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BOLŠEVIKŲ TERORASi
CIO už streiką

Katalikų vyskupai 
už U. S. apsaugą

Bolševikų revoliucija Ru
sijoje iškilo 1917 m. spalio 
menesį. Per ketverius metus 
vykdyta, raudonasis teroras, 
labiausia nukreiptas prieš 
krikščionybę. Per ketverius 
metus pačių bolševikų lai- gįo 18 d. — Jungtinių Vals- 
kraščiai kasdien oficialiai tybių katalikų vyskupai va- 
padavė kur ir kiek kokių kar naktį pareiškė vilčių, 
žmonių sušaudyta, ar kaip kad darbo vadai “susilaikys 
kitaip nugalabinta. Patys nuo bet kokių žygių, kurie 
bolševikai tad rekorduoja yra kenksmingi bendrajai 
kiek jie nužudę žmonių gerovei”.
1817-21 metais. Ir taip: ! Savo pareiškime vyskupai

31 arkivyskupų ir vysku- pažymėjo, jog jie nekartą 
pų; 1,560 šventikų ir kuni- “pasmerkė nevaržomo kapi-

WASHINGTONAS, lapkri-

Kaina 3c

gų; 34,585 gydytojus, teisė
jus, magistratus, advoka-

talizmo blogį”, bet jie taip 
pat pažymėjo, jog žmogaus

tus; 16,367 profesorius ir privati nuosavybė turinti 
studentus; 79,9000 civilių 
tarnautojų; 65,890 aukšto
sios kilmės asmenų ir impe 
rijalinės šeimynos narių;
56,340 armijos karininkų;
196,000 darbininkų ir darbi
ninkų ; 196,000 darbininkų 
ir darbininkių; 268,000 ka
reivių ir jūrininkų; 890,000 
sodiečių.

Po 1923 metų tas teroras 
buvo kiek sumažėjęs. Bet 
1829 metais ir vėl visu 
smarkumu^ atnaujintas, dau 
giausia prieš krikščionybę 
ir kitas religijas (Under 
Czar and Soviet by J. W.
Hird).

būti specialinio 
pagrindu.

gyvemmo

Žada paramą
Vyskupai taip pat
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VOTĮ XXV

TRUKDYMUS! - F.D.R
Prezidentas Rooseveltas ragina 
darbininkus pilnai kooperuoti
Darbo eilėse turi būti sudaryta taika

DETROITAS, lapkričio 
18 d. — Prezidentas Roose
veltas savo laiške, pasiųs
tam metinei CIO konvenci
jai Detroite ragina darbi
ninkus kooperuoti ginklų ga

Žuvo nacių 
aviacijos vadas

GAL APLEIS 
DARBO PARTIJĄ

New Yorko mieste orga 
nizuotų darbininkų pastan
gomis nesenai iš naujo iš
rinktas mayoru to miesto 
mayoras La Guardia. Ko
munistai daugiausia darba
vosi už jo išrinkimą. Jie 
atšaukė savo kandidatą į 
mayorus. Prieš rinkimus j it

pasi
žadėjo pilną savo paramą 
šio krašto saugumui, bet 
tuo pačiu laiku jie taip pat 
griežtai pasisakė prieš na
cizmą ir bolševizmą, nes tai 
esą “du didžiausi šių dienų 
blogiai, kurie gali sunaiki
nti visas dvasines verty
bes”.

Ir su tokiom idealogijom, 
kurios naikina visus krikš
čionybės principus, kurios 
stengiasi iš žmogaus gyveni 
mo išvyti Dievą arba krik
ščioniškojo Dievo vietoje pa 
statyti savąjį išgalvotą, su 
tomis idealogijomis nesą ga 
Įima jokio kompromiso.

Naciai ir komunistai
Naciai, pasak vyskupų, 

dievina valstybę, jie prisiki- 
ria jai dieviškąsias galias, 
falsifikuoja krikščionybę ir 
atmeta teisės ir kilnumą

bendrai su CIO vadais su- kiekvieno paskyro žmogaus, 
darė vadinamąją darbo par- Tuo tarpu ateistiniai ko
ti ją. Jon įtraukė Internatio- munizmo vadai paniekina- 
nal Ladies Garment Wor- mai atmetė visus krikščio- 
kers uniją, priklausančią nybės principus ir krikščio- 
Amerikos Darbo federacijai, niškąją kultūrą, žiauriai 
Ši unija New Yorke yra persekioja ir brutaliai žudo 
gausingiausia ir galinga, dvasininkus. Jiems vadovau 
Buvo sakyta, kad iš darbo jant ‘Mdk prieš Dievą ir 
partijos bus pašalinti raudo prieš krikščionybę nukreip-
nieji gaivalai. Po įvykusių 
rinkimų pasirodė taip nėra. 
Tad ILGW unijos vadai pla 
nuo j a savo uniją ištraukti

toji propaganda teturi vei 
kimo laisvę”.

Už tai nesmerktina visa 
Rusijos liaudis, bet tik ko.-

iš darbo partijos. Sako, te- munizmo vadai, kurie ir tą 
gul CIO unijos žinosi su sa- liaudį pavergė, 
vo komunistais. _______________________

ŽYDŲ VARGAI
šiandieŽydai Europoje 

gyvena didžiausią priespau 
dą ir vargus. Kur tik naciai 
įkelia koją, tenai žydai tuo 
jau pajunta Hitlerio leteną. 
Naciai su žydais nesiskaito 
kaipo su žmonėmis. Perse
kioja ir įkalina ir tuos, ku
rie kokiu nors būdu bando 
žydus pateisinti, juos užtar
ti. Daugiur naciai iškelia ne 
įmanomas gyvenimo sąly
gas, juos kankina sunkiai
siais darbais, juos visiškai 
izoliuoja nuo kitų žmonių.

Vėliausiomis žiniomis, žy
dams Vokietijoje uždrausta

Giedra ir šiltoka. Naktį 
šalčiau ir lietus.

Saulė teka 6:44 vai., saulė 
leidžias 4:27 vai.

puotuose kraštuose didėja 
naciais neapsikentimas.

KAS ĮVYKKS PASKIAU
National Resources Pla- 

ning boardas paskutiniais 
laikais apskaičiavo, kad jei 
karas Europoje prasitęs iki 
1944 metų galo, J. A. Vals
tybės iki pusketvirto milijo
no vyrų turės karinėje tarny 
boję ir apie 27 milijonus
darbininkų karinėje pramo- 

naudotis telefonais kad ir Į nėję. Nelengva tad suprasti 
nelaiminguose atsitikimuo- kaip iš kur tie milijonai as-
se. Kai kur žydams uždraus 
ta net šaligatviais vaikščio
ti.

menų gaus darbą pasibaigus 
karui. Kol kas niekas nesi
rūpina ta apsiblaususia ne

suprantama, visuose oku- tolima ateitimi.

(“Draugas" Acme telephoto)
CIO suvažiavimas Detroite, Mich., prezidento Phillip Murray reginamas, pasisako už. I .. . . . -------angliakasių streiką plieno kompanijų kasyklose. Murray yra kairėje. Dešinėje yra A. 

Scholle, CIO Michigan divizijos prezidentą s.

Dideli rusų
laimėjimai prie Tūlos

Naciai koncentruoja jėgas prie Kalinino

LONDONAS, lapkričio 18 
d. — Londono stebėtojai 
šiandie pareiškė, jog esą ga 
Įima laukti aršių Vokietijos

Jugoslavijoj vyksta
naminis karas

ZAGREBAS, lapkričio 18 
d. — Gaunamos iš Jugosla
vijos žinios skelbia, jog šiuo 
metu Jugoslavijoje vykstą 
beveik pilnutinis civilis kad
ras.

Serbijoje kaskart didėja 
ir dažnėja užpuolimai ant 
vokiečių kareivių, visam 
krašte siaučia partizanų bū 
riai, kurie naikina susisieki 
mą ir sprogdina traukinius.

Net ir tariamai nepriklau 
somoj Kroatijoj šarvuoti 
traukiniai turi saugoti gefe 
žinkeiio susisiekimą.

ir Rusijos ąviacijos kovų 
Kryme.

Tuo tarpu rusai pranešė, 
apie sensacingus laimėjimus 
prie Maskvos ir Leningrado 
apylinkėje. Prie Tūlos, pa
sak rusų, vokiečių be atodai 
ros bėgo savo naktiniuose 
rūbuose, nes jie nespėję ap
sirengti kilusio j panikoj.

Autoritetingi sluogsniai 
pareiškė, jog daugelis vo
kiečių kareivių rusų fronte 
kovoja apsirengę moteriš
kais kailiniais.

Labai mažas vokiečių ka 
reivių skaičius yra tinkamai 
aprengti kovos Rusijos žie
mos metu ir dėl to jie sun
kiai kenčia. R

Pasak rusų, vokiečiai sa
vo didžiąsias jėgas koncen
truoją Kalinino apylinkėse, 

1 kad galėtų nutraukti susi
siekimą tarp Maskvos ir 
šiaurvakarinio fronto.

Nomura tikis 
susitarti su U. S.

WASHINGTONAS, lapkri- 
čio 18 d. — Japonijos amba 
sadorius Kichisaburo Nomu 
ra šiandie pareiškė optimiz
mo, kad Amerikos-Japonijos 
susitarimas galįs įvykti.

Atvykęs į valstybės de
partamentą su Kurusu kon
ferencijoms su sekr. Hull, 
ambasadorius laikraštinin
kams pareiškė:

“Kodėl laikraščiai taip 
nusiminę? Mes turime labai 
gražių "vilčių”, ir tuo pačiu 
laiku jis pridėjo kita klau
simą: “Kodėl amerikiečiai 
visados taip nusiteikę kovo 
ti?”

Kai į tai vienas spaudos 
atstovas pastebėjo, jog ii 

‘ Tokijo laikraščiai šiandie 
nelabai taikingai nusiteikę, 

[ambasadorius nusijuokė.

Rusai išsikraustę 
iš Leningrado kai 
kurių priemiesčių

BERLYNAS, lapkričio 18 
d. Nacių kariniai sluogs
niai šiandie pareškia, jog 
dėl nuolatinio bombardavi
mo rusai buvę priversti eva 
kuoti pietinę Leningrado da 
lį, bėt jie nepaskelbė, ar vo
kiečių kariuomenė rengiasi 
tas dalis užimti ar ne.

Apie Maskvos frontą vo
kiečiai labai nenoriai kalba 
ir nieko neskelbia. Daugiau 
šia dėmesio kreipiama į 
Krymo frontą, kur, pasak 
nacių, vokiečių bombanešiai 
bombarduoja Sevastopolį. 
Dviejų tonų bombos

Vokiečių, pranešimai skel 
bia, jog ant uosto numesta 

| skaičius sunkiųjų dviejų to 
, nų bombų, kai fuo pačiu lai
ku ir artilerija be atidairos 
miestą bombarduota.

Apie Maskvos frontą ka
riniai sluogsniai tepažymi, 
jog visur vyksta kovos ir 
jog vokiečiai užėmę vieną di 
delį miestą.

BERLYNAS, lapkričio 18 
d. — Šiandie paskelbta, jog 
bandydamas “naujovišką 
ginklą žuvo Vokietijos pa
saulinio karo vienas žymiau 
šių lakūnų ir dabartinės na
cių aviacijos vienas kūrėjų 
Įeit. gen. Ernst Udet.

Oficialus pranešimas skel 
bia, jog gen. Udet buvęs 
taip sunkiai sužeistas, kad 
jis miręs net nepasiekęs li
goninės.

Gen. Udet pagerbimui 
Hitieris pavadino Vokietijos 
kovos orlaivių tretįjį skvad- 
roną generolo vardu ir žuvu 
šiam generolui bus iškeltos 
iškilmingos karinės laidotu
vės. ,
Sudarė aviaciją

Gal biSt- dabartinė vokieti 
jos pasiekė tokio tobulumo 
laipsnio tik todėl, kad ji bu
vo pavesta tvarkyti gen. 
Udet, kuris buvo nacių avi
acijos vyriausias orlaivių in 
žinierius ir nacių aviacijos 
tiekimo viršininkas.

