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U.S.SubmarinasNuskandino Japonų Laivą

PASITRAUKIMAS AR
PASIRUOŠIMAS
Kai kuriose Europos sos
tinėse į rusų laimėjimus žiū
rimą skeptiškai. Pavyzdžiui,
Londone yra asmenų, kurie
mano, kad Hitleris atšau
kiąs savo kariuomenę iš ry‘ tų fronto, kad pravestų ata
kas kur nors kitur.
Manoma, jog pirmiausias
Hitlerio žygis galįs būti per
Prancūziją ir Ispaniją į Gi
braltarą ir Afriką. Tuo jis
bandytų uždaryti anglų susisiekimą pro Gibraltarą.
* Tuo tarpu Turkijoje pla
čiai skleidžiami gandai, kad
Hitleris bandysiąs pulti Tur
kiją ir per ją pasiekti Suezo kanalą.
'

Nuskandino desIrojerį prisipažįs
ta japonai

JAPONAI ATMUŠTI PRIE VIGAN
PREZIDENTAS PASITIKI VADAIS
Dešims milijonų dolerių iš Amerikos

Washingtonas, gruodžio 18
Manila, gruodžio 18 d. —
d. — Laivyno departamen Oficialiai skelbiama, jog fiTokijo, gruodžio 18 d. —
tas paskelbė, jog Jungtinių lipinų džiunglių kariai sunai
Pasak oficialau Japonijos
Valstybių submarinai nus- kinę japonų pajėgas Luzon
radio, japonų laivyno vado
kand'no Japonijos transpor saloje, kai tuo pačiu laiku
vybė prisipažino, jog penki
tinį laivą ir gal būt vieną Jungtinių Valstybių karo
“specialaus tipo” submaridestrojerį.
nai negrįžo iš atakų gruo
pajėgos Ramiajam vandeny
džio 7 d., Pearl Harbor uos
ne pasiruošia naujiems žy
te, Hawaii salose.
giams naujoje vadovybėje.
Japonai taip pat prisipa
Buletinis iš Manilos parei
žįsta, jog šioje atakoje žu
škia, jog Filipinų kariai su
vo 29 jų orlaiviai ir Jung
sirėmė su japonais Vigan
tinių Valstybių orlaivių veapylinkėje ir privertė japo
žiotojas, kuris buvęs paskel
nus pasitraukti ir tik užs
btas nuskandintas, “dabar
linkusi naktis kovas nutrau
pranešama pabėgęs į vieną
Maskva, gruodžio 18 d. — kė.
uostą”.
Pereitą naktį Maniloje pir
Pranešama, jog rusų kariuo
menė šiuo metu be perstojo mą kartą į tris dienas pas
Paskutiniuoju laiku,pasak
atakuodama vokiečius ats kelbtas priešo orlaivių pavo
japonų, nuskandinta trys
Priešo bombonešiai narsto ant Pea rl prieplaukos gruodžio 7 d. Kairėje
tūmusi prie Raževo, beveik jus ir virš miesto praskrido
“priešo” submarinai ir vie
150 mylių į šiaurvakarius Japonijos bombanešiai ir ko
nas Japonijos destrojeris
matomas degantis laivas Arizona. D etinėje — debesėlius sukelia sprogsvos orlaiviai. Tačiau jie bom
ARIJAI
nuo Maskvos.
yra dingęs.
tantieji
šrapneliai.
—
(U.
S.
Army
Signal
Corps
Photo)
Taigi šiuo metu pasaulis
Bendrai pareiškiama, jog bų nenumetė ir perskrido la
Kokios tautybės šie subvisame fronte 3,000,000 rusų bai aukštai.
"e_n08,..y.‘j,ų marinai buvo ir kur jie nūstautos. Mussolini paskelbė ir kandinti japonai nepaskelbė.
kariuomenė stumianti vokie
Libijoj perskelta
Nutrauks savanorių 1
japonus arijais.
čius atgal į vakarus, kai 10 milijonų iš Amerikos
Atrodo, jog šiuo metu no
tyio tarpu kovos fronte siau Pranešimai iš Manilos taip
ėmimą kariuomenėn priešo linijos
rint tapti arijum užtenka Sąjungininkai
čia speigas.
pat paskelbė, jog gen. Mac
užpulti kaimyną iš pasalų ir
Arthur įteikė prezidentui
Washingtonas, gruodžio 18 bus sudaryta iš pašauktųjų
jį apiplėšti. Reikia manyti, užėmė Timor salą
Kairo, gruodžio 18 d. — Žuvo 100,000 nacių
Quezon $10,000,000 čekį vie
d. — Karo sekretorius Stim- karo tarnybon vyrų.
kad senieji arijų protėviai
Anglų karo vadovybė Afri
Kovosią xu-iA Kn.lininA-.nx> šajai šalpai ir ęįvilei apsau
, sonas šiandie pareiškė, jog
Spaudos
"konferencijoj koje pareiškė, jog rytinėj
tikrai nefimsta grabuose dėl
Londonas,gruodžio 18 d. I karo departamentas planuo- Stimsonas pareiškė, jog da Libijos dalyj ašies pajėgos sak rusų suimta milžiniški gai.
tokio atestato.
Tuo tarpu prezidentas
— Olandijos _ vyriausybė ;-.a išplėsti kariuomenę iki bartiniams entuziazmui su visiškai išblaškytos ir jog kiekiai karo reikmenų ir žu
Quezon
paskelbė radio kal
šiandie paskelbė, kad sąjun-. aukščiausio laipsnio ir jog ji mažėjus, savanorių ėmimas vokiečių mechanizuotas ka vo 100,000 vokiečių kareivių.
KALĖDŲ DOVANOS
gininkų kariuomenė užėmė ,
---- kariuomenėn bus nutrauk riuomenės likučiai su italais Pietiniam Maskvos fronte bą, kurioje jis ragino savo
Kasmet Kalėdų švenčių Portugalijos salą Timor, ku- j
esą rusai atsiėmę iš vokie tautiečius kovon prieš japo
tas.
priversti trauktis.
nus.
čių dar porą miestų.
proga mes pasikeičiam do ri yra tarp Javos ir Austrą- j BUSIMAJAM
Prezidentui Rooseveltui pa Tiesa, Londono kariniai
vanomis. Aišku neapsilenk- lijos. Sala yra strateginė PREZIDENTUI
Maskvos-Iyeningrado
susi

“Mes visuose frontuose
teiktas sumanymas, pagal sluogsniai atrodo kiek la siekimas šiuo metu esąs pil
sim ir šįmet. Tačiau šįmet, vieta Japonijos orlaiviamsefektingai kovojame ir si
Washingtonas, gruodžio 18 kurį tuojau kariuomenės biau susilaiką nuo entuziaz nutinai atidarytas.
galima pasirinkti geriausį
tuacija yra pilnoj kontro
mo
ir
jie
pareiškia,
kad
nė
Olandų komunikatas pa d. — Pirmą kartą Jungtinių skaičius būtų
padidintas
Kalėdų dovaną, ypač savo
lėj” kalbėjo prezidentas.
są jokių ženklų, kad karas
reiškia, jog pasirodžius ja Valstybių istorijoje Prezi 150,000 vyrų.
Bėga
kaip
apkvaišę
vaikams.
‘ ‘Filipinai ir amerikiečiai
Libijoj jau būtų laimėtas.
Nepamirškite, kad Apsau ponų “submarinų veiksmams dentas Rooseveltas šiandie
Sekretorius
taip
pat
pa

Anglijos
aviacija
apmėtė
Gen. Vlasovas, sovietų ka kartu kovoja Įeit. gen. Mac
gos Bonai ne tik geriausia prie portugalų salos Timor, parašė laišką būsimam pre žymėjo, jog kariuomenei tin bombomis Italijos laivyno ba riuomenės vadas prie Volo- Arthur vadovybėje, kurio
jūsų vaikams dovana, bet buvc neišvengiamas būtinu zidentui 1958 metais prašy kamiausi yra jauni vyrai ir zę Taranto ir laivyno štabą kolamsko, pareiškė, jog “vo drąsa ir sumanumu aš pil
tuo pačiu kartu ir prisidėji mas imtis sau žygių, kad damas paskirti didvyriškai todėl, pasak jo, karo depar Brindizi. Taip pat bombar kiečiai bėgą kaip pakvaišę. nai pasitikiu”.
mas prie šio krašto apsau apsaugoti šią teritoriją nuo šiam karo žuvusio kap. tamentas ir prašęs, kad šau duota aerodromai Catanijoj, Jie palieka daugiau kaip pu
japonų agresijos ir sulaiky Colin. Kelly sūnų, kuris kiamųjų kariuomenėn vyrų
gos.
Kova prieš penktąją kolona
sę savo reikmenų”.
ti jos panaudojimą baze iš šiuo metu yra vienų metų amžius būtų sumažintas iki ir Gherbini, Sicilijoje.
Savo pareiškime jis pažy
kurios būtų vedamos ata ir pusės amžiaus, į West 19 metų.
Tuo tarpu policija dar la
mi,
jog
besitraukdami
vo

Point
karo
akademija.
Savo
kos
ant
sąjungininkų
terito

biau sustiprino penktosios
VIENINGUMAS
kiečiai palieką ištisas eiles kolonos veikimo sekimą ir
Administracijos vadai įsi Anglai atakavo
laiške Prezidentas Roosevel
Šiuo metu, kai šiam kraš rijų ir susisiekimo”.
sušalusių karių.
tas pažymėjo, jog jaunasis tikinę, kad senatas įstatymą
įspėjo tautiečius tų valsty
tui gresią didžiausias pavo
nacių
karo
laivus
priims,
pagal
kurį
kariuome

“
amerikietis
geros
kilmės
”
bių, kurios yra ašies pusėje,
jus, kai visa Jungtinių Val NAUJOJI KARO
v
Priešo submarinai kad jie vengtų bet kokio
Ir tai būsiąs visos tautos nėn vyrai būtų šaukiami
t
stybių visuomenė turėtų bū VADOVYBĖ
pareiškimas pagarbos žuvu tarp 19 ir 44 metų imtinai,
įtartino veikimo.
ti kaip vienas žmogus,
Londonas, gruodžio 18 d.
vakarų
pajūryj.
nors
atstovų
rūmai
įstaty

siam
lakūnui.
Šių tarpe įeina ispanai,
mums tenka pažymėti labai Washingtonas, gruodžio 18
— Aviacijos ministerijos ko
mą priėmė, kad kariuome munikatas šiandie paskelbė, San Francisco, gruodžio 18 vengrai, keletas prancūzų,
skaudus faktas: kai kurių d. — Šiandien Jungtinių
nėn šaukiamų, vyrų amžius jog britų lakūnai šiandie d. — šiandie paskelbta, jog austrai ir kiniečiai, priklau
Amerikos lietuvių laikraš Valstybių karinės pajėgos
būtų tarp 21 ir 44 metų im dienos metu apmėtė bombo Jungtinių Valstybių
*
čių pastangos skaldyt tą vi pasirengusios sutikti naujus Kinai spaudžia
oriai są Wang Ching-wei režitinai.
suomenę, skleidžiant apie ki japonų žygius Ramiajam
mis vokiečių karo laivus viai Ramiojo
vandenyno mui.
taip manančius asmen s ir
ir Gneisenau. šiaurvakarių pakraščiuose
vadovaujamos japonų kariuomenę Chungkingas, gruodžio 18 Scharnhorst
įstaigas nepamatuotus gan Vandenyne
Komunikatas
pareiškia, jog pastebėjo ir atakavo priešo
naujos vadovybės. Naujuoju
— šiandie Hongkongo drą ‘ manoma, kad laivams pa submariną.
dus.
Anglai pasitraukė
Tai nėra nesusipratimas Haivaii salų pajėgų vadu pa Chungkingas, gruodžio 18 sieji gynėjai tretįjį kartą taikyta”.
Kur ir Kada submarinai
Delos C. d. — Kinijos kariuomenė atsisakė priimti japonų pa
ir klaida, bet skaudus ir skirtas gen.
pastebėtas
ir kur ataka įvy iš Penango
Ministerijos pareiškimu
baustinius
nusikaltimas Emmons, naujuoju Ramiojo sustiprino savo atakas prie siūlymą. pasiduoti.
atakose sunaikinta aštuoni ko nepaskelbta.
prieš visą visuomenę ir šį vandenyno laivyno vadu — japonų užimto geležinkelio
vokiečių orlaiviai ir žuvę še
adm. C, V. Nimitz ir Ramio miesto netoli Kowloon.
kraštą.
Melbourne, gruoCž'o 18 d. Singapūras, gruodžio 18 d.
Suėmė
garsią
ši anglų orlaiviai. Laivai bu
jo vandenyno aviacijos va
•
Kinijos žinių agentūra
vo Bresto uoste, okupuotoje — Australijos orlaiviai šian — Anglų vadovybė šiandie
du paskirtas gen. C. L.
taip pat praneša, jog kinų lakūnę
die sėkmingai apmėtė bom paskelbė, jog britų ir indų
Prancūzijoje.
Tinker.
NACIŲ DEZERTYRAI
kariuomenė daranti didelį
bomis japonų įrengimus kariuomenės pasitraukė į
Aukštieji švedų sluogsniai
Washingtonas,
gruočžio
lb
pietus nuo Krian upės. Tuo
spaudimą į japonus apie tris
Greenwich saloje.
praneša, jog paskutiniuoju
d.
—
Laura
Ingalis,
plačiai
būdu atrodo, jog šiuo metu
laiku iš Norvegijos į Švedi Įima tikėtis tai buvo tik dešimt mylių nuo Cantono ir žinoma moteris lakūnė, šian Dingo gen. Dargue
japonams atiteko visa 115
ją kasdien perbėga dešimti pirmieji laimėjimai, kurie Swatow apylinkėje.
die
suimta,
nes
ji
neužsire

mylių
ilgumo Kedah valsty
teturėjo tik laikinos reikš
mis vokiečių kareivių.
Tuo tarpu pranešama, jog gistravo dirbanti svetimai ir septyni kiti
bė.
Tačiau prisiminus pasku mės.
šiaurinėj Kinijoj japonai e va valstybei ir dirbusi Vokieti
Londono sluogsniai parei
tiniuosius įvykius Rusijos
Paskutinieji įvykiai Toli kuavo penkis distriktus jos naudai.
Washingtona8, gruodžio 18
škia, jog esą galima many
fronte šie švedų pranešimai muose Rytuose pateikia ki Shansi provincijoj.
Jungtinių Valstybių komi d. — Karo departamentas
ti, kad Penang miestas ir sa
nebesudaro jokio įpūdžio.
tokį vaizdą, šiandie mums
sionierius Turnage kauciją paskelbė, jog nuo gruodžio
la. kuri yra viena svarbiau
ne tik malonų pažymėti di
jai paskyrė $7,500 ir tiesmą 12 dienos nieko nežinoma
sių po Singapūro, japo
dvyrišką
Amerikos
marinų
Havana,
gruodžio
18
d.
—
nukėlė
iki
gruodžio
26
die

apie
kariuomenės
orlaivį,
ku
nams.
PASKUTINIEJI ĮVYKIAI
laikimąsi Wake ir Midway Policija, ieškodama ašies nos.
riuo tyko maj. gen. Herbert
Tuo pačiu laiku pareiškia
Klastinga japonų ataka salose, bet ir paskutiniuo šnipų ir propagandistų, šlan
Lakūnė pareiškė neturinti' A. Dargue.
ma, jog anglų artilerija ja
visus nustebino ir padarytie sius pranešimus apie Ameri die suėmė du asmenis, karių pinigų ir manoma, jog ji bus
Kartu su juo vyko septyni
ponų apsuptame Hongkonge
ji nuostoliai daugelį pritren kos lakūnų ir jūrininkų lai vienas esąs vokietis, Gesta laikinai perkelta į District kiti keleiviai, kurių penki
sėkmingai išsklaidė atakuokė. Tačiau kaip ir buvo ga mėjimus.
po agentas.
of Columbia kalėjimą.
karininkai ir du kareiviai.
jantį priešą.

