
atsilankyti ir pamatyti prog
ramą skirtą lietuviškai spau
dai pagerbti. Įėjimas dykai.
X Ona Milklenė, 3248 S.
Green St., po ilgos, sunkios
kelionės žemėje, praeitą šeš
tadienį persikėlė amžinybėn.
Per 21 metus ji gulėjo para
lyžiaus ištikta. Prieš mirtį
buvo nuvežta. į County ligo
ninę. Bet ji pareiškė norą
mirti toje pačioje lovoje, ku
rioje tiek metų išgulėjo. Jos
noras buvo patenkintas.
X Lieut Eugenijus Andru
lionis, buvęs Marianapolio
Kolegijos prof., baigęs Ft.
Monmouth, N. J., karininkų
mokyklą, “commission’’ ga
vo spalio 10 d. ir dabar at
siųstas į Chicago. Vakar ap
lankė “Draugo” redakciją ir
Tėvus Marijonus. Jo brolis
Jeronimas taip pat yra ka
riuomenėj ir neseniai grįžo
iš Islandijos. Plaukiantį jų
laivą buvo užpuolęs ašies
•ubmarinas, tačiau laivas
pajėgė atsiginti. Dabar apsi
stojęs Ft. Belvoir, Wis., ir
neužilgo tikisi būti pakeltas
į antro leitenanto laipsnį. Ahu paeina iš Shenandoah, Pa.
Beje, trečias jų brolis yra
daktaras ir labai nuoširdus
Senadorio lietuviams.
—.-Pigti* Tub«r«ulo*l»—
Su/ *n4 Um ChrlttBM >«*1«