Jis buvo vienas geriausių 
Vokietijos lakūnų ir 1931 

, metais apsilankęs Jungtinė
se Valstybėse jis praskrido 
pro New Yorko Heli Gato 
patiltę visai jam neįpras
tam orlaivyje.

minime “be vilkinimo ir be 
trukdymų”.

“Mums reikia ginklų, tan 
kų, orlaivių ir laivų ir mes 
turime pagaminti ginklus 
tankus, orlaivius ir laivus 
be vilkinimo ir.be trukdy
mų. Amerikos visuomenė ir 
jų vyriausybė yra nuspren
dusi, kad mes L gurini tu
rėti”.

"Aš pasitikiu”.
“Aš pilnai pasitikiu, kad 

jūsų organizacijos nariai, 
suprasdami Amerikos žmo
nių reikalus Amerikos ap
saugos interesams, koope
ruos su visomis kitomis 

‘amerikiečių grupėmis ben
dram ir patriotiniam intere
sui. Amerikiečiai pareika
laus tokio indėlio iš darbo 
ir iš kitų grupių, kad būtų 
išlaikyta namai, šeima reli
gija ir valstybė”.

Reikalauja taikos
Prezidentas Rooseveltas 

taip pat kreipės į darbinin
kus, kad darbo eilėse būtų 
sudaryta taika, kuri yra 
svarbi bendram tautiniam 
vieningumui.

Prezidento laišką konven
cijai perskaitė CIO pirmi
ninkas Philip Murray ir de
legatai jį nuoširdžiai priė
mė. Murray pareiškė, jog 
bus pasiųstas “tinkamas” 
atsakymas.

Pirmiausia ginkluos 
laivus gabenančius, 
prekes Anglijon

WASHINGTONAS, lapkri
čio 18 d. — Šiandie laivyno 
sekretorius Knox paskelbė, 
jog pirmiausia bus apgink
luoti tie prekybiniai laivai, 
kurie plaukioja tarp Angli
jos ir Amerikos ir tarp šiau 
rėš Europos ir* Amerikos.

Antroj eilėj, pasak sekre
toriaus, bus apginkluoti tie 
prekybiniai laivai, kurie 
plauks Raudonojon jūron ir 
pietiniam Atlante.

! Nors sekretorius nepaskel 
bė, kada prasidės laivų ap
ginklavimas, bet įtakingi 
Washingtono sluogsniai įsi
tikinę, jog šis darbas pra
sidėsiąs dar šią savaitę. Va
kar Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė neutraliteto įstaty
mo pataisos priedą,

WASHINGTONAS, lapkri
čio 18 d. — Prezidentas 
Roosevelto pastangos sulai
kyti geležinkeliečių streiką 
nepavyko.

WASHINGTONAS, lapkri
čio 18 d. — Prezidentas 
Rooseveltas kreipė į kongre 
są nesiskubinti pravesti įs
tatymo prieš streikus.

Majoras liudininku
CHICAGO, IU., lapkričio 

18 d. — Chicagos majoras 
Eduard J. Kelly priėmė 

i grand jury “kvietimą” atei 
. nantį pirmadienį atvykti tei 
sman paliudyti vykstančios 

i gamblinimo byloj.
Gavęs kvietimą majoras 

pareiškę, jog jis mielu noru 
sutinkąs papasakoti viską, 
ką, tik jis žino.

Me/
Padėkos Dienoje 

“Draugas” 
neišeis ir raštinė 

bus uždara.
ADM.

Graikijoj sukilėliai 
dar tebekovoja

LONDONAS, lapkričio 18 
d. — Graikijos princas Po
vilas paskelbė, jog graikų 
pasipriešinimas prieš ašies 
okupaciją privertęs pasilik
ti Graikijoje penkioliką Ita 
lijos divizijų (apie 225,000 
kareivių) ir virš 70,000 vo-

Priklausys nuo
Amerikos - japonai

TOKIJO, lapkričio 18 d. 
— Užsienio ministeris Togo 
šiandien pareiškė Japonijos 
parlamentui, jog Japonijos 
specialus pasiuntinys Wa- 
shingtonui Saburo Kurusu 
“nesivežė naujų instrukci
jų”, bet ministeris kartu da 
vė suprasti, jog Kurusu 
pasėkos turės didelės įtakos 
į Japonijos santykius su 
ašimi.

Premjeras gen. Tojo pa
reiškė, jog šiuo metu esą 
sunku pasakyti, kokių pasė
kų susilauks Kurusu konfe
rencijos Washingtone ir esą 
“dar peranksti pareikšti, 
kokios įtakos šių konferenci 
jų pasėkos gali turėti į tri
lypės sąjungos (Romos-Ber- 
lyno-Tokijo) tretįjį skyrių”.

(Tretysis sutarties sky
rius reikalauja, ftad kiekvie
na pasirašiusioji valstybe 
eitų pagalbon kitai, jei ją 
užpultų trečioji, kuri pasira 
šymo metu dar nebuvo įsi
vėlusi į Europos ar Kinijos 
karą).

kiečių kariuomenės, bet oku 
pantams nepavykę įvesti 
tvarkos.

Pasak jo, šie sukilimą 
vyksta ne tik Graikijos že
myne, bet ir Kretos saloje.
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Amerikos lietuvių gyvenimas > ir veikimas
PITTSBURGH IR APYLINKĖSE

PRAKALBOS svarbu, kad Šv. Kazimiero
Lapkričio 9 d. PlttsburJ P»r«P*> renSiasi Prie sav0

gho tautininkai surengė pra Auksinio Jubiliejaus ir dėl
kalbas, kurioms buvo par-'į,0 tas komitetas bus - 
kviesti kalbėtojais: Lietu-' “Auksinio Parapijos Jubi- 
vos prezidentas Ant. Sme- liejaua Komitetas." Dėl to 
tona, buvęs A. J. Valstybių svarbu iirinkti tokius na’
ministeris Lietuvai — No- 
ren ir adv. Olis.

Paskaitos įvyko Lietuvių 
Piliečių svetainėj, South 
Side. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė, nes visi no
rėjo pamatyti buvusį Lietu
vos prezidentą ir išgirsti jo 
kalbą.

Paskaitų tikslas buvo su
kelti pinigų L'tavos ben
driems reikalą Ir ištrem-

rius, kurie sumaniai galėtų 
tvarkyti parapijos reikalus, 
kurie yra daugiau pasišven
tę parapijos labui, kurie tin
kamiau pasidarbuotų suren
giant Parapijos Auksinį Ju
biliejų.

Praėjusiam sekmadieny, 
prie bažnyčios, buvo išdaly
ta lapeliai, kuriuose kiek
vienas parapijonas turi pil
ną teisę išrinkti aštuonis

; kandidatus į parapijinį ko- 
tiesiems lieim.ams, kurie mitetą Sekantį sekmadie- 
šiandien kenčia Rusijos iš- nį vM prašoml grąžintl
trėmime, šaltojo Sibiro ■ tuQS lapeliu3. K dvidešhn-) 
koneentracijų stovyklose ar, žjmg keturių kandidal-Ui ga. 
niukuose kalėjimuose ... vu3ių daugiausiai bal8ų, bus 

Kenčiantiems lietuviams renkamas parapijinis komi-

ANGLIAKASIAI PADŽIOV E DARBINIUS DRABUŽIUS Kaukiu balius
Beloit, Wls. — LRKSA | 

76 kuopa rengia kaukių! 
(masąuarade) vakarą šešta-Į 
dienį, lapkr. 22 d. Komite-j 
tas nuoširdžiai kviečia vi-Į 
sus narius ir pažįstamus at-1 
silankyti. Bus dovanų, už
kandžio ir gėrimo. Grieš! 
Ollie Lunds orkestrą. Šo
kiai įvyks Harmony hallJ 
Prasidės 7 valandą vakare., 
Komisijoj yra Mrs. Mockus, 
Mary Budrer, Peter Matas.

Kom.

Aziją. Tik didžiai svar
biais reikalais piliečiai gali 
gauti pasus, o nepiliečiai lei 
dimus vykti į kitus kraštus.

buvo surinkta 
$200.00.

aukų —

Švento Vardo dr-jos na
riai skaitlingai dalyvavo sa
vo mėnesinėje šventėje. Ry
tą daug vyrų į savo širdis 
priėmė Pasaulio Kūrėją — 
Per dieną, gausiai adoravo 
Taikos Karalaitę ne vien vy
rai, bet ir moterys. — Va
kare, pritaikintą pamokslą 
pasakė parap: kleb. kun. M.

tetas. Pirmi aštuoni, gavę 
daugiausia balsų, pasiliks 
komiteto nariais.

Sekantį penktadienį šv. 
Kazimiero “High School 
Movie Club” vėl parodys 
puikius judomus paveikslus, 
kurių negalima matyti pri
vatiniuose teatruose. Tasai 
klūbas yra nusistatęs kas 
antrą savaitę parodyti ge-

Varžomas piliečiu 
keliavimas kitur

Prezidento Roosevelto įsa 
kymu valstybės departa
mentas pradeda varžyti 

("Draugas” Acme telephoto) Amerikos piliečiams ir nepi-
1,061 angliakasis Illinois valstybėje, arti Westville, III.,, kasykloje padžiovė darbi- j Hečiams išvažiavimus į ki 

nius drabužius ir sustreikavo. Tai ‘vienatinė Illinoise kasykla, priklausanti plieno kom-i ^as šalis, ypač į Europą ir 
panijai. j----------------------------------

Jono pasikalbėjimas su Kaulu
KUR EINI?

Kaulas: Mano gyveni
me, Jonai, pasitaiko daug 
pripotkų, kurie neturėtų 
būti; jie neturi jokio sąry
šio su mano gyvenimu, ir 
ar jie turi koki sąryšį su 
mano amžinuoju gyvenimu.

Jonas: Nemanyk, Rau
tai, kad gyvenimo pripot-

reiškia mūsų gyvenimo ne- , 
tobulumas.

Raulas: Koki gi naudarūs nelaimingi dalykai įvyk- x . ..» yra is tų nelaimingų atsiti

r * d ,, ė • i rus “movie pictures.” šį .“ °3.,.baiTI kartą bus rodoma “Sim- 1 
phony of Living.” Kiekvie
nam svarbu pamatyti tuos, JX. .
paveikslus ir paremti aukš-,d,zlU1 traukmy8 Vra at8ar‘ 
fesniąją mokyklą . girnas susisiekimo būdas.

_______ 1 Jis važiuoja storais, stip
riais ir gerai prižiūrėtais

tos. švenčiausiojo Palaimi
nimu

žeidimai, neteisūs apkaltini 
mai) yra be reikšmes; pavyz

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų ‘įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.) 
Telephone: — EUCLID 906.

T

Orui atšalus, pradėjo pa
rapijiečiai sparčiau grąžin
ti savo duokles anglių pir
kimo fondui. Be to, smar
kiai yra platinamos laimėji
mų knygutės, kurios speci
aliai pagamintos anglių va
jui. Kiekvienas, noriai per
ka jas ir tikisi laimėti bran
gią dovaną — “Poilsio kė
dę,” kuri bus išleista laimė
jimo keliu šio mėnesio 26 
dieną. Su ta diena, baigsis 
ir anglių vajus. Tad visi 
grąžinkime savo duokles ir 
įsigykime tikietus, kad per 
šaltą žiemą galėtume pato
giai melstis šiltoj bažny
čioj.

Katalikiškos spaudos pla
tinimo darbą paėmė mūsų 
mokyklų mokytojos — se
sutės pranciškietės su mo
kyklos mokiniais. Įvairių 
katalikiškų laikraščių, ar 
knygučių galima nusipirkti 
ar užsisakyti pas sesutes. 
Be Co, dar galima pas jas 
įsigyti, maldaknygių, rąžan
čių, medalikelių ir kitų da
lykų. Remdami mūsų sesu
čių darbus, tuo pačiu rem
sime katalikišką spaudą ir 
varysime katalikišką akciją.

bėgiais, tas yra saugus. Vis-

sta ar iš skubinimo, ar iš 
neatbolumo, ar iš laužymo 
Dievo arba Bažnyčios įsa
kymus?