Vokiečiai traukias
visu frontu

DRAUGAS
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

TARP GRANO RAPIDS LIETUVIŲ

Lietuviai Raudonojo
Kryžiaus vajuje

Philadelphia, Pa.

šiuo ir tuo pasidalinti su
skaitytojais. Malonu svei
kinti visus philadelpltiečius,
kurie per metus laiko daug
darbavos lietuvybės - tauty
bės labui, taip pat parapi
jai ir tt. Sveikinu ir plunks
nos veteranus: Kazį Vidikauską, Praną Pūką ir ki
tus, draugijų bei klubų va
dovybes, moteris, kurios ne
nuilstamai darbavos ir darbuojas užimdamos pirmeny
bes: Šv. Kazimiero, šv.
Jurgio ir šv. Andriejaus pa
rapijas.

Apsivedė buvusi
Karo paskelbimui
Nauja valdyba
1
choristė
Sveikiname
nuaidėjus
Gruodžio 8 d. Mot. Sąjun
YVaterbury, Conn. — A-Į Buvusi šv. Kazimiero paNetikėta pradžia karo su gos 42 kp. laikė susirinki merikos lietuvių gyvenimas rapijos choristė, Lucija Ket
detroitiečius
veidmainiais japonais nu mą. Buvo renkama valdy žengia pirmyn — neužten nagiutė apsivedė su jauni
Katalikiškos spaudos rė
stebino visus žmones. Da ba 1942 m. Pasiliko sekan ka jau darbuotis dėl savo kaičiu, K. H. Megrail, šliumėjus, biznierius, profesijobar spaudoje matyti var čios: pirm. — Amelia Bir- tautos, bažnyčios, dėl kolo bą davė Šv. Kazimiero pa
ualus ir kas tik yra prie
dai jaunuolių, kurie buvo gelaitienė, vice pirm. — nijos, bet jau yra kviečia rapijos vikaras kun. V. Vėjaudos platinimo prisidėję
^pašaukti arba kurie liuo- Ona Štreimikienė, rašt. — mi pasidarbuoti ir Amerikos žis. Pabroliais buvo. jau
sveikiname ir linkime links
sanoriai išėjo tarnauti. Ka Ver. Kamsickienė (šeštas organizacijose.
nojo brolis Megrail, su jaumų Šv. Kalėdų ir laimingų
dangi niekas nežino, kada ir metas ta pati), ižd. — An
Šiemet, kaip ir pernai, bu nosios sesute choriste ir
Naujų Metų!
kokiu būdu nevidonai gali tanina Vainavičienė, iždo
Korespondentai
kviesta
vadovauti veikėja Stella Kcrnagiutę.
užpulti, tai valdžia mokina globėjos — Veronika Ra vau
Puota buvo pas jaunosios
žmonės, kas daryti, kad ap lys, Stella Adomaitis, mar- “Brooklyn Section” distrik- tėvus, adr. 243 Dickinson
X Anna Kaskas, Metro
sisaugojus nuo puolimo. Pa šalga — Magd. Ambatavi- te metiniam Amerikos Rau- St. Pažymėtina, kad jauno
politan Operos artistė, gruo
tartina visiems tas pamo čienė (U pati), prie vėUa- donoJ° Kryžiaus vajui, ku- jo motinos motina taip pat
Ne laimingumo, tik ken
džio 21 d., dainuos Fordo
voa - Lucija Ramutieuė,
užsibaigė lapkričio 30 linksminos vestuvių pokilykas sekti.
tėjimo
akivaizdoje supran
dieną. Šia proga nuoširdžiai
simfonijos valandoj iš WJR
Sekantieji jaunuoliai lie Marijona Blaškienė, Ona dėkoju visoms moterims, Ku ly.
Visus stebino senelės tame tikrąją šio gyvenimo
stoties nuo 9 iki 10 vai. va
korespon
tuviai buvo pašaukti kvoti Arčikauskienė,
pajėgumas.
vertę.
kare. Patartina lietuviams
dentė — Ver. Kamcickienė rios taip uoliai pasidarbavo
mams
į
Kalamazoo:
Jos.
Linkiu jaunavedžiams lai
dėl šio humanitariško dar
pasiklausyti lietuvaitės gra Nutarta, kad kuopa įsi
(toji pati).
P.
Green,
Anthony
Skrabis,
gytų ženklelių prieinama
ADVOKATAI
žaus dainavimo.
Susirinkimą
pasveikino bo; ir visiems, kurie prisi mės naujam gyvenime.
Jos.
Salatka,
Wm.
RagaX Teisėjas ir adv. J. P. kaina mėlynos spalvos. Pa
Veronika Ralys nuo Mot. dėjo su aukomis.
Sveikinimas
vich,
Victor
Kavaliauskas,
Whitney E. Tarutis
U viekas žymiai progresuoja vesta O. Šimonienei ir A
Sąjungas
2
kp.
iš
Cicero,
Dėkoju: Mrs. Howard HolLeo Gurskis, Peter JesinsKalėdų
ir
Naujų
Metų
Ambrasienei.
savo profesijoj. Savo rašti
ADVOKATAS
kas, Jos. Sajauskas, Antho kuri buvo prieš susirinkimą comb, Mrs. August Kankel, proga sveikinu Philadelp
CENTRINIS OFISAS:
nę iš 5 aukšto užkėlė ant
Visas darbas pavestas ko ny Sajauskas
(broliai), ką tik sugrįžus iš Cicero, Mrs. Anthony Lazdauskas, phia lietuvius, ypač ‘ kaziSIU SO. HALSTED ST.
6 to tam pačiam bildinge.
(Lietuvių Auditorijoje)
misijai, kurią sudaro: A. Chas. Klimavicz, Steve Gel- Mot. Sąj. 42 kp. širdingai Mrs. Stephania Sapranas, mieriečius.”
Pasidėkojant VALANDOS:
Nuo 1-moe iki 8-toe
X Albertas Papiinskas Stankienė, O. Grybienė, P.
▼ai. vak.
wich (pats pasidavė) ii dėkoja 2 kp. už linkėjimus Miss Aline žemaitis, Mrs. spaudai, nemažai teko ir
TeL CALumet 6877
prieš pora mėnesių grįžęs iš Ambrasienė, O. Šimonienė, Aug. Ambutavicz
(brolis ir taip pat siunčia linkėji Mathew Colney, Mrs. Peter
134
NO. LA SALLE ST.,
U. S. Navy dabar vėl išva A. Šaltienė, G. šilaikienė, J. korespondentės).
mus Laimingų ir Sėkmingų Krugelis, Mrs. Anna Cro- Mrs. Louis von Lott, Mrs. Room 2014
TeL Stote 7572
žiavo į Washington, D. C., Sakalauskienė ir A. Ambra
Naujų Metų!
chet, Mrs. Michael Chesna Harry Roden.
Ligonės.
antrai tarnybai.
Rap. sienė.
Tel. PROspect 3525
Vyriausias Sargas
Mrs. Mathew Brazauskas,
Lietuviai
šiemet
sukėlė
Paskelbus karą tą pačią Mrs. Paul Vande Bogart,
Sunkiai serga ir guli li
Išrinkta valdyba 1942 m.:
dukart daugiau, kaip pernai. V. W. RUTKAUSKAS
dieną
pastatyta
sargyba
goninėj
—
Uršulė
-Simaaavidvasios vadas kun. I. F. Bo
Iš M. S. 64 kuopos
ADVOKATAS
Mrs. J. V. Lasky,
reišis, pirm. R. Miknienė, čienė, motina gerai žinomo aplink fabrikus, kurie yra
6158
So. Talman Avė.
LIETUVIS DAKTARAS
valdžios
priežiūroj.
Pas

John
Simmons,
vietos
spau

sekcijos
pirm
s
ėdė
veiklos
Chicago,
IU.
vice pirm. P. Goscewskienė
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
Moterų Są-gos 64 kuopos fin. rast. A. Ambrasienė, ne stuvininko, kuris atlieka tatyta sargyba taip gi ir
atsako mingai ui
LIETUVIAI DAKTARAI
priešmetinis sue-mas įvyko siradus nut. rašt. užimti vie įvairius spaudos darbus. aerodrome. Čia vyriausiu
prieinamą kainą.
sargu
išrinktas
buvęs
šeri

Linkime
greit
•
pasveikti.
tos,
iki
pusmetinio
sus-mo
gruodžio 11 d. šv. Antano
Telefonas: YABda 8146
fo pagelbibiufcas
(deputy
apsiėmė O. Grybienė, iždin.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
JOS F. BUDRIK
parapijos mokykloj.
Serga ir kita mūsų sena
sheriff) jaunas lietuvis AlDr.V.A.ŠIMKUS
DANTISTAS
Sus-mą vedė kp. pirm. O. K. Rukšenienė, iždo globė gyventoja,
uoli parapijos
KRAUTUVĖJE
fred
Renis.
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Grybienė. Tarp svarbesnių jos G. Šilaikienė ir A. Ros- darbuotoja, Magd. Žilinskie
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Korespondentė
V.
M.
K.
IR AKINIUS PRITAIKO
3241 So. Halsted St.
reikalų, išduotas raportas salienė, tvarkdarė A. šaltie nė (Dvylinskienė). Randasi
ir Penktadieniais
3343 So. Halsted Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M
komisijos narių iš surengto nė. Į Federaciją atstovės namie, kur draugės ją gali
Telefonas
:
Valandos:
11-12; vakarais 7-9. Pir
3147 S. Halsted St, Chicago
Pradėk dorai gyventi ir
“banco” ir kortavimo vaka O. Grybienė, O. Šimonienė aplankyti. Linkim ir jai
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9.
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
bematant pradėsi tikėti, nes
Calumet 4591
G. šilaikienė ir A. Ambra greit pasveikti.
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-ft.
ir Šežtadieniais
ro gruodžio 7 d.
kiekviena
dora
ir
skaisti
Šventadieniais 11-12
Valandos:
3
—
8
popiet,
DEL RAMO PATAISYMO
Pelno padaryta $64.75. Ka sienė. Kuopos koresp. užgir- Pramoga pavyko
Telefonas; OIOero 42T
širdis
savaime
linksta
prie
Tel. CANal 5969
PAŠAUKITE:
dangi pusė pelno skirta se ta A. Ambrasienė.
Dievo.
Dh. F. C. VVINSKUNAS Dr. Walfer J. Phillips
YARDS 3088
serims Pranciškietėms, mo
Pirm. O. Grybienė susi Gruodžio 12 d. Council
PHTSICIAN AND SUBOEON
kytojoms Šv. Antano parap., rinkimo buvo reikalaujama of Lith. Club buvo suren
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 West Cermak Rd.
rengimo komisija joms pri pasilikti ant toliau, tačiau gę pramogą, kurios pelnas
Ofisas ir Rezidencija
Ofiso toL OANal 2345
DR.
SELMA
SODEIKA,
skiriamas
aprūpinimui
var

Bokite
malonūs
8155
West Cermak Boad
Ofiso
Vai.:
2
—
4
ir
7
—
8
davė $32.75.
griežtai atsisakė.
Seredoj pagal sutarti.
OFISO VALANDOS
gingų
žmonių
Kalėdų
pro

O.
D.
Komisijoj darbavosi: pir
SAVO AKIMSI
Sus-mas baigtas pirminin
Bau.: 7004 So. Falrfleld Ava.
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarai®
ga.
Council
of
Lith.
Club
ta
rieaa pora aklu rieam gj
ANTRAS OFISAS
Bau.: TaL: HKMlock 6150
mininkė O. Grybienė, A kės kalba, kurioj linkėjo
AKIS IŠTIRINBJA
eiliniui. Saugokit Jas, leledam
2017
S. VVeetern Avė.
Mskuamlnuotl Jau moderaUklaaeb
Stankienė, O. Šimonienė, P. kuopai veikime vienybės, tei (Taryba) susideda iš ketu AKINIUS PRITAIKINA
«* TARds B48
TeL Ganai 7171
>etade. kuria reaStimo mokei*.
gali sutelkti,
Ambrasienė, J. Sakalauskie singumo ir meilės. Jos kai rių vietos draugijų: Šv.
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien
Ofise randasi kiti pataisymo
u hutai patyrimo
DR.
G.
VEZEUS
Jurgio,
šš.
Petro
ir
Povilo,
pririnkime
akini
u,^karj^^adallnn
metodų
Įrengimai
akims,
ku

nė, K Rukšenienė ir A. Am ha priimta nuoširdžiu ran
DANTUKAS
Vytauto Kareivių ir Liet. rioms akinių pagelba neužtenka.
brasienė.
kų plojimu.
4645
So.
Ashland Avenue
Dr. John J. Smetana
VALANDOS:
Sūnų ir Dukterų. Gyvuoja
arti 47tk Street
Rankdarbių
laimėjimui
10 iki 5 vai . kas dieną.
Dr. J. J. Smetana, Jr
Gruodžio 9 d. 64 kp. są- ketvirti metai.
raL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vai
Kasmet Nuo
DR. RAČIUS
dovanas aukojo: K. Rukše
Antradienio ir ketvirtadienio
Seredoj pagal sutarti.
OPTOMLETRJ8TAI
tės turėjo “bunco” klubo prieš Kalėdas surengia pra
vakarais.
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
nienė, P. Ambrasienė, A.
1801 So. Ashland Avenue
telefofnas; HEMMx* M4I
pramogėlę
pas
narę
J.
Sa
mogą
vargšų
naudai.
Pra