Raulas: Kaip gali už
traukti nelaimes laužant 
Dievo arba Bažnyčios įsta
tymus?

AU
Jonas: Raulai, Dievo ir

Bažnyčios įsakymai rūpina
si visu žmogumi, kad ne tik 
siela būtų sveika, ber ir 
kūnas atsparus. Jei per
daug prisivalgai — pakenki 
sveikatai, jei perdaug prisi
geri, irgi pakenki sveikaCai,

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
Šviesomis. Darbas 
Oa rantuotas.kimų?

Jonas: Nelaimė anč gele
žinkelio atkreipia visų aty
dą, kad tokių nelaimių atei
ty nepasikartotų, taip pat 
gyvenimo nepasisekimai at
kreipia žmogaus atydą sau
gotis nuodėmių ir jų progų.
Todėl, Raulai, saugokis nuo
dėmių, išsisaugosi nelaimių, dantistas
tuo pačiu apsisaugosi pra-j j446 So> 49th Court, Cicero
garo ir nuo amžinų kančių. , Antradieniais, Ketvirtadieniais 

> -V v I ir Penktadieniais
•1. V. o. Valnndos:. 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P.M

3147 S. Halsted St., Chicago

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio * ENGlewood 5883 

Rez.: • ENGIeuood 584tf

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

TOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:

YARDS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

šio mėnesio 16 d. Alber
tas Šimkūnas paliko namus 
ir stojo savanoriu į Kana

Trylikos antradienių nove 
na Šv. AnCano garbei jau 
įeina į šeštą antradienį. No- dos Oro lakūnus, Albertas
vena turi gerą pasisekimą 
ir gausiai lankoma. Didesnį 
pasisekimą turi anglų kal
bą, laikomos pamaldos, nes 
Šv. Antano užtarimu, daug 
naudojasi ir ne lietuvių.

Novenai vadovauja sve
čias kun. £nt. Karužiškis, 
kuris yra apsistojęs pas 
mūsų mylimą kleboną kun. 
M. J. Kazėną, šv. Antano 
novenos lankytojai yra la
bai dėkingi gerb. klebonui 
už įvedimą tų pamaldų mū
sų bažnyčioje.

yra rimtas jaunuolis, pa? 
kutinius du metus studija 
vo Duąuesne universitete.

X-ray Finds TB

Oras, saulė, maistas stip
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk

gi «.<x« uauAiujo užsikrečia ligomis; jei
nušoka nuo bėgių, kai ką . . ,.* * skriaudi savo artimą — nesužeidžia, o kitus net ir už- . . - , .’ turi ramybes; jei apgaummuša. Kur — nors turi bū » j
ti nelaimės priežastis: ar 
inžinierius nenumieravo bė
gių platumo, ar darbininkai 
stiuriai neprikalė, arba ne
prietelius tai padarė? Taip, 
Raulai, tavo gyvenime įvai

ADVOKATAI

Whifney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTR1NI8 OFISAS:
3133 SO. HALSTID ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-raoe Iki l-toe 

▼al. vak.
Tel. CALomet 6877 

184 NO. LA SALLE ST., 
Room 2014 TeL Stote 7572

savo artimą — neturi links- { 
mybės. į

Raulas: Teisingai pasa
kei.

Jonas: Tiesą sakai, Rau-j 
lai, kuomet traukinys nuošo-1 
ka nuo bėgių, /težiūrint kie
no buvo kaltė, bet žmonės 
turi kenCėti. Panašiai tavo 
apsileidimas — papildyta 
nuodėmė/ yra sielai skaus 
mas, kentėjimas. Trauki
nio nelaimingi atsitikimai

Palau

Būkite malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik vteua pora akių n«m n- 
veolmul. Saugokit jaa, leladaml 
tAeksamlnuotl Jaa modernUklauala 
metodą, kurto regCJlmo mokalaa

gali autelktl.
SI MOTAI PATYRIMO

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
akly |t«mplm«.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jf.
• OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa 18-toe
Telefonas CANAL OS23 — Ohlcagn 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 8:00 a. m. iki S.30 p. m. 

Treč. Ir Sešt: 1:80 a. m. iki 
7:88 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas- CICero 427®

UR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 YVest Cermak Road

OflM ML OAVal 041 
Ofise Tai. t S—4 ir 7—8 
Tračtedlentola pagal aatartL

TA: —enk SI—

TaL YARdi 1846

DR. C. VEZELIS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Straat

vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Tcl.'fofnas; HEMlock 584a

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki II Vak. 7 Iki • 

Nedėliomia pagal autartj

Sv. Kazimiero parapija 
rengiasi prie rinkimo para
pijinio komiteto. Kaip pa
prastai, komitetas renka
mas trims metams. Kas

Yenng lnduitrlal vrorker (above) 
havlng X-ray eramlnatlon of cheat. 
Tuberculoels asaoelatlona, now cen- 
dnctlng annual Chrlatmae Seal Cam- 
palgn, urge X-raylng alt adulta to 
fltid thc dtaease ln curable ttage.

Tel. PROapeet 3325

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, UL

Rezidencija REPUBUC 5047
pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai. 10 iki 8 
Treč. ir Penk. 10 iki 6

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Rm. 6968 So. Talman Ava.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Offlea taL HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia enaitarna. 
2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namą tai. PROapeet 1930

TaL YARda BOTI.
Rm.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL nuo 1—8; nuo 8:30—8:30 
75® We»t 83tb Street

1«. 0AB.1 ,189

DR. S. BIEŽIS
GYDTTO.TA8 IR CHIRURGAS 
2201 YVest Cermak Rd. 

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonan RBPublic 7868

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, 1913 So. Halsted St.
Ofisas virš Boehm’s Drug storo

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal’ antartį.

Ree, telflĮonaa SEEley 0434.

Telefonas: YARds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 

Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9. 
Šventadieniais 11-12

Tel. CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 YVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Ud 8:30 ▼. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 S. YVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 6 po piet kasdien

OflM TA:
VTRginia 1888

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 We®t 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
Kasdien nno 2:0® iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Sekmad. tik eusltarlua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2»tn» labo®)
TeL MIDway 2880 Okteto. UL 

OFIBO VALANDOS:
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki I 
vai. pojiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak. 

Kekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

Ofiso tel.: VIRginla 0036 
Rezidencijo® tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

TeL OANal 0267
Rm. tel.: PROapeet 666

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Raaidendja: 6600 So. Artadan Ar 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popi.

f Ud B vaL vakare.

Tel. Cicero 1484

DR, S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct
0TI80 VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tol. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Uetnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OTI80 VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—0 vakare 

Tsinni na<r»l sutarti 
Ofiso telefonas PROapeet 6737 
Namų telefonas VUtginia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
TaL YARda 0994 

Ros. Tol. KENwood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. vak 
Nedėliomia nno 10 iki 17 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524 
EMERGENCY: rali MIDway 0001 
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

2408 YVest 63rd Street
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Do we have religious intolerance?
(Continued from lašt week) beth’s reign, they saw a per-

Anti-Catholicism cannot į 
be confined to one or twoi 
definite periods in the his-Į 
tory of the United States. 
On the contrary, the anti- 
Catholic element can be 
traced through centuries of 
American development: from 
the landing of the Pilgrims 
down to the recent Taylor 
appointment to the Vatican.

Sickening to most Protes
tantą, the fact nonetheless 
remains, that America was 
Catholic for one hundred 
and fifteen years. From the 
time that Columbus disco- 
vered this continent ’til the 
first English settlement at 
Jamestown, Virginia, the on
ly religion to function was 
the Catholic faith. The peace 
that lasted for 115 years 
was disrupted only with the 
advent of dissenting creeds 
in America which were seek- 
ing refuge from religious1 
persecution in England. Mas- 
sachusetts, Connecticut, Vir
ginia, even supposedly Ca
tholic Maryland, soon had 
anti-Catholic laws placed on 
their statute books. The Pu- 
ritans, Quakers, Anglicans, 
Baptists, etc. were dead-set 
against the Papists, and 
persecuted Catholics and 
their clergy relentlessly.

It would be wise to pause 
here and point out the rea- 
son for the existence of 
that anti-Catholic strain 
which is inherent in the 
American mind even to 
these modern times. The 
early settlers of this country 
came from a land where 
everything evil was associ- 
ated with Catholicism. Un
der Mary Tudor, these peo
ple witnessed persecution of 
Protestants, and in Eliza-

secution of Catholics and an 
enactment of the most vio- 
lent anti-Catholic legisla- 
ture. To be a Catholic was 
to be a traitor to England, 
to be Catholic was to com- 
mit treason. Vile imaginary 
stories about the Popes and 
their fiendish orgies and 
wicked excesses — tales 
which filled the mind with 
horror būt which had no 
foundation in fact, the Pro- 
testant became filled witn 
horror. To him, the Pope 
was the very Devil himself, 
and Catholics were his sa- 
tanic followers. This preju- 
dice was handed down from 
generation to generation, 
and those delegates from

6, in his life was the purchasegrimly determined to carry, - „ ,, J i of a saloon, which vvas vi-on the šame kmd of a cru- <\ , ,., sited by his countrymen tosade against Catholics in j and from work John was a 
the New Land. Is .t any jolly old felIow and hjs jo[.

liness increased with the ex- 
tent of his business. Soon 
his figure became as round 
as the drum his name sig- 
nifies.

When “Jolly John” passed

and since he got a job work- 
ing days, he hired a bed 
from his aunt that was used 
by a laborer working nights.

The beds in this boarding 
house were really famous’ 
’cause the legs of beds were . 
sėt in tomato cans filled 
with kerosene so that the 
bed bugs could not get into 
the bed. John claims, the 
bugs were smart and crawl- 
ed along the walls to the 
ceiling above and dropped 
down on the restless sleep- 
ers. Work was hard in the 
steel mills and the pay was 
good, so one did not mind 
those little inconviniences.
In “the old country” he had 
to sleep on bags of straw, 
so sleep on mattresses was 
a great improvement.
John, the Citizen 

The most important thing

A CALL TO JOIN THE CATHOLIC ALLIANCE!
Indeed it is a pleasure,

1 and I am greatly honored 
to be in your vicinity, to 
work with you in organiz- 
ing the Lithuanian Catho
lics into the one great Lithu
anian Catholic organization.,

ji
dowment. Premiums cease 
at death or at age 85.

20 Yr. Payment Life. A 
policy for vvhich premiums 
are payable for 20 yrs. only, 
after which no further pre
miums are due. The policy

WHY? HOW? WHERE?
date? Why 
boy-friend”?

Why shall I 
shall I have a “

Why should I not drink 
with young people?

Why do parents interfere 
with the marriage of their 
children?

The Lithuanian Roman i ia then held until the in-

f*

Catholic Alliance of Ameri
ca.

LRCA has a capital elose 
to two million dollars, and 
her solvency is 107%, which 
assures it’s strongness and 
reliability. It is elosely su- 
pervised by the Insurance 
Commissioners, and yearly 
reports are sent to the In
surance Departments of all 
statės in which Alliance is 
registered.

LRCA issues life protec- 
tion in the amounts from 
$150 to $2000, and siek be-

sured dies, at which time 
the benefits are paid to the 
beneficiary. If the member 
dies within 20 yrs. from 
date of issue of the policy 
the amount of death bene- 
fit is paid to the beneficia
ry.

20 Yr. Endowment. This 
plan oombines life insurance 
with savings. If the mem
ber dies within 20 yrs. from

How could I make 
dates interesting?

my

How can I prepare my- 
self to be a good father, 
good mother?

How can I make my mar
riage a success?

Where can I find my life’s 
partner?

Where lies the true hap- 
pines of a family?

Oh boy, what a mess of 
ąuestions! Where is the an- 
svver?

You’ll find the ansvvers 
during FAMILY WEEK in 
Immaculate Conception 
Church, Brighton Pk, Nov- 
ember 16—23.

L. R. C. S. O. CLAMB AKE
He said, “Gee,' what I’d 

do to get a date with that 
gorgeous blonde!” Charm-
ing and beauteous Alice 

policy date, the amount ofl Szambaris felled another of
death benefit is paid to the 
beneficiary. If the member 
lives to the end of the 20

wonder then, that American 
blood should reveal a strain 
of anti-Catholicism when Its 
forbears were such violent 
opposers to the Church?

Other causes for this bit- 
ter English hatred against 
Catholics can also be enu- 
merated. Spain, the great- 
est enemy of England, at 
that tima, was Catholic. 
Then, during the eighteenth 
century, the war with 
France added kindling to 
this burning hate, for 
France was also Catholic. 
The English colonists blam- 
ed )and accused Catholics 
for the French and Indian 
War; while later on, the 
Tories accused Catholics of 
all sorts of plots on account 
of the existing Alliance be- 
tween the American colonies 
and Catholic France during 
the American Revolution.

A.I.G.

nefits from $3 to $12 peri yrs, the full value of policy 
week. Juveniles proteetion is payable as an endowment, 
from $250 to $1000. All Lith- after which the insurance 
uanian Roman Catholics will cease.
from date of birth up to 55 Endowment
years of age are. eligible to

at Age 60. 
This plan also combines life

Introducing
John Baraban

Yes, I am introducing 
John Baraban! He isn’t a 
real character, he isn’t a 
mythical person, būt one of 
the typical Lithuanian-Ame- 
rieans getting along in this 
Democratic land of ours.

John is a special friend 
of mine and I enjoy his com

wasn’t the k i n d that 
thought gold would be his 
for the asking or by the 
stooping to the ground. He 
wa8n’t a totai dreamer būt 
a hard worker with a desire 
for a golden opportunity.

The first thing John did 
r.’~s t8 change his name 
from Jonas Barabanas to 
John Baraban. Then he en- 
rolled himself in a night- 
schcol where he learned to

pany immensely. He is a man speak english. Yes, the first 
that crossed the Atlantic few years were hard ‘cause
under the spell of a dream 
that made all things seem 
yellow as gold. Štili, he

the cost of his passage had 
to be paid back to his uncle. 
He had an eye for business

his citizenship exams he 
threw a large party for all 
and made a very patriotic 
speech with a hope that 
more and more of his cus- 
tomers became citizens. 
Soon he erected a large 
barn-like building next to•r.
his place, vvhich he later 
rented out to clubs for meet- 
ings and dances.

At that stage of his life 
he felt that marriage was 
the best thing for his life 
and business, because he 
was at the point where he 
himself could do the choos- 
ing of a wife. Štili, his in- 
creasing influence did not 
knock him off balance, for 
he chose a very serious in- 
dustrious woman, who rais- 
ed three lanky, husky, sons. 
Alderman John!

You know, business suc- 
ceeded very well for “Jolly 
John” for many years,. until 
the enactment of the 18th 
Amendment, which elosed 
up his “community center.” 
Even a sensible man likę 
“Jolly John” needed extra 
sources of income with that 
shock and he wasn’t ex- 
actly anxious about getting 
into the “blind pig” busi
ness of Prohibition days. 
Yes John Baraban tried his 
hand at ward polities. For 
many months John beat his 
drum and campaigned up 
and down the ward amongst 
his friends and their friends. 
And believe it or not, he 
was eleeted by his friends.

Well, that called for a 
celebration and he went 
back to “the old country”

join this organization, also insurance with savings. Ap- 
if a lithuanian intermarries 
with any other nationality, 
they and their families too,
are eligible as members.J,Thirty days after accept- 
ance and delivery of the cer- 
tificate, the member is fully 
proteeted for death bene
fits for the sum the certifi- 
cate calls for.

The LRCA rates for in
surance meet all competi- 
tion and it has the follow- 
ing contracts: Endowment 
at Age 85, this is practic- 
ally the šame as a Whole 
Life policy and it serves the 
šame purpose, the benefit 
being paid upon the death 
of the insured. It has the 
advantage, hovvever, for 
those who live to 85, that 
it is then payable as an en-

with the entire family.
You may ask, what is

John doing now? Oh, he is 
again tending bar! You see, 
being popular is one thing 
and matehing wits with the 
professional politician is an
other thing. So after a term 
in the City Hali, “Jolly 
John” knocked about for 
awhile and went back to 
the bar when the doors 
were given a legal swing 
and the modern type of a 
saloon was given life. x 

Now, John Baraban has 
the longest bar on the south 
side and one of the finest 
beer gardens in the city. 
He hopes to see one off his 
lawyer sons in the alder- 
man’s office much longer 
that he was. Some times he 
dreams of being the proud 
Dad of a Mayor.

the stronger (?) sex.....The
friends of Gertrude Mozeris, 
malęs and females alike, are 
worried about those myste- 
rious rush trips to the hos- 
pital. We’re all pulling for 
you Gert, and we hope that
it’s nothing serious....... Is
she private property or is 
there truth in Joe Mazunai- 
tis’ deniai that he has a 
certain lovely on his string?
.... This time we have the
right info on Ed Szambaris. 
He isn’t a draftee būt a vo-

plications can be made be- 
tween the ages of 16 and 40 
yrs. If the member lives to 
the age of 60 yrs, the full 
value of policy is payable 
as an endowment, after 
which the insurance* will 
cease. If the member dies 
at any time before reaching 
the age of 60, the amount 
of death benefit is paid to 
the beneficiary.

LRCA carries 20 Payment 
Life End. at 85, 20 Yr. En- 
dovvment, Whole Life and 
Term insurance to age 16 
for Juveniles.

In all certificates after 3 
or more years of payment 
of premiums if a member 
for any reason should stop 
payment of premiums, the 
certificates have a reserve
value which gives them ei- , , . ... ., TT x j j hosts to a very large deie-ther paid Up or Extended! „x.__ ,
insurance.

lunteer member of the U. 
S. Army Air Corps. We 
can’t go with you to Califor- 
nia, Ed, būt we’ll be think- 
ing of you, won’t we, Eilėn?
..... Help! Help! This isn’t
the Wake of the News būt 
your contributions will be 
sincerely appreciated. Send 
them to the Clam in care ot 
the “Draugas” at 23rd and
Oakley....... Scoop! John Pi-
lipauskas popped the ques- 
tion to that fair lady lašt 
night. This is supposed to 
be a great sečret, būt we 
have it from authorative 
sources that her name is 
Bstty Plekavicius.

The Clam.

CICERO K. OF L. HOSTS TO THE BOYS FROM 
FORT SHERIDAN

The Cicero Council of the An invitation is extended 
Knights of Lithuanian, will to all K. of L. Councils, and
present their annual Thanks- 
giving Eve Dance, Wednes- 
day, Eve., Nov. 19 at the 
St. Anthony Parish Hali, 
15th Street and 49th Court.

Music for the occasion 
will be furnished by Terry 
Martin and his orchestra, 
also, featuring Kenny t 
Wright, and Rose Manning, 
vocalists.

Our Council will act as

the publie. Tickets are on|y 
45c. Dancing from 9:00 P.M.

Pen.

WHOLESALE

At this time the LRCA 
is sponsoring a membership 
drive at which time certain 
priveleges are granted to 
make the new enrollment 
easier, and in this drive 
new members coming in, pay 
no initiation fee and no fee 
is reąuired for the physical 
examination.

Therefore now is the op- 
portune time to get in to 
the LRCA, especially the 
younger element, to take 
over the reigns of our fore- 
fathers and lead the organ
ization on to a bigger and 
better one, also binding all 
the lithuanian catholics in 
one big organization re- 
membering the fact that 
“in unity there is strength.” 

P. Katilius,

i gation of boys from >ort 
Sheridan.

INDIGESTION
may ezeite the Heart 

Oas treppsd in the stomach or gullet may art liko a
halrtrlgger on the heart action. At the flrat slgn of 
diitreu amart men and women depend on Bell ana 
Tablets to ut gu free. No laiatlre būt made of the 
faiteat acting medlclnea known for aymptomatlc rellef 
of gaatrlc hyperacidlty. If the FIRST TRIAL doesn't 
prote Bell-ana better. return bottle to ua and recolro 
DOUBLK Money Back. 15e. at all drug storus

LIQUOR

ĮSTAIGA

HvejHoJame 
po vis* 
Chh'ago

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ
. O DRAUGĄI. KANTER. R*’
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 S. Halsted St
Te*. BOULEVARD 0014

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKfiS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlia Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir SESTAD. 7 v. v.

Yes, great fellow this
John Baraban! Pėpėčė} L.R.C.A. general organizerjj^

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242
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4, AMDETO GIOVANNI OICOGNANL 
Daodioea Arkivyskupas,
Apaštališkas Delegatas

«
Branginkime savo krašto laisvę

Kai 1933 metais Hitleris perėmė Vokietijos valdžią, 
jo pirmas žingsnis buvo panaikinti darbininkų unijas 
ir visas organizuotų darbininkų teises. Vokiečių dar
bininkų vadai buvo sukimšti j koncentracijos stovyk
las, o kai kurie net ir išžudyti. Buvo ir ištremtų.

Nuo to laiko ne be patys darbininkai savo likimu 
rūpinasi, bet valstybė, kuri, nieko neatsiklausdama ir 
nepasitardama su darbininkais ir darbdaviais, nusta
to darbo valandas ir algas. Jei nacių komisarai parei
kalauja, darbininkas turi dirbti ilgiausias valandas ir 
gauti tokį atlyginimą, koks yra valdžios nustatytas. 
Tam pasipriešinti ar kad ir pasiskųsti nevalia ir bai
su, nes gręsia didelė bausmė. Nusikaltę darbininkai 
prieš tą nacių valdžios parėdymą, gali būti baudžiami 
be tardymo, be teismo.

Vokietijoj darbininkas šiandien yra beteisis. Jis yra 
valstybės vergas.

Panaši ir dar baisesnė, darbininkų padėtis yra ir 
Sovietų Rusijoj prie bolševikų diktatūros. Ten ne tik 
kad neduodama teisės streikuoti, rūpintis savo būvio 
pagerinimu, pasiskųsti, bet visos darbo sąlygos yra 
nepakenčiamos ir atlyginimas yra toks mizemas, kad 
darbininkas vos nuo bado gali apsiginti.

Dėl to, atsižvelgiant į šiandieninę Vokietijos ir So
vietų Rusijos darbininkų būvį, Jungtinių Amerikos 
Valstybių darbininkai rojuje gyvena.

Nepaisant to, kad ir šio krašto vyriausybė yra už
siėmusi milžiniško didumo darbais, kurie reikalauja 
didžiausio įsitempimo ir vieningumo, bet darbininkas 
tebeturi savo teises. Jis tebeturi balsą ir teisę strei
kuoti, jei darbdaviai nepatenkina jo teisingų reikala
vimų. »

Ir tą teisę, tą čia turima laisvę reikia visiems bran
ginti ir, reikale, iš visų savo jėgų ginti.

Kai šiandien ir mūsų kraštui gręsia įvairių pavojų, 
kai vyriausybė, tuos pavojus numatydama, visais ga
limumais stiprina krašto gynimo reikalus, visiems pi
liečiams reikia šimtą nuošimčių kooperuoti. Pirmoje 
vietoje, kaip vakar rašėme, didžioji krašto pramonė 
neturi teisės iš valstybės gynimo vykdomos programos 
krauti sau didelius pelnus ir skriausti darbininkus. 
Antra — darbininkai taip pat turi daugiau aukotis* 
ir susilaikyti nuo tokių streikų, kurie trukdytų valsty
bės gynimo programą.