137
No.
Marion
Street
1853 Weat 854h Street
Kampu lS-toa
Ambrasienė. “Banco” loši
telefoną* GANAU OMS —Oąfeago
DR.
PETER
T.
BRAZIS
kalauskienę. Priklausančios mogos visais atžvilgiais es
LIGONIUS PBmtAi
Oak Park, Illinois
mui dovanas aukojo: A.
OFISO VALANDOS
Kasdien nna 2:» iki 8.-M vai
tam klubui narės skaitlingai ti sėkmingos.
Kaedlen
»:«#
a.
m.
iki
1.
10
p.
m
šįmet pra
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
(Prie kampo Lake St.)
Stankienė, O. Grybienė, A.
Tred. Ir SeSt: »:M a. m. iki
Trodlad. Ir Beknmd. Uk ausltartua.
Telephone: — EUCUID 906.
6757 So. Western Avė.
▼
D <B
Šaltienė, H. Wall, G. Šilai- dalyvavo. Laimėtojos apdo-| moga buvo šv. Jurgio sveOfiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki I! Vak. T Iki •
kienė, O. Šimonienė, M. Jur- vanotos gražiomis dovano tainėje.
Nedaliomis pagal sutarti
OR. CHARlfS SE6AL
mis.
Be
to,
šeimininkė
visas
kūnienė, J. Sakalauskienė,
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS
Telefonas CANal 4796
R. Miknienė, P. Goscewskie- pavaišino. Klubas nuošir iždininkas Petras Buj a, ka
4729 So. Ashland Avė.
u«. OANai oiast
dUM Bo. Tarnas Ava
OR.
PETER
J.
BARTKUS
nė, M. Kiseiienė, O. Valai džiai dėkoja J. Sakalauskie sos globėjai Juozas Laucius, <as
(2-troa inboa)
t* TaL GROvahlU 0617
ir Povilas Žulys, ligonių lan ifflea
TaL MIDiray 8880
OMoago, O.
I. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
toL HKMlock 4641
tienė. A. Rossale, A. Ker- nei už pasidarbavimą.
OFISO VALANDOS:
1913
So.
Halsted
St
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
M. S. 64 kp. koresp. A. A kytojai Zigmas Maleckis ir
šulienė, M. Mišaikienė.
Ofisas viri Boehm’s Drug store Nuo 19 iki 18 vaL ryto, nuo £ iki f
2201 VVest Cermak Rd.
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Petronėlė Zykienė, maršal DR. J. J. SIMONAITIS
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. *
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
ir
pagal
sutartį.
ka — Stasys Urbonavičius. GYDYTOJAS IB OHIRUROAS
REZTDENCU A:
Sus-mas išreiškė padėką
M. Stark už “door prize.”
Sekantis raportas ėjo ko
misijos rengiamo apvaikš
čiojimo kuopos 15 metų ju
biliejaus ir pagerbimo kuo
pos organizatorės, Onos Ši
monienės.
Pranešta, kad bankietas įvyks sausio 25 d. 1942 m.,
Lietuvių viršutinėj svetai
nėj. Raportas priimtas.
Bilietai narėms sus-me iš
dalinti ir visos kviečiamos
pasidarbuoti.
Nutarta užprašyti šv. Mi
šias ir eiti “in corpore” prie
šv. Komunijos.

NIAGARA FALLS, NEW YORK

Šiame mieste stipriai vei smarkiai reagavo, kad sa
kia “Legion of Decency.” vininkas pasidavė jų norui.
Paveikslo nei nepradėjo
Visi parapijos lietuviai yra
rodyti.
tos draugijos nariai. Sekma
dienį per visas Mišias šv.
Gruodžio 14 d. Lietuvių
žmonės bendrai padarė pa
žadą palaikyti vien dorus ir Katalikų Susivienymo 170
naudingus j ud omu ošiu s pa kuopa gausiai susirinko sa
veikslus. Su kokiu stipru vo metiniam susirinkimui.
mu ši draugija veikia, ma Naujiems metams valdybon
tyt ii to, kad nors čia vie- išrinkti: pirmininkas Jonas
no teatro savininkas užsi-l Jankauskas, vice pirmininspyrė rodyti vieną pasmerk- kas Povilas Žulys, kuopos
tą paveikslą, žmonės taip raštininkas Juozas Genys,

VaL: 2—4 ir 7—8 vak.
Kftvirtad. ir Nedaliomis susitarus

6631 S. Callfornla Avė.

2423 W. Maręuette Road

Ofiso teL: VIRgJnla 0686
Rezidencijos toL: BEVarly 8244

DR. STRlKOL'tS
PHTSICIAN AND SUBOEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Vuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedaliomis pagal sutartį.
Office tol SARds 4787
Šamą tat PROspect 1930

TsL TARds BMl.
Res.: KENaood 5107

DR. A. J. BERTASR
A Chrlstmas seal of Argentina.

gydytojas nt chirurgas
Tto ana 1—8; aaa 630—8:»

756 West 85th Street

Raa. telafanaa SEEley 0484.

Telefonas REPuhllc 7866

TaL Cicero 1484

DR. T. DUNDULIS

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IB OHIRUROAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

TaL TARds 0094
Bes.
TaL KENvood 4800
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. VALANDOS
Nuo 19-12 v. ryto; 2-8 ir 7-8 v. rak.
ir paštaI sutarti.
Res. 1625^0.
50th Avenue Nedėliotais nuo 10 iki 12 vaL dieną

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

DR. MAURICE KAHN

*

Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M.,
fie&tadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet,
Trečiadieniais pagal sutarti.
TaL OANal 0257
Raa. tai.: PROspect 665

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Realdenclja: 6600 So. Artaalan Av
VALANDOS: 11 v. ryta Od 8 paine
6 iki 8 vaL vakare.

TaL Cicero 1484

DR. A. JEKKINS
(Uetavto)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1-4 ir aae 7—9 vakare
Taipgi pagal entartį _
Ofiso telefonas PROspect 6787
Namą telefonas VTRgtnla 8421

TELEFONAI:
Office: IIF.Mlock 5524
EMERGENCY: call MIDvray 0001
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYMCIAN AND SUBGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

2468 West 63rd Street

Penktad., gruodžio 19, 1941

* A U O M »

yra reikalinga ekonomi-| Bonai po $100.00, $500.00
SESI JAUNI KUNIGAI PRISIRAŠĖ PRIE LRKSA
niam jų gerbūviui;
ir $1,000.00, kuriuos gali
l
5. Dės pastangų, kad eko te pasirinkti pirkimui suTrys prisirašė viena diena prie vienos kuopos, "ŽVAIGŽDŽIU NAKTIS"
— rengiamas —
nominėje dirvoje visų tau lyg savo išgalės.
LIETUVIŲ SPORTININKŲ
įstojo ir dr. J. W. Kadzevick
• (Viršminėtos organizacijos vardu J. P. - Varkala, tų glaudžiausias bendra
Lietuviai turi pirkti DeORGANIZACIJOS
pagerintos fens Bonas Lietuvių Taupy
vicepirmininkas ir sekretorius, daro prieštaras kleis* darbiavimas,
Šiomis dienomis Chicago- garbingos organizacijos —
Programe Dalyvaujant
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį IVHVC, darbininkų sąlygos, išnaudo mo ir Paskolos Bendrovėse je prie Lietuvių R. K. Susi- LRKSA priklauso gerb. dak
jama pažanga ir įvesta so Kada valdžia klaus, kiek vienymo Amerikoj prisirašė taro tėvas ir sesutė.
1450 K. C.)
____ t
cialinė apdrauda;
lietuviai išpirko
Defens šeši jauni ir veiklūs lietu Be seniau paskelbtųjų, už
•6.
Abi
valstybės
turi
vil

zidentas, Roose veltas ir
Kalba XXI
vakar prie 163 kp. prisirašė
Bond, rekorduose tų bend- viai kunigai.
Anglijos premieras Chur ties, kad nacių tiranija bus J rovių rasime atsakymą
Kun. M. Švarlys, šv. Pet Aniceta ir Bernardas RuL
Labas vakaras!
chill nustatė, rugpiūčio 14. visiškai sunaikinta, bus įgy-1
ro ir Povilo par. klebonas ir biai.
Mūsų šalis yra kare su 1941 metais, susitikime At- vendinta taika tarp tautų Linksmų Švenčių ir
kun. St. Valuckas, Nekalto
Nuo gruodžio 1 ė.enos pr<
Japonija, Vokietija ir Itali lantike ir savo parašais pa- ir kiekvieno krašto viduje, Laimingų Naujų Metų
Prasidėjimo par. vikaras pr ridėjo specialus LRKSA nau
V
ja, neskaitant mažų valsty liūdino:
Šiuomi pranešimu baigia sirašė truputį anksčiau, šią jų narių prirašinėjimo vs
! bus sugražintas ramumas;
bių, kurios, Hitlerio įsaky 1. Nei Jungtinės Valsty- Į 7. Kad ši taika turi vi- me 1941 metus. Nebus
savaitę vienu kartu ir prie jus. Nauji nariai priimam,
”i'
mu, paskelbė karą Am.
. ,_
bės, nei Didžioji Britanija siems garantuoti laisvę nau kalbos Kalėdų ir Naujų vienos ir tos pačios LRKSA palengvintomis sąlygomis
Jungtinėms
i Metų dienose.
Lietuvių 163 kuopos. Marąuette Par- iki sekmadienio Chicagoje,
t-,
4_ / nesiekia padidinti savo vai- dotis jūromis;
O
kaip Vengrija, Bulgarija ir stybių teritorialinių ar ki
. 8. Nė viena tauta nepri Prekybos Butas vardu visų ke, įsirašė visi trys šv. Pa Marąuette Parko apylinkėse
tais atžvilgiais;
Rumunija.
valo vartoti jėgos savo san narių,, kurių pavardes bu nelės Gimimo par. vikarai — darbuojasi generalinis orga
vo per šią radio valandą kun. S. Petrauskas, kun. A. nizatorius Pranas Katilius.
Tie iš mūsų, kurie pasi 2. Nenori matyti jokių tykiams išpręsti.
kartojamos, ir tų dviejų Valančius ir kun. Zakaraus LRKSA yra centralinė apy
rinkome šią šalį už savo tė teritorialinių pakaitų, ku Kadangi taika ateityje
anųjų narių, kuriuos čia kas, o prieš porą savaičių draudos organizacija, turin
rios
neatitiktų
minėtose
te

nėra
įmanoma,
kol
užpuolivynę, kada atvykom ir pri
k PRESENTS
suminėsiu, linkiu Linksmų prisirašė Kun. B. Grinius, ti netoli dviejų milijonų do
THE NATIONALLY FAMOU
ėmėm pilietybę šios šalies, ritorijose gyveannčių žmo kės valstybės nebus visiš
Kalėdų ir Laimingų Naujų Visųšventų par. vikaras.
lerių turto. Apdraudžia svei
"MUSIC
nepadarėm klaidos.
Mes nių laisvai pareikštai va kai nugalėtos, viena svar
Metų!
liai;
biausių
sąlygų
yra
užpuoliTaip pat šią savaitę pri katą ir gyvybę. Priima vai
esame toj pusėj, kurioje yra
MORGAN MANNER”4
3. Respektuoja visų tau kių valstybių nuginklavi
sirašė
prie Sus-mo ir jau kus ir suaugusius, vyrus ir
Praeitą savaitę prisira
teisybė ir kariaujame už
tų teisę pasirinkti tokią val- mas.
nas lietuvis gydytojas dr. J. moteris. Apdraudžia nuo
šė:
demokratijos
principus
dymosi formą, kuri gyven
Mums visiems yra pri Antanas P. Lukošius, tu W. Kadzevick, turįs ofisą $150.00 iki $2,000.00. Turi
Mes kariaujame ir kariausi
tojų būtų pageidaujama, ir imami šie principai ir todėl rįs drabužių taisymo ir va — 6959 S. Western Avė. ir vadinamus endowment po
me už mūsų įsitikinimus už
nori matyti atstatytas visas visi lietuviai kaip vienas tu lymo įstaigą 2555 W. 43rd Tenka pažymėti, kad jau nuo lisus. Kuopos veikia visose
laisvę pavienio žmogaus ir
suverenines teises tose vie ri remti pastangas mūsų Street.
AND HIS
seniau prie šios senos ir lietuvių parapijose.
š
tautų, o ne už vergiją pa
tose, kur jos buvo atimtos! valdžios.
OHCHESTHA
vienio žmogaus ar tautos.
Stanley
Lovick,
gėlinin