Šiuo momentu reikalingas susitarimas, glaudžiausias 
vieningumas, kad išauginti tokią apsigynimo jėgą, ku
rią matydami priešai nei nemėgintų kėsintis mus pulti 
ir smaugti tai, ką mes čia labiausia branginame — de
mokratinę santvarką ir jos garantuojamas laisves.

Berods, ir kalbėti nereikia, kad nei vienas darbinin
kas, nei vienas darbdavys, nei vienas šio krašto gy
ventojas nenorėtų susilaukti to. ko susilaukė Vokie
tijos ir Rusijos žmonės, nenorėtų išsižadėti viso to, ką 
turi šiame krašte prie demokratinės santvarkos, ku
rios apsaugojimui ir apgynimui ir didžiausia piliečio 
auka negali būti perdidelė.

Rytu Europos Federacija
Yale Universiteto profesorius Arnold Walfers ne

seniai parašė knygą, kurią pavadino “Britain and 
gruma beiKgsn gaau
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Toje knygoje svarstoma pokarinės Europos valsty
bių sienų klausimas.”

Toje knygoje svarstoma pokarinės Europos valsty
bių sienų klausimas. Jisai stato klausimą, ar, kad Hit
leris ir bus nugalėtas, tokios valstybės, kaip Lenkija, 
Čekoslovakija, Jugoslavija, Rumunija, galės egzistuo
ti, ar ne.

Pabrėžiamas faktas ir jam priduodama daug reikš
mės, kad lapkričio 3 d. Columbia Universiteto khygy- 
ne lenkų, čekų, jugoslavų ir graikų atstovai pasirašė 
ypatingą sutartį, kuria atverčiamas naujas istorijos 
lapas. »

Mažosios tautos, jei jos norinčios egzistuoti toliau, 
turinčios padaryti daug daugiau, negu derėtis ir gin
čytis dėl savo suvereniteto teisių. Aukščiau suminėto
sios tautos pasirašytoj deklaracijoj,, p r oponuoja Rytų 
Europos federaciją, kuri turės suderinti visos eilės 
tautų skirtumus, suvienodinti užsienių politiką, suda
ryti bendrą apsigynimo programą. Be to, federacija 
kreipsianti rimčiausio dėmesio į nedarbo stabilizavimą, 
pramonės išugdymą, žemės ūkį ir prekybos laivyną. 
Neaprūpinus šių dalykų, bet kokia politinė struktūraz 
esanti bejėgė.

Toje deklaracijoj pasisakoma, kad specialus dėmesis 
bus atkreiptas į valstiečių mases, į jų socialinį ir eko
nominį būvį, nes nuo to pareina Rytų Europos taika 
ir saugumas.

Tokiam sąjūdžiui negalima nepritarti.
Pasaulis trokšta teisingos ir pastovios taikos. Euro

pos ar kad ir viso pasaulio taika negalima statyti nuo 
viršaus, pradedant dengti stogą, neturint nei pagrin
dų nei sienų. Reikia pradėti nuo pat apačios.

Juo geriau tai bus suprasta, juo realistiškesnės bus 
tokios federacijos viltys.

šį klausimą turi svarstyti ir lietuvių politikai. Kuo 
greičiausia turi susidaryti vyriausias Lietuvių Politi
nis Komitetas arba Vyriausybė, kuri darytų pasitari
mus su kitomis tautomis, reikale pasirašytų sutartis 
ir vadovautų visam lietuvių tautos sąjūdžiui atgauti 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Teisingos mintys
“Christian Observer” įdėjo John Studebakerio, Jung

tinių Valstybių švietimo komisionieriaus straipsnį, ku
riame randame gražių ir labai teisingų minčių.

Ten sakoma, kad demokratija tiki tam, kad visi žmo
nės yra sutverti lygiais. Jiems visiems Pasaulio Kūrė
jas suteikė lygias teises, žmonės yra Dievo vaikai. Jie 
turi dvasinių savybių, kurie juos iškelia aukščiau gy
vulių. K&d palaikyti žmoniškumo idealų žibintuvą šiais 
laikais bažnyčia turi speciales pareigas švietimo srity 
per mokyklas ir kolegijas. ,

Amerika turi ginkluotis. Tai labai aišku. Bet ji turi 
būti gerai prisirengusi, kai ateis laikas, gydyti pasau
lio žaizdas, maitinti badaujančius kūdikius, šalinti tau
tų tarpe neapykantą. “Kurie pilffečiai remia savo krikš
čioniškąsias kolegijas dabar, jie padeda prirengti tei
sėtumo ir teisybės vykdymo armiją” — pažymi J. 
Studebaker. .

Šios mintys yra teisingos ir vykdytinos gyveniman 
su didžiausiu atsidavimu ir uolumu.

Bara Lewi$'ą
“Naujienos” rašo:

“John L. Lewis, matyt, nepripažįsta, kad šiandien 
yra krašto pavojaus (national emergency) padėtis. 
Beje, juk jisai stoja už izoliaciją; tai jam atrodo, kad 
darbininkams nėra jokio reikalo “aukotis”; priešin
gai, jisai mano, kad dabar, kuomet pramonė smar
kiai dirba, yra gera proga išgauti iš darbdavių to
kių koncesijų, kurių nebūtų galima gauti paprastu
metu. - IMI

“Panašiai galvoja ir daugelis darbdavių. Jų nuo
mone, dabar, kuomet valdžia leidžia bilionus dolerių 
ginklams, yra patogiausias laikas daryti pinigą. Ši
tie kapitalistai taip pat yra “izoliacininkai”. Jie kaip 
tik dėl to ir sako, jogei kraštui “jokio pavojaus nė
ra,” kad jie ramia sąžine galėtų pasipelnyti. Pripa
žinus krašto padėties pavojingumą, būtų “nepatrio
tiška” norėti iš tos bėdos pasinaudoti.

“Įdomu, kad kapitalistai, kurie yra šitaip nusista
tę, ir “radikalas” Lewisas, kuris ilgą laiką flirtavo 
su komunistais (dar ir šiandien nepaliovė flirtavęs), 
sudarė politikoje “bendrą frontą” prieš prezidentą 
Rooeeveltą. Tik paskutiniu laiku, kai Hitlerio užpul
ta Rusija ėmė šauktis Amerikos pagalbos, tai tas 
bendras frontas pradėjo irti.

“Taigi klausimas čia eina apie tai, ar gyvybiniai 
Jungtinių Valstybių interesai šiandien reikalauja iš 
žmonių tam tikro pasiaukojimo. Jeigu taip, tai nei 
darbdaviai, nei darbininkai neprivalo daryti to, kas 
statytų į pavojų krašto saugumą. John L. Lewis ne
gali norėti, kad jo vadovaujama grupė būtų privilegi-

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 19 d.)

Lietuvos reikalai... Anglų 
laikraščiai rašo, kad Lietu
va nori laisvės ir nepriklau
somybės. Anglų spauda to
kiems Lietuvos norams pri
taria.

•
75 metų seneliui išdygo 

dantys.... Charlestono mies
tely vienam seneliui P. Mi- 
nor išdygę keli dantys.
•

Charkove lietuviškos gies 
mės.... čia- lietuviai pabėgė
liai susirenka į bažnyčią pa
maldoms, labai dažnai gir
disi lietuviškos giesmės ai
dai.

«
Vokietijoj tikra žiema....

Vokietijoj prasidėjo tikra 
žiema. Kai kuriose vietose 
dėl užpustymo traukiniai ne 
galėjo vaikščioti.

•
Kiek rusai neteko kariuo

menės... Rusai šiais metais 
netekę 2,128,474 žmonių.

«
Kas daugiausia išgelbėjo 

gyvybių*.... Vieną kartą Lon
done buvo svarstoma klau
simas: kas daugiausia iš
gelbėjo gyvybių. Visi priėjo 
išvados, kad daugiausia žmo 
nių išgelbėjo gyvybių ita
las Marconi, kuris lišrado 
bevielį telegrafą, kuriuo 
kiekvienu momentu gali 
šauktis pagalbos ir t.t.

•
- Įžanga dvi bulvės.,.. Vie
name New York miestely 
už įžangą į judančių paveiks 
lų teatrą imama dvi bulves. 
Norinčių pasinaudoti šia 
proga yra labai daug.

•
4,035,000 moterų dirba....

Anglijoj dabar dirba 4,035,- 
000 moterų. Daug iš jų dir
ba fabrikuose. Prieš karą gi 
moterų darbininkių nebuvo 
nė dešimtos dalies darbe to, 
kas yra dabar.

Meilė — pergalės karalie
nė.

Trečiadienis, lapkr. 19, 1941

Po svietą pasidairius
Nesenai vienas karys iš 

No. Carolina atsiuntė gro- 
matą, kurioje jis taip rašo:

“Mūsų stovyklon atvyko 
dar neapdirbtas eilinis nau
jokas, kuris, beeidamas per 
stovyklą pas medikalinį ad
jutantą, pranešti jam apie 
savo atvykimą, susitiko lei
tenantą ir, dar būdamas ne
susipažinęs su kariška ap
ranga ir ženklais, jis praė
jo pro jį neatidavęs jam 
pagarbos. Leitenantas jį 
sulaikė ir sušuko:

— Ar tu nepažįsti šios 
aprangos?

Naujokas, pažvelgęs į jo 
sidabrines juosteles, mikčio
damas tarė:

— Ne, tamsta; gaila, 
tamsta; aš nepažįstu.

— Gerai, tai tuomet tu 
atiduok man pagarbą net 
šimtą kartų! Tas tave iš
mokys karininl^us pažinti!

• Vos tik naujokui savo 
bausmę pradėjus, kapitonas, 
kuris tuo laiku netoli sto
vėjo ir tą visą atsitikimą 
matė ir jį stebėjo, priėjo 
artyn ir tarė leitenantui:

— Labai puikus ir pamo
kinantis dalykas eiliniui tau 
net šimtą kartų pagarbą 
atiduoti, bet mes karininkai 
taip pat neprivalome pa
miršti kariškų taisyklių, 
kurios reikalauja kiekvieną 
karininką, kad jis, eiliniui jį 
pagerbus, jam pagarbą at
gal atiduotų. Taigi, tams- 
sta, einant taisyklėmis, pri
valai po kiekvienos tau jo 
pagarbos, jį atgerbti.

Ir koks mums buvo pui
kus reginys, kaip leitenan
tas su naujoku, stovėdami 
vienas priešai kitą, stovyk
loje vienas kitam net šim
tą kartų pagarbą atidavi
nėjo.”

Vienas kinų generolas 
sako kabineto prieškamba

ry užgirdo šiurkštų balsą. 
Pravėręs duris mato savo 
adjutantą stovintį prieš ci
vilį žmogų.

— Kame dalykas? — pa
klausė generolas.

— Jūsų Malonybė, prane
šu, kad šis žmogus nori gau
ti audienciją pas generolą, 
— atsakė adjutantas.

— O adjutantas, -- pa
reiškė žmogus, — duoti au
dienciją, visu balso stipru
mu pasakė man eiti po vel
nių!

— Hm . . . ištikrųjų, — 
tarė generolas, — už tokius 
žodžius ir tokiu tonu pasa
kytus, adjutante, vertas esi 
papeikimo, tačiau, — atsi
sukęs į svečią, — turiu pri
pažinti, kad adjutanto pata
rimas tamstai buvo visiškai 
rieto j.

Sandariečių gazieta ap
garsino, kad ‘Lietuva vidu
tiniai pagamina . į , metus 
apie, 700,000 tonų rugių, 
320,000 tonų miež’.ų, 350,000 
tonų avižų, 2,150,000 tonų 
bulvių.”

‘ Kas sakė, kad lietuviai 
nėra garsūs. Suraskit pa
sauly kitus žmones, kurie 
grūdus ir bulves gamintų.

— Mama, pažaiskime 
slonių . . .

— Na, pirma pasakyk 
man, kaip žaidžiama slonis?

— O taip! Aš busiu slo
nis, o mama mane maitinsi 
kendėmis.

O, taip! Rytoj prisimin
sime Puritonų laikus ir . . . 
Padėkonės dieną.

ĮLEISTAS NA UJAS LAIVAS

t "Draugas" Arine telrphoto)

San Pedro, Cal., įleistas į vandenį trečiasis užbaigtas ten prekybinis laivas, skirtas 
karo reikmenis vežioti. San Pedro išviso 55 laivai bus oastatyta ryšium su šalies ao-
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I DBAUGAS

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys)

— Na, na, palaidokite savo vyrą! Dėkoti pirmiau
sia turėtumėte ne man, bet, štai, šitai pilietei!

Sena moteriškė išėjo, o aš pradėjau vėl skaityti. 
Monotoniškai tiksėjo laikrodis, ir nepastebimai sukosi 

* rodiklis į priekį. Komisaras, rūkė vieną po kito cigaretą, 
vaikščiojo nervingai iš vieno kampo į kitą, ir aš jaučiau, 
kad jis tikriausiai apie mane galvoja; ir šis jausmas ma
ne slėgė kaip nepakeliama našta. Aš jau jo nebebijojau 
daugiau, bet jo artumas sukėlė skausmą ir pasibjaurė
jimą.

Laikas nuo laiko kas nors pasibelsdavo į duris, ir 
tada komisaras sušukdavo:

— Traukitės po velnių, aš esu užimtas!
Taip slinko laikas ligi trečios valandos. Uždaryda

mas biurą, komisaras pasakė:
— Na, rytoj jūs vėl ateisite su savo knyga?

Man pačiai įdomu, kaip ilgai tas tęsis, ir kuo baig
sis tas dalykas.

KAIP STALINAS MERE SAU KILPA

- Ar gi komunizmas nori visame pasauly įvesti staliniškg 
diktatūrų? - Kas parodė Mussoliniui kelių į Romų ir kas pade
da Hitleriui tapti diktatoriumi. - Kodėl Stalinas išdavė 1938 
m. demokratijas. - Bet kodėl demokratijos padeda Rusijai? i

RAŠO DR. KRIVAITIS

(Tęsinys)

8. Kodėl Stalinas 1939 
metais išdavė 
demokratijas?

je galėtų viešpatauti net Wesfen” — veržimąsis į 
prie Dardanėlių, Balkanuo- Vakarus, parodė pasauliui 
se ir tolimoj šiaurėj netoli tikruosius Stalino norus, ir 
Murmansko. Jis galvojo, kokia tikrumoje yra toji jo 
kad karas tęsis ilgai, nu- nešamoji taikos palmės ša-

Rusija pradėjo sau pavo- S^PS ir vokiečiai ir sąjun- kėlė. Sunkus ir daug nekal- 
jų jausti iš Vokietijos pu- Sininkai> jis pasiųs savo tų gyvybių išliejęs karas 
sės nuo Hitlerio įsigalėji- agentus pradžioj pateisinti prieš savo kaimynę Suomi
nio 1933 met. Todėl jis pa- j° sutarti su Hitleriu, o ją Rusijai atnešė didelius 
sirašė su viasais savo va- paskiau kelti taikos reika- materialinius ir ypač mora- 
kariniais kaimynais: Estija, ° besitaikinant išprovo- linius nuostolius: parodė 
Latvija, Lietuva, Lenkija, kuoti revoliuciją (panašiai, pasauliui, kad Stalino agen- 
Rumanija nepuolimo (non kaip 1918 m. Vokietijoj). tų. išgirtoji, išliaupsintoji 
agression) sutartis, o su Ce- Tada stalino įsikišimo ga- nenugalimoji armija, nors 
koslovakija ir su Prancūzi-i “ pajudinti savo ar- yra aprūpinta visais kar la
ja jis padarė 1935 m. net miJą’ 84X0 tankus i* orlai- kais pabūklais, bet ji yra 

pagelbos (mutual!v*us ir užimti Vokietiją, pažeidžiama 4 milijonų vie-Gruodžio 10 d.
Apie vienuoliktą valandą prabilo komisaras, kai vėl! bendros _ Pr.Q_ AnCriHo i-

r r I assistance) paktus, jeigu' Francuziją, Angliją, ir . . . ningai besiginančios narsios.
aš pas jį nuo devintos sėdėjau: ,. . .v „

— Ar nenorėtumėte Jūs pamėginai, prašyčiau? Aš ^ri ls SUSĮ nan ll* 
y'.dėl Jūsų pasirūpinau kai ko malonaus, — šypsojos jis. j UZPU ta uno nors a£res0‘
- — Konservų pieno! O panelės taip mėgsta konservų riaua’ menyje, noma,

pieną! — Jis buvo visas nušvitęs, jam, matyti buvo be j ^ur^ma nac^ ^°*
galinis džiaugsmas, mane tokiu retu skanėsiu pavaišinti. i

— Labai dėkui, — atsakiau. — Aš nenoriu jokių Tačiau, 1939 metais Stali- 
konservų pieno, norėčiau savo dalies malkų, ir jei jų ne-; no politika staiga pasuka

A

JAU NfM VASAROS
Jau vėl nėra vasaros jaukaus malonumo,
Ir tos skaisčios saulelės spindulių karštumo. 
Jau ir vėl gamta kitoniškai pasipuošia,
O ruduo žiemos karalaitei takus ruošia. 
Gražiosios vasaros dainelės jau nutilo,
Bet vietoje jų rudenio vėjai prabilo.

Nekartą gražiai spalvotomis užlaidomis 
Auštantįjį rytą vėl debesys aptraukia,
O tekančioji saulė gražiomis spalvomis 
Nudažo Atlantą, kuris tuomet, kaip lekia 
Jo viršumi vėjai, mirga jis ir siūbuoja,
Ir žiba lyg koksai deimantas, ir vilioja 
Žiūrovų akis savo gražiais blizgėjimais 
Ir nepaprastais savo viinių žvilgėjimais.
Gražu tuokartu į jūrą pasižiūrėti, —
Jos mirgančiomis vilnimis pasigerėti.

Nors žmogus ir susižavi rudens gražumu 
Ir jo prigimties spalvuotu pasipuošimu,
Bet tuoj vėl pasiilgsti vasaros gražumo 
Ir skaisčiosios saulelės spindulių karštumo, 
Kada būna žaliai pasipuošus prigimtis,
Ir girdis vasaros daina per dienas-naktis.

Brooklyn, N. Y. 
Lapkričio 5, 1941 m.

S. K. Lukas

visą žemės skritulį paim- Suomių tautos, 
ti į savo “proletariato dik-'
tatūros“ globą . . . Demoralizacija Rusų

Ir Stalinas sapnavo tą kariuomenėj
patį Markso, ypač Lenino Antra, kariuomenės da- 
sapną — užvaldyti visą pa- iyS) kurios okupavo Pabal- 
saulį. Tuo metu, kai du pe- tės kraštus buvo demorali- 
sasi, trecias turi naudotis, zuotos pamačiusios, kad Pusėtinai ir palieka nesązi-

Jei pabudo siela, jei ver
žias laisvėn, nemigdyk jos 
prievarta, bet klausyk jos 
halso. M. Gorkyj

Kas neturi džiaugsmingos

Don't despair 
of relief from 
terrible Arthri- 
tis achea or 
pain*. The 
NEW Colioidal 
lodind 9ulp&wrvilties ką nors padaryti to- ^ho-kaes 

bu lai, tas nepadaro nieko nė ofUnbriMBWep

ARTHRITIS
come relief in 
Arthritis due 
to Suiphur de- 
ficiency. Small 
daily cost. Mon
ey back if no 
relief after 30 
daya* dosage. 
Benin takia* 
TODAY.

galiu gauti, mieliau eisiu namo.
— Ką? Namo? — tarė jis persigandęs. — Ne, ne, jūs leris kovo mėn. 

turite dar ilgai čia ateidinėti! — Pato susidrovėjęs pa
sitaisė :

— Žinote, pas mus dabar toks sąmyšis, kad aš Jūsų
reikalo tikrai negalėčiau sutvarkyti. Dabar labai daug sienio reikalų komisaro ia į mojimą dajį kaltės tegu *** •'*“*•’* »»vibiuvuo 
darbo! — Po valandėlės jis pridėjo: 1 protestui. Tai buvo pirmas Į priima / jr pats Stalinas. valstyl)®s tvurkynms

— Ar jums čia nepatinka? Čia taip malonu, taip ženklas, kad komunistinė | kag kitas kaip jis per Okupuoti gyventojai
gražiai įrengta ir taip šilta! Rusija turi slaptas mintis. !savo kominterno ir visus ki- pasiliko užnugario

.. I priešingon pusėn. Kai Hit- 
okupavo Komunistai savo

Čekiją, Stalinas nė piršto i tėvynės išdavikai 
nepajudino gelbėjimui savo| už Prancūzįjos mažą, at-
sąjungininkės išskyrus už-gparumą ir jog pra..
sienio

Maskvos bolševikų girtoji 
ir praktikuotoji santvarka 
neatneša tokio aukščio gero 

i vės, kaip laisvų, kad ir ma
žų tautų savistovus savo

— Tas yra tiesa, — tariau, — bet aš taip pat turiu ir ji savo sąjungininkus
savo tarnybą, namuose yra pakankamai darbo, šiap man išduos (gal ir dėl to Litvi- 
kiekviena valanda dingsta! novas buvo pakeistas Molo-

— Kur jūs tarnaujate, jei prieš pietus galite išeiti? tovu užsienio komisariate).
— Aš tarnauju bibliotekoje, bet turiu darbo, kurį tu- Didžiausis skandalas 

riu kaip tik namie atlikti, turiu rengtis paskaitoms! J užsienio politikoj
— Na, tai puiku, paprastai paimkite su savim sa- . Skandalingiausis 

vo knygas ir čia, šilumoje, galite nekliudoma dirbti. nžsienio politikoje buvo prieš jų Stalino draugą - ■*, Driešin„ai _ 1a nuai. 
žiūrėkite, ant marmurinio stalo jūs turite pakankamai ]939 ragpiM,0 mto. p,- Hitlerį. Ne tik kad agita- krat^ų. Stalinas pats sau

baigoj, kada Stalinas išdavė vo, bet net įvairius sabota- i uįnugarį pasidarė dar 
visas demokratijas padary- žus organizavo ginklų fab-1 silpnesniu šių metų birželio 
damas “non-agression” pak- rikuose, ginklų pristatyme i mėnesyje pradėtu masiniu 
tą su Hitleriu net tuo metu, į frontą. Kareivių masėse gyventojų suiminėjimu ir 
kada Anglų ir Prancūzų de- nebuvo tos 1914—18 mečų deportavimu į Rusiją ar Si- 
legacijos buvo vaišinamos dvasios ir to noro kariauti birą Jis pats sukglg tiesiog 
Maskvoje ir tariamasi, kaip už tėvynę, nes ir Hitleris ir kruvįną revoliucinę dvasią 
sustabdyti bendromis jėgo- Stalinas komunistams esan- prje§ okupantus.

Bet gavau 'laiš- m^a nacių besi veržimą pir- tiems Prancūzų armijoj
myn, ypač pereikalavus iš buvo gelbėtojai, bet ne prie- 
Lenkijos koncesijų Danzigo Sai. 
koridoriuje.

tus agentus silpnino Pran- priešai
cūzijoj krašto pilną pasinio- Trečia, atkeltoji Rusijos 
Šimą per keletą metų orga-1 anujja į okupuotus kraštus 
nizuodamas streikus. Ne'respėjo įsitvirtillti, ji visuo- 

, kas kitas, kaip jo komunls- j met paailiko įsįmaišiusi į 
tai prasidėjus karui agita- tauta8 ir gyventojus, kurie 

laikas vo visuomenę neiti į karą karQ metu ne jai padėtU)

Jau Laikas Nešiot Vilnonius Šveterius
Moderniškai Gražūs — Gerai Padirbti — šilti Visokiam Ore

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 

Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Pančekų, Pirštinių u 4^ 
ir Kepurių. Vibaonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST 33rd STREET------------------------------ Arti Normai Avė.

Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara' kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

vietos!
— Ir kada aš gausiu malkų?
— Malkų? Ak, taip tiesa, malkų! Na, tai aš baig

siu, kai tik jūsų dokumentus rasiu tvarkoje!
Ir vėl sėdėjau ligi trečios valandos!
Rytoj jokiu būdu daugiau neisiu, febūna, kas nori! 

Aš neleisiu savęs už nosies vedžioti!
Gruodžio 12 d.

Šiandie ryte nėjau pas komisarą, 
kelį, parašytą mašinėle, tokio turinio:

, “Tuojau atvykite malkų į sandėlį!”
Komisaras Kalašinikovas.

Parašas buvo vos įskaitomas, matyti, komisaras ra 
šymo mene buvo naujokas. Laiškutį atnešė patarnauto-

Ar Jūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAM£.

Mes parūpinsime jums Statybos Medžiagą, o jūs galėsite 
išmokėti lengvais mėnesiniais mokėjimais. Nereikia nieko 
įmokėti.

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2790 WEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 3840

CHRISTMAS SEaLS

Kodėl Stalinas išdavė dė

stai'no “drang nach 
Westen.”

jas Veršinikovas, vyras su nuogais keliais. Padavęs no- m°hratijas *r visus savo Kai Hit ®r s ar vo, ta
rėjo grįžti, bet aš jį sulaikiau ir tariau: ' kaimynus, kuriems net pa- linas iš t ikro naudojosi.

— Ar jūs vienas esate, ar jūs nieko neturiče? g*lbą buvo žadėjęs?
— Taip, visai vienišas. Jūs taip manote dėl mano 

kelnių? — tarė jis rausdamas. — Iš tikrųjų, aš neturiu 
nė jokio makato, kuo jas galėčiau užlopyti.

Kai Lenkija buvo sumušta,
| jis pusę jos paėmė į savo 

Pirmiausiai, kad jis p,.; .tavišką.. g]obą kaip
mate, kad jau laikas jam iš- kųjų tautų “ūžtarytojas."Kai 
eti i pasaulį iš Rusijos ribų. Hitlerj8 buv0 užimt>8 Ho.

Jis man papasakojo, kad esąs juristes, sūnus vieno' pasiskelbiant, kad jis esąs jandijoj Belgijoj ir Prancū
valdžios įstaigos valdininko; tėvą nušovė, motina mirė taikos mylėtojas, globėjas 
šiltine, bebėgdamas pametė savo sužadėtinę, ir visos pas- mažų tautų, ypač savo ga-
tangos ją surasti buvo veltui. Jo toks pat likimas, ku
rio yra ištikti šimtai tūkstančių. Jis klausė manęs, ką 
aš mananti, ar ji negalėtų patekti į besitraukiančio Kol
čako Novonikolajevskio traukinį, o gal jai pasisekę į 
užsienį pasprukti. Ir taip jis į mane žiūrėjo, lyg mano 
atsakymas turėtų duoi jo likimo paskuinį sprendimą. 
Aš esu tikra, kad jis kiekvienam žmogui, kurį tik su
tinka duoda šį klausimą, ir, žinoma, niekas negali turėti 
tokios širdies neduoti jam vilties, kad esą galima dar iš
vysti sužadėtinę, žinoma, ir aš nekitaip pasielgiau, tuo 
pačiu metu jį beramindama, suieškojau porą gabalėlių 
medžiagos, kurie labiau derinosi prie jo uniformos, da
viau juodo siūlo ir adatą. Nelaimingas žmogus buvo vi
sai sujaudintas ir atsiskirdamas pridūrė:

IBui flaugiauj

zijoj, Stalinas okupacija, 
po ultimato, prijungė Besą-

(Daugiau bus)

Murinę soothes, cleanses »nd refresbe- 
irritated, reddened menbranes caused 
by head colds, driving, wjnd*, mosies, 
close work, late hours. rree dropper 
with each bottle. At all Dr ag Stores.

/
lingoe nenugalimos armijos rabiją Lietuvą ,r
pagelba. Demokratijas jis 
gi kaltino karo frokštančio- Estiją, nežiūrint jo parašo 

švenčiausių pažadų ir prieš
mis, žinoma Um, kad palei- msne,iua duotų ga-
sintų aavo sutarčių sulauži-, rantuojančių tų šalių nepri.
mą.
Stalinas netikėjo, kad 

Vakarų fronte taip 
greit bus baigta
. Antra, Stalinas nesitikto, 
kad taip greit bus vakarų 
fronte sugniužintos armijos, 
kad Vokistys yra toks ga

lingas ir vienų metų bėgy-

klausomybės ir jo pažadą 
nesikišti į jų vidaus reika
lus.
Ką padėjo Rusijai 
mažų kaimynų 
okupavimas?

Tačiau, šių kraštų pri
jungimas, ir jau pradėtas
“taikiu būdu“ “drang nach

RHEUMAriSM
Pato—Agony Starta To Leave lo 

e 24 Hours
Happy Days Ahead for Yon
Thlnlt of lt—how this old srorld 

ŠOM malt. protrreM—now come. • 
prescription whlch I. known to phar- 
maclata n. Allenru and srlthln 43 
boura after you etnrt to take thli 
nrlft ketins formule peln, airnny and 
Inflammatlnn eauaed by esceu urlo 
acld hu atarted to depnrt.
• Allenru doea Just what this netlce 
aaye H wltl do it te guaranteed. Tou 
oan sėt one reneroue bottl. at lead* 
In* dnyrtoees eyerywhere for (I 
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MERKY CHRISTMAS

Protect Your Home 
from Tuberculosis

CHRISTMAS SEAL YOUR CHRISTMAS MAIL



i DRAUGAS Trečiadienis, lapkr. 19, 1941

LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: K. Sriubienė, 

pirm.; P. Fabijonaitis, sekr.; kun. Ig. Albavičius, iž
dininkas, 1515 So. 50th Avė., Cicero, III.; kun. A. Lin
kus, Prieglaudos Statymo Komisijos pirmininkas.

ir P. Nedvaras iš Roselan
do su $1.00.

Konferencijoje svečiais 
buvo: dr. Vileišis, V. Kviet- 

Konferencija įvyko lapkr. , parengimo laiką ir praneš-Į kus, Pr. Katilius, adv. J. 
9 d., Aušros Vartų parap. tų Federacijai. , Grisius, kun. K. Barauskas,
salėj. Konferenciją atidarė Po to sekė prof. K. Pakš -L. šimutis, kun. Albavičius, 
LRK Federacijos pirm. Ig. to paskaita “Lietuvių kata- kun. J. Dambrauskas, kun. 
Sakalas paaiškindamas jos likų intelektualinis gyveni-: A. Mažukna, kun. J. Mačiu- 

mas”. Prelegentas iškalbin- Konis, kun. A. Linkus kons. 
gai apibudino Europos ka-jP- Daužvardis, kun. dr. A. 
talikų veiklą ir Lietuvių Kul-' Deksnys, kun. J. Paškaus-

* METINES LIET. R. KATALIKŲ FEDERACIJOS 
CHICAGO APSKRITIES KONFERENCIJOS

Jr

geriau tus aprūpinti visi tie
mūsų tautiečiai, kurie yra į tikslą. Į prezidiumą pakvie 
reikalingi pašalpos ir glo-

TURTAS VIRŠ .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME £ C C H HM 
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ................ IĮ>OOU,UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Valandos: Kasdien — 9 vai. iki 4 vai. p. p.
Trečiadieniais — 9 vai. iki 12 vai. 
šeštadieniais — 9 vai. iki 8 vai. vak.

bos.
IV.

ltė šiuos asmenis: pirm. A.
J. Sutkų, vice pirm. pirmuo
ju Red Cherry (Vyšniaus tūrinio Instituto tikslą — Į kas, <*r- Atkočiūnas, prof.

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACK1EWICH, Pra.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1111

ką), antruoju vice pirm. A.
1) Seimas nuoširdžiai dė- Dočkų, sekr. A. Navikaitę.

Konferenciją sveikino žo
džiu: Aušros Vartų parap.
klebonas kun. J. Dambraus-1 priklausomybės;

Labdariu seimas 
buvo gausingas 
ir sėkmingas

Palyginti trumpu lai'. i
sukelti mūsų tarpe šiais lai- i koja Lietuvių R. K. Labda- 
kais $2,713.61, kad ir kilniau, riu Sąjungos centrui ir vi
si am tikslui, nėra lengva, soms kuopoms už taip nuo- 
Labdarių Sąjunga ir jos gįrdų darbavimosi suvargu- kas; L. Šimutis, “Draugo” ; kalba išleisti knygų, brošiū- 
draugai bei rėmėjai tai pa-,šiųjų mūsų tautiečių šelpi- !red.; kun. Ig. Albavičius; 
darė. Į praėjusį sekmadienį me įr kėlime lėšų senelių svečias Kvietkus nuo LRK 
buvusį sąjungos 22-rąjį sei
mą Šv. Kryžiaus parap.,
Tovvn of Lake, kuopos ir į- 
vairios draugijos sunešė virs 
aštuonių šimtų dolerių; lab
darių kuopos pridavė cent- nų 22-rojo seimo priėmimą 
rui truputį pirmiau prieš ‘ įr pagalbą labdarių 1-majai 
seimą virš $700.00; seime kuopai seimo surengime, 
prie mandatų paskiri asme-, 3) Seimas reiškia padėką 
nys sudėjo $115.00; kolekra kunigams klebonams už pri- 
seime davė $259.26; per kun. tarimą Labdarių Sąjungos 
A. Linkų priduota virš sep- darbams ir jų nuolatinį rė- 
tynių šimtų; per seimo pie- mimą.
tus suaukota $50.00. Tuo 4) Seimas nuoširdžiausia 
būdu ir susidarė tie $2,713.-( dėkoja visiems aukotojams 
61, .kaip anksčiau pažymė- labdarybei, ypač garbės ir 
ta. Be to, kun. Ig. Albavl- amžiniesiems nariams, 
čius ir kun. A. Linkus sei-! 5) Seimas dėkoja šv. Kar-,
mui pranešė ir apie kitas zimiero seserims už šaunų sirinkusius daugiau rūpin- 
aukas ir stambius aukoto- Labdarių Sąjungos pastaty-itis Prap^timui Labdaringos jus, apie kuriuos parašysi- tos šv. Ėmiaus

me vėliau. • , vedimą ir tvarkymą ir taip
Labdarių seimas šiemet pat už kooperavimą senelių 

pasižymėjo gausingumu ir prieglaudos statymo darbe.

prieglaudai statyti.
2) Seimas dėkoja gerb.

kun. A. Linkui, Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonui, už pasi-

centralizuoti intelektualinį į F. Pakštas, P. Nedvaras. 
gyvenimą: a) žymiai su3tip-> Konferencijos lėšoms pa- 
rinti Amerikoje lietuvių veik į dengti padaryta rinkliava, 
lą siekiant Lietuvai ne- Kun. Ig. Albavičius aukojo

b) anglų

Susivienymo. Telegrama

relių apie Lietuvą; c) eiles 
paskaitų; d) išlaikyti inte
lektualinio gyvenimo tradi-

sveikino Šv. Kazimiero se- cijas
serys.

Po sveikinimų LRK Susi-
darbavimą labdarybei ir Sau gener. organizato

Po šios paskaitos įvyko 
įdomios diskusijos.

L. Šimutis pranešė, kad
rius P. Katilius padarė pLa- Federacija dabar apima tris
tų pranešimą iš šios orga
nizacijos. Parodė lietuvių

skirtingas sritis: a) Fede
racija — visų organizacijų

neorganizuotumo statistiką, i centr4, b) Lietuvai Gelbėti 
kvietė, kad kuo daugiausiai J Fondą, c) Lietuvių Kultū- 
lietuvių, ypač jaunimo ra- įrin* Institutą. Atstovų pa- 
šytųsi prie šios organizaci-l gedauta, kad Amerikos Lie
jos. šiais metais narių va-!tuviV Taryba išsijudintų į 
jus baigiasi Chicagoje. Įsto- didesnį centrinį veikimą 
jantiems duodama tam tik
ros lengvatos.