4. Dės pastangų, kad vi
rr
Tapkime piliečiais
Prezidento Roosevelto ir
"Aš
priimu
jų
pasisiūlymu
su
dėkingumu...
kas
3336
S.
Haltsed
St.
sos didelės ar mažos valsty
premiero Churchill
Tie ateiviai, kaip vyrai
bės, laimėtojos ir pralaimė
Vardu Lith. Chamber of Federacijos sekretoriui Le facing the task before us.
astuoni punktai
tojos, vienodomis sąlygomis taip ir moterys, kurie neta Commerce of III., 3241 So. onardui šimučiui:
“Sincerely yours,
— Jvyks —
Mes kovojame už tuos turėtų galimybės prieiti po dar piliečiais Am. Jung Halsted St., tel. Calumet
“Dvvight H. Green,
“Dear Mr. Simutis:
principus, kuriuos mūsų pre , prie žalios medžiagos, kuri tinių Valstybių, turi dėti 7358. linkiu Linksmų Kalė
“Governor.” Sekm., gruod. 28, 1941
visas pastangas, kad tapti dų ir Laimingų Ne uju Me
“I wish to acknowledge
CICERO STADIUM
piliečiais. Dėl to yra va tų. ■
J. P. Varkala.
your letter of December 12,
(19th ir 52nd Avė., Cicero, III.
karinės mokyklos, kur ne
offering the support of your
Programas prasidės 5 vai. vakare,
mokamai išmoksite kalbos
Sv PRMŠKflUS
o po programo bus Šokiai.
people in this emergency.
ir reikalingas žinias gavi
Listen to
Tik lėtas: 68e. Gov’t Tax 7c; Viso, 75o
‘T appreciate very much
mui pilietybės. Nežiūrint
Tlkletais galite pirkti “DRAUGO”
PALANDECH’S
your prompt and generous
to, kad Lietuva dabar ken
RAŠTINĖJE
offer
and
trust
you
will
adčia po Hitlerio letena, lie
RADIO BROADCAST
vise the members of the VourPruggist ha» SUIPHO-KAPS
tuviams Amerikoje sutei
Featuring a Program of
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
American Roman Catholic
kiama piliečių teisės ir da
YUGOSLAVFOLK MUSIC Federation that I accept
bar.
Every Saturday, 1 to 2 P. M. their offer with gratitude. Į
Tapt Amerikos piliečiu
šiais laikais ne tik yra pa
STATION WHIP Spontaneous offers of sup '
Ką Tik Baigėm Spausdinti
port to the government,
reiga, bet ir garbė. Ameri
1520 Hlocycles (Top of tfao Dlal)
ka kariauja už laisvę as
such as yours, are most enmens,
mažų
tautų
ir
demo

couraging in these critical
-3Z
fcrRn.nr
kratinių principų.
ThisFistWn hours and are an inspiraZ
f
Lietuva taps nepriklau
____ -crHurrBitk
tion
to
public
officials, who
Draugas spausdina vienintelį grynai
soma, tik tada, kada demo
feel sure they indicate the
kratinės valstybės, vado
Lietuviškg-Katalikiškg Kalendorių
sentiment of a people now
vaujant Amerikai, laimės
karą, kaip paskelbta Roose
firmly united and resolutely
velto ir Churchill deklaraci
joj, kurią aukščiau patei
Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra- į
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
kiau.
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus,
•"'V f
.
Pirkim Defens Bond?
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
naujas, meniškas, ir patraukiantis. Pati kalendo
ir Štampas
no NKCTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų
riaus popiera yra daug švelnesnė, brangesnė!
pirmorūšies
produktų.
Vientik gerais nora’8 ka
Meniškas piešinys apie paveikslus yra visiems
ras nebus laimėtas. Reikia
getai žinomojo Jono Pilipausko nupieštas! Visų
darbo
ir
pasišventimo.
varduvių šventės yra aiškiai pažymėtos po kiek
vienos
dienos numerius. Visos Katalikų Bažnyčios
Apart gyvybių, kurias au
Kur Pranciškus, Ten Taika,
šventės,
Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos
DISTRIBUTOR
koja nepriklausomybei gin
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iš
OF
ti jauni vyrai, reikalingi
trokšti taikos,
vardintos. Tai yra populiariausias lietuviškas ka
ginklai,'kad priešą nugalė
užsisakyk pats ir paragink savo
lendorius Amerikoje. O kaina yra visiems prieina
ti. Juo geriau mūs armija
ma — tik 25 centai. Jei per paštą norite gauti, pri
draugus ir kaimynus užsisakyti
dėkite kelius centus persiuntimui.
bus apginkluota, tuo ma
žiau gyvybių reiks pakloti
"Šv. Pranciškaus Varpelį",
BEERS
ant karo lauko. Mūsų pa
Kaina tik 25 centai
Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir ki
mėnesinį religinį šv. Pranciškaus dvasioje
(Pridėkite
'kel’uR centas persiuntimui)
reiga, kurie gyvename ra
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
laikraštį.
miai, pirkti Defense Bonds
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
ir
Defense
Stamps:
sumo

"DRAUGAS"
LEIDŽIA LIETUVOS PRANCIŠKONAI
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
kant
$18.75
dabar,
pras

KAINA METAMS $1.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
links 10 metų gausite
$25.00 iš valdžios. Jeigu
......... .......................................................
=%
"Šv. Pranciškaus Varpelis"
negalėsite išlaikyti 10 me
Paulina Russian and Turkish Baths
tų, tai valdžia gražins pi
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais,
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami
Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
nigus bile kada su nuoš.
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa
į šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
Moderniškai Gražūs —Gerai Padirbti — Šilti Visokiam Ore
$0.25, už kiekvienus 6 mė
naujausios žinios iš Kataik.j Pasaulio ir Lietuvos.
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
nesiūs. Reiškia, išlaikęs 1
DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ
Radiationa, Swediah Massage ir Movementa.
"Šv. Pranciška v.s Varpelio"
metus gausi $19.00, išlaikęs
Moterims — Trečiadiieniais.
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir
2 metus gausi $19.50 ir taip
Telefonas: VIRginia 9493
pirmas numeris jau pasirodė.
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių
MASSACC
Z,
A. F. CZESNA, savininkas
toliau.
$50.00
boani
par

Ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.
Adresas:
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
siduoda už $37.50 dabai
BRIDGEPORT KNITTING MILLS
Norėdami išmainyti prieš
504 WF.ST SSrd STREET-----------Arti Normai Avė.
| laiką, bus mokamas $1.00
VICTORV M86
F. SEI.EMONAVICH, Sav.
nuoš. už kiekvieną pralai Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pasi Telefonas:Atdara
PITTSBUROH. PA.
1532 MAONOLIA ST.
kasdien, vakarais Ir Sekmadieniais
kytą metą. Yra Defense
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois
(Lietuviu Prekybos Butas)
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ARTHRITIS

Don't despair
of reiief irom
terrible Arthritia acbes or
nains.
The
NEW Colioidal
lodizedSulphur
capsules called
liULPHO-KAPS
oftenbring wel-

vflRPeus

Mūsų Gražiausi 1942 m. Kalendorių

^Itčhine

Forquiclc reiief from Įtekinu of edema, pimplee,
athlete’t foot, ecabies. rashes and other extemally caused elcin troubies. ūse world-famous
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription
Greaseless. stainless. Soothes irritation and
quickly stopa intense itch.ng. 35c trial bot tie
proves it, oryour money back. Ask vour
druggist today for O. O. U. F-a«ESCRlFTlON.

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

Šv. Pranciškaus Varpelis

come reiief in
Arthritis dne
to Sulphur deficiency. Small
daily cost. Mon
ey back if t.o
reiief after 30
days' dosage.
»Yt.ak‘n*
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DRAUGAS f
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
8f$4 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya
A rnember of the Catholic Presą Association
Subacriptiona: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pisei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiaina tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespondentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikrastin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rSmSJama
siunčiu sveikinimu* Ir geriausiu* linkėjimus!

Ir

skaitytojam*

Jflsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams, Informuodamas
apie Įvairius katalikams Įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie.
saa gma tr saugo Jas nuo amšlnojo išganymo priešų.
Daugsriopal topadaug«> J«^. katalikiško dienraščio skaitytojų skal
biasi
* AMLETO GIOVANNI OIOOGMkMl.
Usodicea Arkivyskupas,
Apaštališkas Bsšgsakki

"Ne jėgos trmnfui, bet pasaulio palaimai..."
Įstojus Jungtinėms Amerikos Valstybėms į antrąjį
pasaulinį karą, katalikų arkivyskupai ir vyskupai daro reikšmingus pareiškimus, iš kurių yra aišku, kad
Katalikų Bažnyčia Amerikoje pilniausia solidarizuoja
su vyriausybės programa ginti kraštą nuo užpuolikų.
Vyskupai atsišaukia į visuomenę, prašydami visu kuo
kooperuoti ir, kaip praeity, taip ir dabar savo patrio
tizmą reikšti darbais, pasiaukojimu ir malda.
Ir J. Em. kardinolas Dougherty, Philadelphijos ar
kivyskupas, ir New Yorko arkivyskupas Francis J.
Spellman, ir Baltimorės arkiv. Michael J. Curley, ir
Detroito arkiv. Edward Mooney, ir Chicagos arkiv.
Samuel A. Stritch ir visa eilė kitų arkivyskupų ir vys
kupų energingai ragina tikinčiuosius ir melstis, ir dirb
ti, ir kovoti, kad savo kraštą sėkmingai apginti ir kad
nugalėti šios gadynės siaubą, užsimojusį visą pasaulį
užkariauti, visas tautas pavergti, atimti iš žmonių
laisvę ir teisę Dievą garbinti ir būti sau žmonėmis.
Arkivyskupas Samuel A. Stritch, kuris Amerikos
katalikų vyskupų yra išrinktas vadovauti vyskupų ko,misijai, kurios tikslas yra populiarizuoti popiežiaus
Pijaus XII paskelbtuosius penkis taikos punktus, pa
sakė šiuos nepaprastai svarbius žodžius:
Karas turi būti laimėtas ne kaipo jėgos triumfas,
bet kaipo pasaulio palaima.
Arkivyskupas, pacitavęs Prezidento Roosevelto žo
džius, kuriais jis pasakė, kad. “mes taiką laimėsime,”
plečia tą mintį toliau, stipriai užakcentuodamas, kad
Amerika nė vienai pasaulio tautai nekeršija. Mūsų gink
luotos jėgos, remiamos visos tautos vieningumu, nar
siai kovoja, kad pasiekti laimėjimų tų visų dalykų,
kuriuos Kalėdų rytą pasauliui atnešė gimusia Taikos
Kunigaikštis. Arkiv. Stritch pastebėjo, kad vyskupų
komisija gilinsis į popiežiaus Pijaus XII patiektą tai
kos planą ir jį populiarizuos.
Neabejojame, kad vyskupų iškeltasis obalsis — lai
mėti karą ne jėgos triumfui, bet pasaulio palaimai —
susilauks didžiausio pritarimo ne tik Amerikos visuo
menėj, bet visų pasaulio tautų žmonėse.

Lietuvos Nepriklausomybės šventę minint
Vakar rašėm, kad reikia ypatingu rūpestingumu
ruoštis minėti 1942 metų vasario 16 d. (Lietuvos Ne
priklausomybės Dienos) minėjimą.
Šiais laikais nepaprastai yra svarbu pabrėžti, kad
mes neatlaidžiai esame nusistatę už laisvos, demokra
tiškos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą.
Prie to, ką vakar rašėme, šiandien norime pasiūlyti,
kad Vasario šešioliktosios minėjimas virstų didele mū
sų, Amerikos lietuvių lojalumo demonstracija Jungti
nėms Valstybėms ir praktiškos paramos teikimas Ame
rikos karo reikalams.
žinodami, kad Amerika, kaip aiškiai pasakė Prezi
dentas Rooseveltas, tol nenuleis pakelto kardo, kol
nebus laimėtas karas dėl viso pasaulio tautų laisvės
ir saugumo ir, taip pat, žinodami, kad į tų tautų skai
čių įeina ir vokiečių pavergtoji Lietuva, visą vasario
16 d. minėjimo pelną paskirkime Jungtinių Valstybių
apsigynimo reikalams.
Smagu yra konstatuoti, kad Chicagos lietuviai jau
pradžią padarė. Bendrasis Lietuvos Nepriklausomybės
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Sukaktuvėms Rengti Komitetas savo paskutiniame su
sirinkime vienbalsiai nutarė visą minėjimo pelną skir
ti krašto gynimo reikalams ir, be to, šiam tikslui ir
aukas riekti.
Neabejojame, kad ir kituose miestuose gyveną lie
tuviai paseks šį chicagiečių pavyzdį.

Dėl pasikeitimų karo vadovybėj

'PfŲOF~
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(“Draugas” 1916 m. gruo
Jungtinių Valstybių vyriausybė padarė radikalių at džio 19 d.)
mainų Havajų salų kariuomenės vadovybėj.
reikalais, žmona prapliupo
Karalius bėga į Angliją, Po svietų pasidairius
Prezidentas Rooseveltas buvo paskyręs specialę ko
ašaromis.
misiją ištirti, kodėl gruodžio 7 d., kai japonai iš pa vyriausybė į Rusiją... Rumu
Jau ir Amerikos lietuviš
— Brangioji, ko verki
salų užpuolė Pearl Harbor, tiek daug nuostolių reikė nijos karalius Ferdinandas ki balšavikai pripažįsta, kad
Juk
aš ne visam gyveni
jo pakelti? Bet nelaukta nė komisijos pranešimo. Ir yra priverstas bėgti į An- tūkstančiai lietuvių, geriau
gerai. Gali dėl to ir daugiau nuostolių pasidaryti. Ka gliją, o jo vyriausybė sprun sių Lietuvos sūnų, dukte mui išvažiuoju. Tik vie
ras eina. Priešas daro tolimesnius puolimus. Tad ne ka į Rusiją. Rumunų padė rų, rusų - balšavikų buvo nai savaitei.
laikas tyrinėti ir ginčytis dėl praeities įvykių ar nuos tis visais žvilgsniais bloga. išguiti į Sibirą. Kapso sū
— Yes, yes, — gukčioda•
tolių. Reikia žiūrėti į ateitį ir statyti geriausias jė
nus vienoj balšavikų gazie- ma išmetinėjo žmoua. —
gas su geriausia vadovybe į karo frontą. Tyrinėjimai
Sakai vienai savaitei, o be
Lietuva būsianti prijung toj štai kaip gieda:
galės būti atlikti savo keliu truputį vėliau.
einu, kad bus taip: šiandie
ta prie Prūsijos... Vokiečių
Tie pakeitimai karo vadovybėje nesukelia visuome spauda rašo, būk kariaujan “Vėl tavaisiais keliais teu išvažiuoji, o rytoj parva
nėj jokio susirūpinimo, nes visiems aišku, kad tai rei čiųjų pusių taikos derybos
žiuosi.
tonai žygiuoja.
kėjo padaryti.
bus apie sausio 15-tą. Len “Tavuosius miškus skina
kijai būsią duota nepriklau
Delnui suskaudėjus aną
kirviai kitų;
somybė, Moldaviją atiduosią “Bet neliūskit: laisvė trium dieną nuėjau pas dr. Visrusams už Lenkiją, Lietuvą
kažiną. Sėdėdamas vaitinfuos!
Fatalistai
...fli.'aJtikildIČl ir Kurliandiją. Lietuva bū “Išguiti tavo sūnūs vėl su- grume girdžiu čabinete dak
“N-nos” rašo:
sianti prijungta prie Rusi
taras kalba su pacientu.
gryš iš Rytų.”
“Japonai yra fatalistai. Jie mano, kad žmogus ne jos ?!
— Prieš eidamas tamsta
gali priešintis likimui. Kas yra lemta, to neišvengsi.
Sugrįš, sako. Bet ar gir turi bent ko užvalgyti, —
Jie iš mažens yra auklėjami tokioje dvasioje, ir jiems
“Džiovins” Chicagą... Blai dėjote, kad iš Sibiro dau
atrodo, kad pati gamta vieniems žmonėms pavedė vai vininkų organizacija išleido gelis būtų grįžę? Tam ir sako daktaras. — Tada ga
dyti, o kitus paskyrė valdovams tarnauti. Japonas ka atsišaukimą į Chicagos mo Sibiras! Kas tik būdavo į lėsi greičiau užmigti.
reivis eina į mūšį, aukodamas savo gyvastį ne dėl to, teris, kad kitais metais Chį- jį išvarytas, negrįždavo.
— Bet, daktare, — sako
kad jisai tuo pasiaukojimu nori pasiekti kokį tikslą, caga būtų sausa nuo alko
ligonis, — prieš kiek laiko,
bet dėl to, kad jam neateina į galvą mintis pasielgti holio. Dabar Chicaga užlai
Chicagoj lietuviškoj Sta kad prieš eidamas gulti nie
kitaip. Paliepta eiti — ir jisai eina.
lino gazietoj V. Andriulis ko nevalgyčiau . . .
ko 7,159 saliūnus.'
“Tokie žmonės,” kaip pastebi vienas rašytojas,
rašo, kad nacius sumušus
•
— Ar senai taip sakiau?
“maištų nekelia...
,
prie
Maskvos,
Kubyšęve
ne.,
_
— Rudos, prieš pusmetį
Išžudyta 700,000 serbų....
“Tai betgi nereiškia, kad japonai mėgsta karą. Jie
Apskaičiuojama, kad šio ka tik rusai, ale ir anglai ir
— Prieš pusmetį?! — aupriima karą, nelyginant kokį gamtos skirtą dalyką.
ro metu žuvę virš 700,000 amerikiečiai, išbėgę ant toretingai pareiškė dakta
Gavę įsakymą kovoti, jie kovos, nestatydami jokių
serbų. Ištisi apskričiai, sa gatvės šoka ant sniego.
ras. — Medicinos mokslas
klausimų. Bet jie taip pat, kaip ir kiti žmonės, ne
koma, pavirtę į tyrus ir kar
Tai
bent
balšavikai!
Snie

nestovi vietoje. Per tą lai
mėgsta, kad jų sūnūs būtų užmušami.”
tais per keliolika mylių ne go pusnyse, šalčiui spirgi- ką medicina padarė labai
“Karo su Amerika japonai bijo, nes jie žino, kad
galima patikti gyvo žmo ant 30 laipsnių žemiau 0, didelę pažangą.
Amerika yra milžinas. Jie bijo, kad tas milžinas Japo
gaus. Vargas, vargas...
šoka iš džiaugsmo.
niją sutriuškins. Bet kuomet tai įvyks, japonai žiūrės
•
Bet ar kas mano tavorš
į pralaimėjimą, kaip į likimo nuosprendį.”
Plinta graikų revoliucija... čių matėt Bridgeporte ant Spkpjnirvio Dumkos
Graikų revoliucija praplito Halsted St. šokant Andriur
ir salose. Sala Lemnos pa lį, Pruseiką, Jagminą, nors
Kalbininkas Jurgis GriVieningumas
skelbė, kad ji nepripažįsta ir oras šiuo metu čia palan norius tvirtina žodis “black“Darbininkas,” rašydamas apie karą su Japonija, Graikijos karaliaus valdžios. kus šokimui: nei šalta, nei out” kilęs ši lietuvių “bla
•
kės,” nes reiškia apsisaugo
šilta? Niekas nematėt.
tarp kitko sako:
Lietuviški pinigai... StockKo tad verti Amerikos jimą nuo visokių ore šoki
“Tačiau ne vien savo garbės nuostoliu už tariamą
laimėjimą japonai užmokėjo. Jie jau pradeda susi holme gauta telegrama iš lietuviški balšavikaį ? Iš- nėjančių blakių.
laukti ir apčiuopiamų medžiaginių nuostolių. Savo Berlyno, kad vokiečių vy valgyto kiaušinio.
Balšavikai nuvilko lietu
žemu elgesiu jie kaip nereik geriau sukėlė amerikie riausybė atidarė Kaune pi
Galėtų namuose vakar viams marškinius, o Hitle
čių patriotizmą ir vieningumą. Iki šiol Amerika lyg nigų dirbtuvę. Pinigai nu
ir nenorėdama padėjo savo talkininkams. Visuomenė kalti Kaune bus vartojami buvo liūdna diena. Vyrui rio prūsokai paskutinėse
ruošianties išvažiuoti su siūlėse bluainėja.
tarsi buvo abejinga, bet stambiausias Amerikos rams tik Lietuvoje.
tis darbininkai didingais nuolatiniais streikais labai
aiškiai reiškė savo nepasitenkinimą. Ir štai po japo
Banditas puola Europos civilizaciją
nų puolimo viskas staiga pasikeitė. Vieton netvar
kos ir nesusiklausimo pasireiškė griežta drausmė ir
geležinis ryžtingumas. Partiniai ginčai kongrese nu
‘•’i
trūko. Patys atkakliausi izoliacijonistai vieningu su:i
tartinumu pasisakė už vyriausybės politiką. Karo
> ■ »:• 3
paskelbimas Japonijai vienbalsiai priimta. Unijų va
dai metė šalin savytarpinius ginčus ir pareiškė, kad
EURjOPEAN
šiuo momentu privalo vyrauti tik viena mintis —
CIVIUSATION
laimėti karą. Streikų epidemija išnyko, tarsi magiš
kos lazdutės mostu būtų pašalinta. Krašte kilo ne
.7
t?'
i;>. .
paprastas sąjūdis — urmu pirkti apsigynimo štam
pas. O jaunimas taip uoliai puolėsi stoti į karo sa
vanorius, kad jo įkarštį prireikė tramdyti. Pačiam
Mv.
laivyne ir kariuomenėj kasdien reiškiasi heroizmo
dvasia. Kareiviai, jūreiviai ir lakūnai veržte veržia
si sudrausti klastingą priešą. Kada tokia milžiniška
ir turtinga šalis taip ryžtingai nusistato laimėti ir
paleidžia darban visas savo pajėgingas įmones, tai
jos oponentui nėr ką pavydėti.
“Japonai be abejo gailisi, kad nemokėjo savo azi
jatiško būdo sutvarkyti.”
Karo sekretorius Stimson pareiškė, kad svarbus yra
ne pirmutinis, bet paskutinis šūvis. Jis džiaugiasi, kad
Amerikos lakūnai ir kareiviai moka ne tik gintis nuo
priešo, bet ir jį pulti.

Pacifiko karo fronte darbuojasi virš 1200 Jungtinių
Amerikos Valstybių misionierių. Jų būklė pasidarė ne
paprastai sunki.
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A. Rachmanova

^Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

General, prokuroras Biddle užtikrina
civilinę laisvę ateiviams

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys)
— Kokia vargšė esate, kokia nelaiminga! Jus nuj kamavo ten, Sibire! Iš tikro gaila į jus pažiūrėti, — kal
bėjo nuoširdžiai.
— Žinoma, ir kiti toki pat! O maloningoji ponia
nepratusi tokiame neturte gyventi, — jos bake buvo
tikros užuojautos ir pagarbos. — Aš, kvaila žąsis, ati
daviau jūsų kurpeles gailestingosioms seserims.
Jie
man buvo permaži, visai negalėjau apsiauti ... Ir jūsų
sukneles padovanojau . . . Kas galėjo pamanyti, kad jūs
sugrįšite! Bet gabalėlį pyrago jūs dar su valgysite Į
kambarį aš jūsų nevesiu, nes ten gyvena mano medikas.
Ji paraudo kaip mergaitė.
— Kolenka, jaunas medikas, tik devyniolikos metų,
bet jis myli mane, ir aš jį; užporyt mes užsiregistruosi
me ... Aš rūpinausi juo, kaip mažu kūdikiu. Pama
tytumėte, kaip gražiai aš jį įkurdinau? Įnešiau atoma*■ ną iš laukiamojo ir ponios lovą jam pastačiau. Suvilkau visas pono knygas, kurias jis taip mielai skaito . . .
Pertraukiau jos ūpe plaukiančių žodžių srovę ir
tariau:
— Maša, man reikia eiti ieškoti buto: vagone šalta,
ir man baugu, kad motinai kas nors blogiau nebūtų.
Katė išsekė paskui mane. Aš paėmiau ją ant ranku ir paglosčiau, man rodės, kad gyvulėlis negalėjo su
prasti, kodėl aš turėjau išeit iš savo namų . . .

— Ji nenori mums nieko gi-ąžinti? — klausė moti
na, man grįžus.
— Tr apsigyventi ten galėsime?
— Ne!
Motina nusisuko į sieną ir nepratarė nė žodžio.
Rugpjūčio 22 d.
Antroji mano kelionė buvo į universitetą. Kaip ge
ra buvo, kad galėjau ten eiti. Po vienos savaitės turė
jo būti paruošta įžanginė paskaita anglų kalbos lekturatui. Tai tiko Otmarui.
Aš sutikau Jurgį Aleksandrovičių, kurį senu mūsų
įpročiu vadinau docentu; paskui geraširdį profesorių
Zavadovskį, kuris pirmiausia paklausė, kuo jis mums
y galįs padėti; mačiau ir susirūpinusį, pablyškusį profe
sorių Ernestą, kuris nė vienos minutės nesugaišo, neatsidėjęs savo moksliniam darbui; profesorius Muratovas,
vis išrodo kaip anglų lordas, jo laikysena ir judesiai tau
rūs, iškilmingi; galop profesorius Bieloborodovas, nežiū
rint proletariškos presijos, taip ilgisi vakarų Europos
kultūros.
Man rodės, jog aš, kaip paklydęs vaikas, vėl turė
jau grįžti į savo šeimą. Tik viena kas man gadino nuo
taiką, jie visi buvo labai blogai apsitaisę. Žinoma, aš
Y supratau, kad dabar kitaip negalėjo būti; aš jų taip se
niai buvau nemačiusi ir mano atmintyje jie buvo toki,
kaip anksčiau išrodę, ir man skaudėjo širdį, kad šitie
žmonės, mūsų tautos žiedai, taip turėjo gyventi. Tik
tas mane ramino, ką galėjau suprasti iš pirmo su jais
pasikalbėjimo, nežiūrint jų išorės, jie kaip mokslininkai
nė kiek nebuvo padarę nuolaidų bolševizmui.
— Dabar universitetas pilnas naujų studentų! —
pasakojo profesorius Ernestas. — Mes priimame visu3,
kas tik turi noro, be egzaminų, be jokių pažymėjimų dėl
Jų mokslinio pasiruošimo. Tai yra noras draugų, tam
J tikras bandymas — bet mes, profesoriai, dar vieningai
laikomės dėl mokslo laisvės ir nepriklausomybės!
Profesorius Ernestas dabar yra filosofijos fakulteto
dekanas, ir jis man paaiškino visas sąlygas, dėl anglų
kalbos lektorato. Yra du kandidatai: kas iš jų geriau
užsirekor.aenduos savo paskaita, tą profesorių taryba ir
priims.
Kaip vėjas parbėgau namo ir Otmarą ištempiau į
biblioteką parašyt: prašymą, nes vagone neturėjome ra
šalo.
Rugpjūčio 26 d.
Šiandien po pietų kažkas pasibeldė į duris. Mes pikilome; duris atidarius, įsiveržė drėgno ir šalto oro sro
vė. Lauke stovėjo moteris.
— Aš esu Maša; atėjau jūsų atlankyti.
Jai buvo sunku tokiai nutukusiai įsikabinti laipte
liais į vagoną. Ji tuoj puolėsi prie motinos bučiuoti jai
ranką. Motina ištraukė ranką ir pradėjo verkti. Maša
neatsitraukė, lygiai karčiai raudojo.
— Aš visi nemaniau, kad jūs gyvenate tokiame skur
de! Kaip suvargę ir išbadėję esate! — kalbėjo pasikuk
čiodama
Motina nusiramino ir paprašė ją sėstis.

Generalinis prokuroras Biddle tvirtina, jog
žmonių teisės karo laiku bus apsaugotos,
bet su priešvalstybine propaganda
bus aštriai kovojama

kalba, ir prisideda prie to į
kaimyno persekiojimo.”

LRKSA pareiškimas vyriausybei

“Sutinku su jumis”, sako
gen. .irokuroras Biddle, “jog
diktatūros rasiuė neapy
kanta, religijos uždraudi
mas ir užgynimas laisvos
spaudos ir laisvo žodžio
— keluri pavergimai —
negali visuomet egzistuo
ti šiame pasaulyje.

Hon. Franklin D. Roosevelt/
President of the
United States,
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

America, despite the peaceful intentions of its ritizenry, and despite your Herculean efforts to avoid partiSutinku su jumis, jog nėi cipation, finds itself today
vietos valdžiai, piktos mi at war with Japan, Germa
nios įsteigtai ir vigilantų ny and Italy. In this hour
remiamai, kur net mažučiai of peril to our nation and
vaikai auklėjami šnipaub to our American traditions
prieš savo tėvus. Tokia val of liberty under law, the endžia turi žūti.
tire Executive Committee of
Jis gyrė pastangas laisvę the Lithuanian Roman Catmylinčių Europos nugalėtų “holic Alliance of America
šalių, ypatingai jugoslavų, has unanimously authorized
ir toliau priešintis, kovoti, me to proffer to you the
moral and practical support
nepasiduoti.
of this organization and all
“Mes Amerike, jis sako,
the facilities that we pos“pasitikim ginklais, ir mes
sess. This entire fraternal
greitai ginkluojamės. , Nors
, , ,
, ...
, organization pledges to you
yra labai svarbu, bet tas ne .... .
,
. ,
„ ...
_ , , ,. the backing of our memberviskas. Ne tik mūs dabarti
ship in an all out effort that
nė arb? numatyta ginklų jė
can have only one result —
ga užtikrins mums laisvę vietory to our nation.
kare ar taikoj, bet žmonių
valia, suvienyta valia būti Up to the fateful events
nai reikalinga. Tiems, kurie of this week, our organiza
dirba po botagais Lenkijoj, tion has purchased the limit
kurie mirtimi nubausti Ser for a calendar year of Unit
bijoj, tikiu jog svarbiausias ed States Defense Bonds.
dalykas yra suvienyta valia
visų vyrų kurių bendras
“credo” yra laisvė ir kurie
ę.Q.NTRE
nekenčia vergijos.

We have spared no efforts
in urging all Americans
of Lithuanian ancestry to
make similar purchases personally. Our sons are serving in the armed forces of
the United States and will
continue to do so in the
šame way as loyal Ameri
cans of every race and creed
have served in all past wars
of the United States. We
have recognized, as you
have, that this world conflict involves peril to our
American ideals and institutions. We are proud now
to do hattle openly in de
fense of those ideals aųd
institutions. We pledge our
organization’s support and
cooperation to you and the
nation. »
Lith. Roman Catholic
Alliance of America

Aiškiame pranešime apie sižengimas prieš demokrati
Teisingumo Departamento ją yra pagalba ir paguoda
nusistatymą, arba policiją demokratijos priešams
Francis Biddle, Jungt Val
“Tas dvasinis atsipalaidostijų Teisingumo Departa jimas gręsia kiekvieną sykį
mento Generalinis Prokuro pastangos dedamos įstiguoras, užtikrina amerikiečius ti neapykantą prieš asmenį
svetimos kilmės, jog kons arba asmens dėl rasės, reli
titucinės laisvės bus uoliai gijos arba tautinės kilmės.
užlaikytos, kad nors yra bū Pagalba ir paguoda teikia
tinai reikalinga beširdiškai ma priešams, kada buvusio
suąekti ir persekioti asme tautinio didvyrio viešos kal
nis, kurie bando dvasiniai bos ugdė rasinę neapykan
aptemdinti Amerikos žmo
tą. Pagalba ir paguoda yra
nių protą priešvalstybine
priešams, kada mažas kraupropaganda.
tuvninkas boikotuotas tik
Kalbėdamas Detroite Ame dėlto, jog jo tėvai arba ai
miy excite the Heart
rikos slavų konferencijoj sek niai buvo vokiečiai, italai
madienį, gruodžio 7-tą die arba japonai. Pagalba ir paną, tuo pačiu laiku kuomet gUoda yra teikiama pnejaponų bombos puolė ant
kada darbdaviai su
Jungt. Valstijų valdomų sa- apSaUg08 kontraktais gink
lų vakaruose, generalinis iams apgynimui demokratithanks
prokuroras pasakė atsto jos neduoda darbų negrams.
AND
for
MHLI°h
vams dešimt milijonų čekų,
“Tas dvasinis atsipalaidoLteU-ING me A&OUI!
lenkų, rusų, jugoslavų ir uk
Vitu*rainiečių, jog Teisingumo jimas, apie kurį aš kalbu,
FAMILY 1
MY V/HOl* ITI
Departamentas “suseks vi gręsia mums, per tokius da
lOVES
sus kurstytojus, bet apsau lykus kaip sargų, nakčia ke
Priešvalstybinę propagan
gos visus kitus nuo perse liaujančių ir slaptos organikiojimo ir diskriminacijos.”, žarijos, kurios dėl mažiau- dą, kuri ardo mūsų vienin
Ihe &
Generalinis prokuroras pa i rios priežasties ima tvarką gumą, p. Biddle nurodo, nebrėžė tautinę vienybę ir su- i savo rankas- Pagalba ir lengva susekti. Ji apsiren
vienytą valią visų demokra paguoda priešams teikiama, gus įvairiausiais rūbais, net
tinių šalių, kaipo stipriau- kada be prisirengimo surink patriotiškumo rūbais, ji sle
sią jėgą prieš totalitarinį ^a armija taip vadinamų piasi už mūsų vėliavos ir ui
užpuolimą, bet jis įspėjo, , "deputy-sheriffs” iš neatsa- kreivų ištikimumo priesai
* 1
jog ginkluoti užsimojimai kančhi asmenų apginkluota kų. Ji visais būdais bando
H
prieš tautą nėr didesni už
autorizuota gazdinti žmo- išgazdinti žmones, kad pa
dvasinį atsipalaidojimą (spi-j nes vienoj mūsų rytų apy- tys savimi nepasitikėtų.
ritual disarmament), kuris iinkėj; arba kaip vyrai su
FLIS.
A Swis8 Christmas seal.
galėtų įvykti per “abejingu- j kalkėms keliauja pietuose;
(Bus daugiau)
mą, per sujaudinimą jaus- arba kuomet vietiniai laisva-1
mų arba užgauliojimą tų, noriai susijungia į būrelius
į kurių rankas” demokrati sudeginti automobilius ir
brutališkai sumušti narius
ja pavesta.
religiškos tikybos Jehovahs
“Dvasinio atsipalaidojimo Witnesses; arba kuomet pas
užsimojimas dar plačiai ne tangos dedamos trukdyti vei
KALĖDINES KORTELES
išsiplėtojęs ” jis sako. “Lais kimus vietinės apsaugos ta
vų piliečių privilegijos šian rybos ir ją vartoti kaip adien geriau apsaugotos šio maturų šnipų — susekimo
je šalyje negu bet kur kitur vienutę.
šiame karo — apiplėštame
pasaulyje. Bet šitas dvasi
“Pagalba ir paguoda duo
nis atsipalaidojimas, apie dama priešams, kada ame
kurį aš kalbu, prisimena, rikietis, atsidavęs masinei
kiekvieną sykį konstitucinės isterijai, kas yra svarbiau
teisės asmens arba mažu sias nacių-fašistų propaganmos peržengtos. Kiekvienas dos objektyvas, neteisingai! Mi
įvykdintas mūsų šalyje pra- kaltina jo kaimyną laisvai
Trialzno
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C»a trapped ln the „toraaeh or tu liet miy act likę e
halr trlrger on the heart aetton. At the Brat elgn of
dtstreae atnart men and wumen depend on Bell ana
Tableta to aet na free. No laaattre būt niade of the
faateat-actlng medlclnei knovn for aymptnaatte reltef
of geetrlo hyperecldlty. If the FIRST TRIAL doesn’t
prote Bell-ana better. return bottle to ua and receln
DOUBLE Money Back. 25c. at all drug atorea.
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Antrą Sykį Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas

MU.

Užtikrinkit Šios Šalies Laisvę...
PIRKDAMI U. S. DEFENSE BONUS
PAS

MUTUAL FEDERAL
SAVINGS
and Loan Association oi Chicago
BEN J. KAZANAUSKAS, Sekr.

Taupyto jams
Mokame
3V2*/0 Dividendus

Darom 1-mua
Morgičius Lengvom
Sąlygom

Turtas virš $1,100,000.00

2202 West Cermak Road
TELEFONAS CANAL 8887

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar.

21 Kortelė

už tiktai $1.00.

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

K Ai MJ O A S

0

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago, žinutės

Gruodžio 21 d., 4 vai. po
pietų šv. Teresės Sodalicija rengia Kalėdų eglaitę ir
pasilinksminimą pa va p. mo
kyklos vaikučiais ir ma
žyčiams, kurie dav nelanko
mokyklą. Bus užkandžio,
programa, o Kalėdų Sene
lis vaikučius ap Jo vanos.
Viskas įvyks parapijos sve
tainėj.
Praeitą savaitę aprašyme
Sodalicijos metimo sus-mo
per klaidą neįrašyta iždi
ninkė Ona Kalzauauskienė,
kuri visuomet duosniai pri
sideda draugijos veikime.
Šv. Vardo dr-jos nariai
Kelėdų proga nutarė įteik
ti $50.00 auka, kad parė
mus parapijos bėgamuosius
reikalus.
Valio, vyrai! Girtinas pa
vyzdys.

Kas penktadienio vakarą,
8 vai. parapijos svet. lošia
ma “bingo.” Dovanos duo
damos pinigais. Kleb. kun.
V. Černauskas ir komitetas
kviečia visus lankyti vaka?. Taip paremkim para1 / s reikalus.
Laukiame
ii s ečių iš kitų parapijų.

IHMJIBOIR©

Ciceriečiai
nepasilieka

Cicero. — Mūs biznieriai
ir profesijonalai neatsilieka
nuo kitų net ir didesnių ko
lonijų. Jau iš anksto pridavė
kalėdinius sveikinimus bei
linkėjimus savo kostume- "Lankytojaus" balius
riams, draugams ir pacijenPirmą sekmadienį po Ka
tams šie biznieriai bei pro lėdų, gruodžio 28 d. mūsų
fesijonalai: dr. A. J. Gus- parapijos laikraštukas ren
sen, Iz. Vaišvil, dr. J. K. gia pasilinksminimo vakarė
Yorke, J. Keser, J. Burinski, lį. Prašome iš anksto reng
T. Brazis. P. Putrim, G. Jaš- tis jame dalyvauti.
kūnas, A. Bemadišius, šv.
Antano “spulka”, Ch. Bell, Padėka
Kleb. kun. K. Bičkauskas
J. Hovitcky, H. Spitlis, F.
Miliauskas, A. Lukauskas, nuoširdžiai dėkoja visiems,
K. Wasiliauskas, J. Kulpins- kurie rėmė “bunco party”
kas, J. Budri k, J. Kishku- surengtą Rožancavos draunas, J. Paterabas, J Sha- į gijos parapijos naudai. Lemmet, S. Bukauskas, Al. Mat P4 laimėjo Julius Prusecki,
tas, J. Pilkis, J. Grigas, W ' nuo Main gatvės, o staltiesę
Grigelaitis, J. Kazlauskas P- Genišauskienė, 4025 DeoB. Palubinskas. J. šliekis, dor gatvė.
A. Wastak, J. Pauga, P. Ka Mirė
valiauskas, T. Stonis, F. Da Leonas Norkus 3720 Alnauskas, kleb. kun. Ig. Al- der gatvė, “switchman” ant
bavičius. Visų prašoma nu geležinkelio, mirė. Buvo susipirkti kalėdinį Draugo j £eįgtaa darbe. Pirmadienį
numerį. Jis bus labai įdo palaidotas iš Šv. Trejybės
mus. Jame surasite adresus parapijos, East Chicago, Šv.
visų biznių. Visados remki- Kazimiero kapinėse, Chicate tuos biznierius, kurie dnr.
“Drauge” garsinasi. Tai yIš Ateitininkų
ra mūsų tautiečiai.

Kalėdose pirmosios (Pie
menėlių) šv. Mišios bus 12
vai. vidurnaktį.
Kitos 7,
8:30, 9:30 ir 10:30 Suma,
o paskutinės 12 vai. Choras
pradės Kalėdų giesmes gie
doti bažnyčioj 11:30 vai.
vakare. Tikintieji kviečia
mi į bažnyčia anksčiau, ir
pasimelsti prie Kūdikėlio
. ?zaus prašant pasauliui
te ikos.
Malonu buvo matyti baž
nyčioje jau kiek sustiprėju
sį mūsų duosnų parapijoną
S. Vasiliauską. Linkime vi
sai sustiprėti..

Iš anksto atsiprašau visų
biznierių, prašom nesupyk
ti, jei pasidarytų kokių klai
dų. Bus atitaisyta. Per di
delį daugumą pasitaiko ir
klaidų.
Skelbimų rinkėjai

Klaidos atitaisymas
Atsiprašom, kad taip įvyko.
Prieš kiek laiko buvo ap
rašymas “Drauge” apie biznierką E. Lang (Lankauskienė). Viskas buvo gerai,
tik adresas išėjo klaidingai.
Dabar pataisome. Tikras ad
resas : Elizabeth Lingerie
Shop, 1904 So. Cicero Avė
Nepamirškite, nueikite į
jos krautuvę, tikrai būsite
nustebinti. Įvairių tinkamų
kalėdinių dovanų kaip it
vidurmiesčio krautuvėse.

Kleb. kun. V. Černauskas
ir varg. K. Gaubis šią sa
vaitę baigė lankyti parapijonus. Džiaugiasi ir paten
kinti visų maloniu priėmi viso, ko tik širdis trokšta
mu.
Pasauliui gi taikos ir bro
liškos meilės.
Neužilgo, varg. K. Gau
bis aplankys parap. namus PLATINKITE ‘4 DRAUGĄ
su plotkelėmis.

Gruodžio 7 d. išėjusiems
iš bažnyčios komitetas dali
no sienius 1942 m. kalendo
rius, kuriuos įteikė laidotu
vių direktorius S. Mažeika.

Kalėdoms artėjant, dau
gelis perka dovanas, paro
dymui draugiškumo. Viena
I '.ktiškiausių dovanų gimi
nei, artimui, tai katalikiš
kas dienraštis “Draugas,”
ar savaitraštis “Laivas,”
kuris lankydamas namus
visumet primins dovaną to,
kuris ją bus įteikęs.
.
Kep.

> progos Šv. Juozapo
pi z- :jos reporteris nori
prsveikinti visus parapijos
vadus, dr-jos chorą, seselėsmokytojas visus-as.
Lin
kiu linksmų Šv. Kalėdų ir

Išpažintys
Šio šeštadienio vakarą,
gruodžio 20, išpažinčių klau
sys kun. J. Martis, klebonas
Šv. Kazimiero parapijos, Gary.
Motiejus

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Proga užsidirbti ekstra pinigu agen-"j
taujant
plačiai
žinomam
lietuvių
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
arba kreipkitės j raštinę:

REIKALINGI DARBININKAI

2334

Geras, teisingas vyras reikalingas agentavimo darbui, pardavinėti laik
raščius ir t. t. West Pullman srity
je. Geras atlyginimas, malonus dar
bas. Patyrimas nereikalinga. Pašau
kite telefonu: CANal 8010 arba at
vykite dėl pasitarimo J raštinę:

2334

854 WEST LAKE STREET

JIEVA RUČINSKIENE

čios, Duktė, Broliai ir Giminės

APEX PAPER BOX CO.,
2318 So. Vestern Avenue

/ ''

4

,,

AVĖ.

2334

80.

OAKLEY

AVĖ.

HELP WANTED

ADVERTISEMENT DEPARTMENT
127 No. Dearhorn Street
TeL; RANAoiph 8488—9480

TIKRAI GERAS PIRKINYS
šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas.
”Tlle” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak
menuotas. Namo Įelga $3000 Į me
tus. Nauji
itaisvmai. 3 garadžiat.
Namas pilnai
Išmokėtas.
Randasi
geroj vietoj ir visados yra išrenduotaa. Kaina tiktai *14,500 Ir ant
lengvų išmokėjimu. Gers transportacija. Adresas: 3215 Floumoy St.
Dėl tolimesniu informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrtson
3006.

RO8ELANDE REIKALINGAS
AGENTAS
Vyras, kuris turi gerą susipažinimą
su Roselando lietuviais, turi gerą
progą užsidirbti ekstra pinigu agentauiant gerai žinomam lietuvių
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės Į
raštinę —

ARCHER HLTGHTS — GERA
PROGA

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigu — štai gera proga
išmokti agentnvimo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pagetdaufnma8 toks kuris yra gerai susinažlnes su lietuviais Archer Heights
apylinke.
Patyrimas
nereikalingas.
Atsišaukite telefonu: CANal
8010,
arba kreipkitės i raštine —

AR IEŠKOTE DARBO?
Jeigu taip, —
Skaitykite “Draugo”
‘Help Wanted’ Skelbimus.

2334 SO. OAKLEY AVENUE
SPECIAL
PARSIDUODA
BATŲ
TAISYMO SAP A. Storas ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Štymu apšildo
mas. Biznts išdirbtas per 10 metu.
Rendos nereikia mokėti, gauna už
prižlūrėlima
boilerio.
Pardavimo
priežastis: išeinu už dženitorių. Krei
pkitės adresu:

5850 WEST 63rd PLACF.
Tel. PORTSMOUTH 7713.

From Canada

BARBERNX PARSIDUODA. Geroj
vietoj, su ą kėdėmis ir visais Įren
gimais. Biznis išdirbtas per 30 me
tų. Pardavimo priežastis — mirtis.
Kreipkitės sekančiu adresu po 5-tos
vai. vakarajs.

Druggists Report Big Demand

2203 WEST CERMAK RD.

Buckley's CANADIOL Mixture ts different—
more efteetive—faiter in action than onything
you've ever uied. Get a bottle today. Toke a
eouple of dosei, Initantly you feel iti powerful
efteetive action spread thru throat, heod and
bronchial tubei. Tickling—coughing ceatei—
phleam i, looiened and raised—clogged bronehior tube« open up. oir panages cleared.
Ali druggists. Satisfaction or money refunded.

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos
prievarta, bet klausyk j oi
balso.
M. Gorkyį

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
matote “Drauge”.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
b

<1

MENISKAS DARBAS
2EMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

\

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Avė. Tel. See. 6103

KOPLYČIOS DYKAI 1
r
U ‘i

OAKLEY

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su
lietuviais Town of I^ke krašte, yra
reikalingas agentautl gerai žinomam
lietuviu laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nere|kalineas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreinkltės i raštinę:

MERGINOS —PATYRUSIOS PRIE
"COVERING AND STAYING” MA
SINU. Nuolatinis darbas, geras už
mokestis.

(po tėvais Gedrimaitlė)
Gyveno Benld, Iii.
Mirė Gruod. 16. 1941, 7:15 v.
ryte, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Šiau
lių apskr., Užvinčio
parap.,
Žederių kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą Joną. sūnus: Juozapą ir
marčią Marijoną, Vincentą ir
marčią Audrey, Aleksandrą ir
marčią Jennle, Joną ir mar
čią Jozefą, dukterj Eleną, du
brolius: Pranciškų ir Antaną
Gedrimalčlus
ir
Jų
šeimas
(Scranton, Pa.), sesers sūnų
Adomą Jurą ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažjstamų.
Lietuvoje pailsto dvi seseris
ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 5704 W. Cermak Rd„ Ci
cero. Iii. laidotuvės Įvyks šeš
tadieni. Gruod. 20, iš koply
čios 10:00 vai. ryto bus atly
dėta J Šv. Antano par. bažny
čią. kurioje Įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta Į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Vyras, Sūnal, Mar

SO.

AGENTAUTT GERA PROGA —
TOWN OF LAKE

HELP WANTED — MOTERYS

COUGH MUTURE

a.

AVĖ.

REIKALINGAS OPERATORIU8 —
"SET-UP MAN” PRIE 'O-OO IR
NO. 2. B. AND S. AUTOMATIC
SCREW MAŠINOS, šis yra nuolati
nis darbas tam. kuris bus rastas tin
kamu. Turi turėti savo įrankius. At
sišaukite ant 3-člo aukšto.

Here’s the New Amazing

ir

OAKLEY

AGENTAS REIKAI.INGA8 —
WEST PULLMAN’E

Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. YARds 1138-39.

a.

SO.

HELP WANTED — VYKAT

Tie gerbs ir mylės moti
ną, kurie bent pusę jos mei
lės supras.
Lietuvių didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia,
Lietuvai laisvę.

PASKUTINIS

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZIMIERAS
PLATAKIS
Illinois)

Mirė gruod. 17 d., 1941 m.,
sulaukęs apie 50 m. amžiau1'.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo W
Kartenos parapijos.
Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
seser) Veroniką Rusenienę Ir
jos sūnų Joną: pusbrolio duk
terj Barborą Dikštus, ir daug
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.
Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 8. Halsted St.
laidotuvės Įvyks šeštadlen),
gruodžio 20 d.
Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į
Aušros Vąrtų
parap.
bažny
čią. kurioje Jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas ( šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažĮstamua
dalyvauti šioae laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Sesers Sū
nus. Pusbrolio Dukifė ir Gimi
nės.
Laidotuvių direktorius P.
Ridikas, tel. YARds 1419.

REIKIA AGENTO — MORGAN
PARKE

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje. 3319 S. Lltuanica Avė. Laidotuvės Įvyks
plrmad., gruod. 22 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Jurgio par. bažnyčią,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas j Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Dukterys,
Žentai, Anūkai ir Giminės.

Laldotuvų Direktorius Ant.
B. Petkus. Tel. Cicero 2109.

PAGERBIMAS

( gyveno MayvMTKMt,

CLA S S I FI E D

Suvaržomi oro
stovio skelbimai

Vyriausybės nuosprendžiu
visose J. A. Valstybėse nu
traukti per radiją praneši
mai apie oro stovį, kadangi
priešas gali tuo naudotis.
Laikraščiams tačiau leista
paduoti oro stovį tik vienai
parai. Iki šioliai iš ankste
goję. Reiškiame suraminimo buvo paduodama dviem die
žodžius šeimynos nariams noms.
ir meldžiam Dievo jo sielą
palaiminti.
REMKITE IR PL^TINKITK
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
Svečiavosi
Pas savo motiną Katariną, 3934 Drummond gatvė,
Adomas Jurevičius su žmo
na Vanda ir sūnais Albertu,
V t A
Adomu ir Jeronimu. Visi iš
JUOZAPAS
Chicago.
DUBINIKAS
Pirmas užsakąs
(gyv.: 3483 S. Uraaii'ca Avc.)
Jono Merkelio, 3723 Fir
Mirė gruod. 17 d., 1941 m.,
10:15 vai. vak., sulaukęs 72
gatvė, su Marijona Branyik metu amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš Ša
iš Šv. Trejybės parapijos,
kiu apskr.. Višaklo-Rudos pa
rapijos. Plllpų kaimo.
East Chicago, kurie rengia
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Rožę (po tėvais Jakšsi Moterystės sakramentą tytė); 4 dukteres: Anna HaverIr žentą James, Natalia
priimti šv. Trejybės bažny lock
Naleway Ir žentą Allen. CathPlusnick ir žentu Charles.
čioje gruodžio 27 d. Sveiki erln
Marie Jakl ir žentą Joseph; 2
anūkus ir daug kitų giminių,
name.
ir pažįstamų.

lietuviškus šekius. Draugo
vė taria nuoširdžią padėką
Maziliauskams už leidimą
Draugovės sus-mo
Gruodžio 14 d. kitiems me naudotis sale ir už visą rū
tams išrinko naują valdy pestingumą, parodytą lietu
bą, kurią sudaro: pirm. A. viškam jaunimui.
Skirtus, vice pirm. S. Pet
rauskaitė, sekr. A. Navikai Visus kviečia
tė, ižd. A. Čalkis, valdybos
Brighton Park. — M. S.
nartais L. Piliponytė ir B. 20 kuopos jaunamečių sky
Šatas. Revizijos komisiją su rius rengia “bunco” ir Ka
daro kun. J. Prunskis, B. lėdų eglaitę gruodžio 21 d..
Vančytė, J. Paškauskas ir 2 vai. po pietų VengeliausA. Petrokas. Dvasios vadu ko svetainėj, 4500 ir Talman
vienbalsiai pakviesta kun. Avė. Be dovanų, bus ir už
Deksnys.
kandžio. Atsilankiusieji tik
Po susirinkimo kun. Deks rai linksmai, praleis laiką ir
nys parodė filmų iš Šveica parems, priduodami daugiau
rijos gyvenimo ir vasaros ūpo, jaunųjų są-giečių kuo
mūsų veikimo,, o po to L. Pi pai. Įžanga 25c.
liponytė visus narius mokė
Delta Dering

Phone 9000

Penktad., gruodžio 19. 1941

J.

(laidotuvėmis rūpinasi John
Ruatn, 909 W. 34th Piace.)

NARIAI CHICAGOS IR C1CEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotmiu Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį
4806-07 SOUTH HEKMITAOK AVF.NUK

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEIJ) AVENUE

Tel. LAFayette 0727
Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytai.
I* Stoties WlilP (1620), su P. ftalttmieru.

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
I. J. ZOIJ»
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltuanlca Avenue
Tel. YARds 4908

J. LIULEVICIU8
4348 S. Callfornla Avė.
Tel. LAFayette 3572

8. P. MAŽEIKA
3319 Lltuanlca Avenue
Tel. YARds 1138-1139

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. W esto m Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Piace
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

V

Penktad., gruodžio 10, 1041

DRAUGAS

DIDELIS LIETUVIŲ SUBUVIMAS ASHLAND
BOULEVARD AUDITORIJOJ

*

Vasario 15 d. bos lietuviu demonstracija
Praėjusio trečiadienio su
sirinkime, sušauktam aptar
ti Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo reikalus, nu
tarta paimti Ashland Audi
toriją ir ten sukviesti Chi
cagos lietuvių visuomenę di
delei demonstracijai. Tai bus
vasario 15 d., sekmadienį.
Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių minėjimo
proga bus reiškiama ištiki
mybė Jungtinėms Valsty
bėms ir jos vyriausybei ir

$v. Kryžiaus parap.
salės atidarymo
bankietas

organizuojama pagalba Amerikos karo tikslams. Vi
so parengimo pelnas ir, be
to, aukos bus skiriamos šio
krašto apsigynimo reika
lams.
Išblausius komisijų prane
šimo, paaiškėjo, kad prisi
rengimas prie didžiojo įvy
kio eina plačiu užsimojimu.
Susirinkimui pirmininka
vo teisėjas Jonas Zūris ir
B. Jakaitis. Sekretoriavo L.
Labanauskas.

Apklausti sulaikytus
nepiliečius

Vyrai buriąs į
kariuomenę

Chicago ir šiaurinės Illi
nois dalies federaliniam distriktui paskirtas trijų as
menų specialus boardas ap
klausinėti šiame distrikte
agentų sulaikytus priešus.
Boardan paskirti: Leon
Green, Northwestern uni*<£ versiteto teisių mokyklos
dekanas, pirmininkas; John
C. Fitzgerald, Loyola uni
versiteto teisių mokyklom
dekanas, ir Jaoob I. Grossman, buvęs J. A. V. proku
roro asistentas.
Boardas įgaliotas daryti
tris rekomandacijas: 1. Su
laikytąjį toliau iternuoti,
2. Paroliuoti ir 3. Išlais
vinti
Boardas posėdžiaus se
nuose
pašto
rūmuose
(courthouse).

Paleidžia daug
darbmiflkŲ
Nash Kelvinator kompa
nija, kuri turi fabrikus Milwaukee ir Kenoeha, iš dar
bo paleidžia 4,0)00 darbi
ninkų.
Ši kompanija gamina au
tomobilių dalis, o vyriausy
bė nusprendė automobilių
gamybą perpus sumažinti
nuo 1942 metų pradžios
Svkoma, kad po Naujų
Metų iš paleistųjų darbinin
kų kokis skaičius bus grą
iintas.

Naujokų ėmimo į kariuo
menę, laivyną, į marynų ir
oro korpusus stotys Chica
goj kasdien kupinos jaunų
vyrų, kurie savanoriai ver
žiasi karo tarnybon.
Savanorių skaičius ypač
padidėjo, kai vyriausybė
paskelbė amerikiečių nuos
tolius. sukeltus per klastin
gą japonų puolimą Havajų
salų.
Jauni vyrai veržiasi, kad
gauti progos kuo veikiau
atsilyginti su japonais.

Lake. — Para
pijos naujos sala* atidary
mo bankietar įvyks gruo
džio 28 d. C vai. vak. Sis
bankietas bus toks, kokio
čia nėra buvę. Daug žmo
nių, ne tik iš parapijos, bet
ir iš kitur įsigijo bankietc
bilietus. Visus, kurie ru<Y
šiatėa dalyvauti šiame bankiete, raginame iš anksto įsigyti bilietus, nes visos vie
tos rezervuotos. Bilietų ga
lima gauti parap. raštinėje
ir pas komiteto narius.
Kleb. kun. A. Linkus su
asistentais ir parap. komi
tetu daug darbuojasi ir rū
pinasi bankieto pasisekimu.
Šeimininkaus Moterų Sąjun
gos 21 kuopa.
Visi dalyvaukime mūsų
naujos salės atidaryme.
Parapijomis
Towb

o(

Vargšo padėka
Cicero. — širdingai dėao
ju Šv. Antano draugijai už
šv. Kalėdų dovanėlę $2.00.
taipgi J. Motekaičiui už $1
tikietą į tos draugijos pui
kią vakarienę. Man, vargšui,
drauge su kitais buvo linkema gardžiai pavalgyt, iš
girst gražių kalbų, dainų i:
pasimatyti su tomis viešnio
mis iš Chicagos, kurios man,
ligoniui daug padeda.
Adolfina Rimidaitė auko
jo $1.00, P. Mažonienė $1.0C
Lai V. Dievas jus apdo
vanoja gausiomis malonė
mis. šv. Kalėdų proga aš
vargšas ligoje, nuoširdžiai
prašau brolių ir sesučių lie
tuvių gailestingumo gydy
muisi sekančiu adresu: 4.
Lapinskas, 1414 So. 50 Ct.,
Cicero, Ui.

Kalba apie kitą
legislatūros sesijų

/ NEED 'tOUR HELP!

X
Užemeckienė, 4438
Kemball, kuris laikas kaip
susižeidė koją, bet jau pa
mažu gerėja. Tai simpatin-'
ga moteris, ypatingai nuo
širdi rėmėja ARD.

X EI. Norvaišaitė, E. Dubokienė, Jean Endrikis, dai
nininkė Konstancija Skelly,
Kazimiera Verks ir jos sū
nus Roy Yerks šiomis die
nomis įsirašė į LRKSA 163
kuopą Marąuette Parke.

Praenša, kad Chicago
Municipal Tuberculosis Sa
nitorium boardas iš savo
visų 150 tarnautojų atlei
džia 80 slaugių, dantistų ir
klerkų. Neturima iš ko
juos apmokėti. 1942 metais
bus tvarkomasi griežtąja
ekonomika.
Kelinti metai ši įstaiga
negali suvesti galų su ga
lais. šiandie skolos suda
ro jau daugiau kaip 900,000 dol.
Toliau nepritek
lius negalimas.

420 W. 63rd Street

Kadangi mayoras dar nė
ra sudaręs pilnų Chicagos
apsaugai planų, tai legislatū
Proviso Township vakar ros antrosios sesijos klau
rytą susidaužė automobilis simas kol kas dar neiš
su sunkvežimiu. Abudu ap- spręstas.
sivožė.
Keturi asmenys
PLATINKITE “DRAUGĄ*
žuvo.

mu

Daugelis netenka
darbo sanitorijoj

Vakar, gruodžio 18 d.,
tSpringfielde atidaryta ne
paprasta Illinois legislatū
ros sesija.
Gubernatorius
Green sušaukė legislatūrą
ryšium su karu. Guberna
torius pasiūlė jai pripa
žinti apie 16 milijonų dole
14 milijonų dol.
rių ekstra išlaidų, kurios
labdarybei
reikalingos didinti atsargi
Chicago Association of nės milicijos skaičių, vals
Commeroe praneša, kad tybinę policiją ir kitokiems
1940 fiskaliniais metais Chi nepaprastiems
valstybės SKAITYKITE -DRAUGĄ’
PLATINKITE “DRAUGĄ”
cagoj įvairiems labdarybės reikalams.
tikslams buvo
surinkta
Prieš pat šios sesijos a u
daugiau kaip 14 milijonų darymą gubernatorius ture
dolerių.
jo pasitarimus su Chicagoe
Šion sumon neįeina baž mayoru. Tartasi apie ant CONRAD
Fotografas
nyčių ir mokyklų labdary- rosios sesijos sušaukimą Studija (rengta pir
rOSies su mo
bių rinkliavos, taip pat ir pravesti priemones padėti mos
demiškomis
užlai
ir Uollywood
žinomas bendruomenės fon Cbicagai ir kitiems valsty domis
tvtesomia.
Darbas
bės miestams jų apsaugos Garantuotas.
das.
veikimuose.

4 žuvo aulo
nelaimėje

sipreroumeravo
“Draugą”,
labai daug išplatinta gražių
sieninių “Draugo” kalendo
rių 1942 m. ir visa eilė biz
nierių įteikė paskelbti dnr.
X Bimbai, West Pullma“Drauge” kalėdinius sveiki
no gyventojai šiomis dieno
nimus savo kostumeriams.
mis suruošė priešvestuvinę
“party” savo dukrelei VenX Vargo prispaustų žmo
X J- Daužvardienė, Lietu geliausko salėj. Būsimas žen nių kūčiose, kurios ruošia
vos konsulo žmona, prisira- tas dabar yra Dėdės Šamo mos gruodžio 24 d., 4 vai.
šė prie Moterų Są-gos 67-tos, tarnyboj. Švenčių proga tu- popiet Šv. Jurgio parapijos
kp., Marąuette Parke. Kuo rėš atostogas. Taigi per Ka salėj, be parap. kunigų bus
pos narės džiaugiasi.
lėdas ruošia vestuves Da- ir žymių svečių. Tikra krikš
čioniška dvasia. Įžanga ne
X Kazys Paulius, J r., ir rius-Girėnas salėj.
jo žmona iš Brighton Park
X Bridgeporte, per 40 va turtingiems dykai, o išgu
labai patenkinti Kalėdų do landų atlaidus, daugelis uz lintiems užsimokėti — 50c.
vana — sveika dukrele. Jie
augina sūnų, dabar džiau
gias turėdami porelę.

na Poškienė, nut. rast. Ma
rijona Paulienė, ižd. Albina
Žagūnienė, maršalka Ona
Butkienė.

Tel:

X TT. Marijonų Bendra
darbių 10 skyrius rengia va
jaus vakarienę sausio 4 d.,
6 vai. vak. šv. Jurgio parap.
salėje. Įžanga 50c. Ruošiama
graži programa.
X Ateitininkų Draugovės
šokėjų grupės pratimai įvyks sekmadienį, gruodžio
21 d. 2:30 vai. po pietų sa
lėj. 3259 Union Avė. Visi
stropiai lankosi pratimuose,
nes stengiasi puikiai pasi
rodyti “Draugo” koncerte,
sausio 18 d. Sokol Hali.

X Moterų Są-gos 67 kp.,
Marąuette Parke, gruodžio
! 16 d. susirinkime paliko be
veik visą tą pačią valdybą,
būtent: pirm. Helena Daunorienė, vice pirm. (nauja)
S. Kuncienė, fin. rast. Albi-

• ENGlewood 5883
t • ENGlewood 684*

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DIMLNG KUOM HfcSTS — KAK
LOK SETS — BEDROOM 8ETC
— KLOK — RATUOS — JUK
r CUGKKATORS — WAbHERH —
M.ANUELS — HTOVK8.
•»U ^atlouaUy <d»MTtlaed Iteou.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENT A IIVL

634-3 So. Western Aven
• elefonas REPLiBLIC 6051

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkte Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATIJKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
TAI IDYl/ITt
I rvvJl I 1x1 I EZ

(Stulgoje. Jūsų meteliai rūpės
tingai gioDujami ir ligi $5,000 apap
Mokame
drausti per Federal Savings and Loan Corporation.
Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
MCSV PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo
Vieno KUJentol

Pataiaav

k

NeauskrtaaABaBt

Keistute Savings and Loaa Asaoeiation yrs £y įmausiu, sernsu
šia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
Tel. CALumet 4118

r

3236 So. Halsted St

__ ROOF-x v

Chicago. 11L

Jos. M. Mozeris. Secy

WHOLESALE
LIQUOR
{STAIGA

po
Ohlcsc«

/
REMKITB
SENĄ
uatuviu
DRAUGĄ

MUTUAL UQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
Tau BOCTJBVARD SM4

I “““

V

*WORLD’S lARGtS-r
P A7E MmKH’

M8NET-BACK UIARMTEE

Fluorescent TEETH
DENTAL PLATĖS *QS2
te ttk
ATSARGA: itelkalnuklte
tik’
tai
tikrų
"Flt-ltlte
Pantų
Plotven—tiktai
m«»ų
padarytas — dėl (trailoa išvaizdos Ir ra
mumo aavo pacientų.

I

**
•

i

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU AT YDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

PATAISYMAI — 1 dienos pntarnivvmma
Mos padarome "1 letitures" gavę Įspau
das Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois
registruotų
Ir
teisėtų Dantistų,
ku
riems mes Kelddilame patar
nauti.

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir 6E&TAD. 7 v. v.
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TURTAS VIRS.. $6,500.000

PIRKIT APSAUGOS BONUS
Esu mašinistas lėkK.
tuvų fabrike.
Pasibaigus
karui, gal aš busiu atleis
tas. Kaip galiu prisireng
ti tam laikui?

A. — Sistematiškai ir re
guliariai
pirk Apsaugos
Taupumo Bonus. Tuo bū
du gražią sumą sutaupysi
ateičiai, kai pakitės laikai.
K. — Į kurią gausingiau
sią amerikiečių

riausybė labiausia atsižvel
gia, kad ji kuo daugiau
pirkCų Apsaugos Bonų ir
Ženklų?

nūs ir Ženklus ji remia ša
lies saugumo programa ir
neleidžia pragyvenimui bran
gėti.

A. — Į vidutines ir ma
žesnes pajamas turinčius
žmones. Si grupė daugiau
sia remia vyriausybę ir
taupia. ši grupė žymiau
sia didina šalies pajamas
ir palaiko aukštą pirkimo

Pastaba. Įgyti Apsau
gos Bonus ir Ženklus kreip
kitės į arfimiausį
paštą,
banką, arba taupumo ir sko
linimo sąjungas: arba rašy
kite U. S. iždininkui, Washington, D. C. Ženklus ga

grupę vy- pajėgumą.

Pirkdama Bo

lima pirkti ir krautuvėse.

APART APSAUGOS, TURIME
CCfl nflH
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................5>OOU,UUU

THIS YEAR

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
MES MOKAME 3% ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Valandos: Kasdien — 0 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai.
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

The preient that it ap-

preciated by the one who
receives it and every one

in America—the present
that hrings joy and safety

tCAN ASSOOATlONoiChkago
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4192 Archer Avenue
FJRpūu'u //♦/

while proteeting against
ioflation.
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AM. VALST. CENZORIAUS IŠLEISTI DRAMATIŠKI VAIZDAI APIE JAPONŲ ATAKAS HAVAJŲ SALOSE
‘.j. , : .. .v

A

(Copyright 1941 by Acme Telephoto. Photo by Allan Campbell Acme Staff Photographer).

U. S. KARO LAIVAS ARIZONA DEGA

JAPONŲ ŽYGIAI T. RYTUOSE

NAUJI VADAI
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CHINESE HIT JAR
REAR IN ATTEMFT
TO SAVE MONOKONG

EARTHQUAKE
RIPS FORMOS*,
BIG JAP BASE

CANTON

1111111111* *

CHINA

Pacific Occan

HONGKONG

PHILIPPINE
ISLANDS

VIGAN
U. S. BOMBIRS BLAST^

HAINAN
JAP BASE

JAP PLANES, SUPPLIISr «
AT IEACH HEADS

LUZON

South China Seo
BRITISH BLOW UP OIL
VVELLS IN SCORCHED EARTH
POLICY AS JAPS INVADE

BRITISH
NORTH
V T) BORNEO

Tiršti dūmų kamuoliai veržiasi iš degančio karo laivo “Arizona” Pearl prieplaukoje, Havajuose.
Sakoma, viena priešo orinė bomba pataikiusi stačiai j laivo kaminą ir jo viduje suspnogusi.
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Havajų salose pakeisti kariuomenės ir laivyno
jvadai. Leit. gen. Delos C. Emmons (kairėje) pai išskirtas nauju kariuomenės vadu ir rear adm. CheskžKer V. Nimtz (dešinėje — laivyno vadu.
Šiuo žemėlapiu rodoma japonų karo veiksmai.
Tolimuosiuose Rytuose. Britai atkakliai gina Bor
neo salą.
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Pirmosios pagalbos teikimo darbininkai japonų išbombuoti iš Oahu
salos savo stovyklos, savo ofisą nukeldino tolėliau ir ėmėsi pagalbos dar
bo.
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Honolulu gyventojai apžiūri japon ų bombomis sugriautus namus.

Nepaisydami sau gresiančio pavojaus Honolulu
miesto rezidentai iš gatvės stebi, kaip priešlėktu
vinių patrankų iš Pearl prieplaukos šoviniai, lei
džiami prieš užpuolikus japonus, sproginėja ore.

THIS YEAR
qive a shatein Ąmerico
Nušautas ir sulūžęs japonų lėktuvas arti CCC stovyklos netoli Hickam
airporto, Havajuose. — (U. S. Army Signals Corps Photo from Acme).
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Mary Lenoram Jonės, 2
metų, kantrai laukia žinių
nuo savo tėvų Honolulu evakuavimo centre. Jos tė
vas yra laivyno mechani
kas.

FENSE

^SotuiStamps
L

Gruodžio 11 d. susirinkusio reichstago nariai
Berlyne iškėlę rankas sveikina Hitlerį, kai šis pa
skelbia karą J. A. Valstybėms. Atvaizdas iš BerJaponų padaryti nuostoliai Hawaii. čia matomas No. 11, Hickam Field. lyno radijuotas į Buenos Aires, o iš ten į New
Dešinėje sunaikintas USA lėktuvas.
Yorką.
r

'SANTA CLAUS CAN HELP AMERICAN DEFENSEI Thia poater,
ldrawn by J. W. and W. J. Wilkinson, a father and aon artiat team of
Baltimore, reminda Americana that they can help the Defenae Program
, tiria Chriatmas by giving Defenae Bonda and Stampa in addition to
the naual preaent. Nation-wide diatribution of thia poater haa been
[aaade,
eapeeially in the windowa of 600,000 retail atorea where Defenae
fai!
[ gtampa^for aa low aa 10 centa^are now on sale. j