Kun. A. Linkus ragino su-

Daužvardis ir kun. J. Paš 
kauskas sveikino žodžiu. 

Atstovų sumanymai iškel-!

Rezoliucijų komisija: L. 
Šimutis, kun. dr. A. Deks
nys, V. Klimas, J. Jakutis 

Iir S. Sakalienė patiekė 
rezoliucijas, kurios konfe
rencijos priimtos.

Mandatų komisija prane
šė, kad konferencijoj atsto
vauja 40 draugijų ir 2 aps
kričiai. Atstovų 160.

entuziastiškumu. 62 draugi-, 6) Seimas sveikina dien- savų organizacijų: a)
jas atstovavo 203 delegatai, raštį “Draugą” jo sidabri- kad draugijų glaudesnis ben Bri(J rto Amžinojo Ro-
__  _ _ ... ... • • rlro narni mnmo o KiiFii ni, O C Jdradarbiavimas būtų su Fe

deracija ir jos skyriai pa-
Be to, buvo kelios dešimtys nio jubiliejaus proga ir nuo- 
svečių. i širdžiausia dėkoja už publi-

Seime priimta šios rezo- kavimą visų Labdarių Są-' gyvintų veikimą; b) kad iš 
liucijos: jungos reikalų ir darbų. j v*81! draugijų, kuopų būtų

7) Išklausius Prieglaudos išrinkti atstovai į Federa- 
Statymo Komisijos raportą,; CDOS apskrities susirinki-

i.
Išklausius kun. A. Link.,,. j . paaiškėjo, kad labai daug mus; c) kad ateinančią va-

kaus, Prieglaudos Statymo _________Z būt,, „,n™ni,«nt.
Komisijos pirmininko, pra
nešimą apie statybos eigą,' 
seimo dalyviai užgiria ra- ( 
portą, dėkoja komisijai ir 
jos pirmininkui už rūpestin
gumą ir nuoširdžiai ragina 
komisiją ir toliau dirbti to
kiu pat rūpestingumu ir pa
sišventimu, kad kiek gali
ma greičiau pastatyti namą 
ir greičiau priglausti prieg
laudos reikalingus senelius. 
Ta pačia proga ragina visą 
lietuvių visuomenę padėti 
Labdarių Sąjungai užbaigti 
tą didįjį darbą.

A
t

Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvių R. K. Labdarių Są
junga baigia statyti sene
liams prieglaudos namą ir 
kad yra reikalinga statybai 
baigti lėšų, seimas nutaria 
daryti intensyvų aukų rin
kimo vajų per visus metus.

nuoširdaus palankumo rodo 
labdarių pastangoms pasta
tyti prieglaudą J. E. arki
vyskupas Samuel A. Striteh, 
dėl to seimas reiškia nuo
širdžiausią p&dėką, siunčia 
Jo Ekscelencijai savo svei
kinimą ir lojalumo pareiš
kimą.
Seimo tvarka

Seimą atidarė sąjungos
pirmininkė Kotrina Sriubie- 
nė. Į seimo prezidiumą iš
rinkti: adv. J. Peters, pir
mininkas; M. Šrupšienė ir 
B. Cicėnienė, vice pirminin
kės; raštininkais Jos. M. Mo 
zeris ir Ona Ivinskaite; re
zoliucijų komisija: L. Šimu
tis, kun. Ig. Albavičius, adv. 
J. Grish ir kun. J. Mačiulio- 
nis; mandatų komisija: L. 

Jurionaitė, EI. Andreliūnie- 
nė, St. Cibulskis ir Z. Ged
vilą. Tvarkdarys — Dorša. 

Seimą sveikino visa eilė

sąrą būtų suorganizuota 
grandiozinė Lietuvai Gelbė
ti Diena; d) kad Federaci
jos įgaliotas komitetas tvar-! 
kytų draugijų, organizacijų 
parengimus, išvengimui ne
malonumų; e) kad kiekvie
na draugija ar organizacija 
iš anksto numatytų savo

gelio svečių, turėjome toli
mą svečią, būtent Praną Ka
tilių, LRKSA generalinį or
ganizatorių, iš Scranton, Pa. 
Jisai pasakė nuoširdžią svei 
kinimo kalbą.

Smulkiau apie šį gausin
gą ir sėkmingą seimą suži
nosime iš protokolo, kurį ne
trukus paskelbsime. 1b.

Konferenciją sveikino

Vajui suplanuoti ir praves-( kunigų profesionalų ir ki
ti komisija sudaryti palie-.tų svečių išklausyta labda- 
kama Labdarių Sąjungos centro ir kuopų rapor-
centro valdybai.

III.
tai, iš kurių paaiškėjo, kaip

Sveikinam pirmininkės 
dukrelę

Rytoj Valerija Sriubaitė,
Labdarių Sąjungos pirminin 
kės Kotrinos Sriubienės dūk 
tė, išteka už J. S. Phillips. 
Šliūbas bus Šv. Antano baž-

Labdarių Sąjungos 22-ras buojamasi vargšų šelpimui 
seimas kviečia visus lietu-, ir senelių prieglaudai pasta 
vius būti sąjungos nariais, tyti. Dėl to visiems uolie-

daug ir nuoširdžiai yra dar- nyčioj, Ciceroj, 9:30 vai. ry
to. Nuoširdžiai sveikiname

dalyvauti labdaringame vei
kime ir būti dalyviais visų 
kilnių ir reikalingų darbų, 
be kurių mūsų visuomeninis 
gyvenimas nebūtų pilnas. 
Juo gausingesnės bus lab-

siems labdariams išreikšta 
nuoširdi padėka.

IŠ labdarių ūkio vedėjo A. 
Bacevičiaus pranešimo su
žinota, kad ūky padaryta 
didelė pažanga, įvesta daug

Valeriją ir jos malonius ir 
darbščius tėvelius. Ilgiausių 
ir laimingiausių metų!

Labdariai

darių kuopos juo didesnis pagerinimų įsigyta reikalin- 
bus sąjungos judėjimas, juo go inventoriaus, 
sekmingesni bus darbai ir! Pažymėtina, kad, tarp dau

$2.00. Po $1.00: S. Šimulis, 
Atroškienė, J. Simanavičius, 
A. Navikaitė, L. Šimutis, 
kun. J. Paškauskas, O. Zda
nienė, EI. Paulienė, Ig. Be- 
nešiūnas, V. Yodelis, R. Ba- 
liauskas, P. Fabijonaitis, A. 
Budris, U. Gudienė J. Mo- 
tekaitis, A. Stočkus. Kiti 
aukojo smulkiais. Viso su
rinkta $29.35.

Konferencija baigta mal
da, kurią atkalbėjo kun. J. 
Paškauskas.

žančiaus dr-ja su auka $5; | 
Šv. Antano iš Padvos dr-ja į 
iš Waukegano su auka $1; 
Julius Šliogeris su auka $1!

cheese 

l’s digestible 
as milk itselfl -

SPREADSI SLICES! TOASTS! 
' MELTS PERFECTLYI ~

<ENSE.

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

America On guard!
Above ls a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poeter, ahowing an exacc 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Cheeter French. Defense 
Bonds and Stamps, oi sale st your 
bank or post office, are s vital pari 
•f America’s defense preparaiionr

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pa» 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
Savo Biznius “Drauge”

FOR
I T C H I N G

SKIN
,. . ‘ • /-• • ■

■ Ar kenčiate mežiejimą V 
T nudegimu, arba odos ligą? f 

'fekentėkit! Žemo per 30 
metu gelbėjo žmonėms. Pa 
Salins eezema. ižbėrimns 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
Šiandieni Visuose aptieko
«<» SSc 60c SI. 00

A « m w
FOR SKIN .IRRITATIONS

Q(JINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
Mother—Glve Your CHILD 

Thie Šame Expert Care!
At the flr3t sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children’s 
ilild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made when you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

BART. DTD. LAIDOTUVIŲ DZUKTOBIAI

* KELNER - PRUZIN
•sriautas PataaavtaM — Ifotoris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save'

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

i
\ V
-r • i

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727
Rožė turi erškėčius, dei

mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

V: s
11 d i

R»dlo Programas — 10:00 vai. antradienio lr SeStadienlo rytala 
iš Stoties WHIP (1S20), su P. Šaltlmieru.

I KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS 
4348 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PfcTKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. VVestem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenue 

Tel. YARds 4908

8. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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Trečiadienis, lapkr. 19, 1941 draugas

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Su misijomis sykiu vedamas ir katalikiškos 
spaudos platinimas.

4
"Draugas" turi rastis kiekvienam 
lieldviškam-kalalikiškam name!

Lietuvių katalikų parapiji
nės įstaigos parodo duosnu-; 
mą ir ištvermę lietuvių ka
talikų žmonių. Katalikiška 
spauda teisingai, greitai ir 
nuoširdžiai tarnauja mūsų 
reikaluose, tad būkime uo
liais skaitytojais, rėmėjais 
ir platintojais tos spaudos.

Per šias misijas patarti- * 
na tiems, kurie dar nėra 
užsisakę katalikiško dien- n 
raščio “Draugo,” kad užsi- L 
sakytų ir taptų nuolatiniais 
skaitytojais, taptų nariais 
tos didžiulės katalikiško 
dienraščio šeimynos.

Kun. A. Briška.

Misijų laikas į

4 Brighton rara. — Per 
šias dvi savaites, nuo lap- * 
kričio 16 d. iki 30, Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Šv. parap. 
bažnyčioje garsus misionie
rius kun. J. Kidykis, S. J., 
veda misijas ir gyvu žodžiu 
mokina atsilankiusius jų

r tiesų, pagal kurių gyvenda
mi galėtumėm pasiekti savą 
paskyrimo tiksią — laimiu- • 
gą amžiną gyvenimą.

Šia proga kiekvienas tu
rėtų naudotis, nes be Dievo

„• pažinimo , nėra išganymo 
nei ramaus gyvenimo šiame 
pasaulyje.

Užtenka tik prisiminti 
užpuolimą mūsų brangios 
tėvynės, Lietuvos, kur su
žvėrėję bedieviai bolševikai 

‘fuar taip neseniai žudė ne
kaltus mūsų brolius. . Tai 
vaisiai bedievybės, kurių 
aprašymui žodžių trūksta.

Kad šios misijos nebūtų 
taip greit užmirštos, kaip 
greit jos užsibaigs, reika
linga padaryti kaikuriuos 
pasiryžimus ir juos gyveni- 
man vykdyti. Be kitų pasi
ryžimų, apie kuriuos misio 
nierius primins, noriu tarti 
žodį reikale
spaudos.

VISUS KVIEČIA NAUDO 
TIS PROGA

Kun. A. Briška, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa 
rapijos klebonas, uolus dien. 
“Draugo” rėmėjas ir ben
dradarbis, visus Brighton 
Park ir apylinkės lietuvius 
kviečia naudotis nepapras
ta proga — misijomis, ku
rias veda iškalbingas pa
mokslininkas Tėvų Jėzuitų 
kongregacijos narys kun. J. 
Kidykas.

t- •».
Visa kas yra spausdina

ma, ar tai būtų laikraštis, 
knyga, mes vadiname spau

Ir vėl vestuvės
North Side. — Lapkričio 

15 d. šv. Mykolo parapijos 
bažnyčioj klebonas kun. J. 
Šaulinskas suteikė Moterys
tės Sakramentą Vincentui 
Tulickui ir Aldonai Šerpe- 
taitei. Jaunavedžiai yra 
northsaidiečiai.

Manau ne greitai susilauk 
sime tokių iškilmingų su
tuoktuvių, kokios įvyko tą 
dieną. Bažnyčia puikiausiai 
išpuošta palmėmis ir gėlė
mis; žvakės degė ant visų 
altorių; žmonių prisirinko 
tarsi, sekmadienį.

Jaunasis jaunas, aukštas 
šviesiaplaukis — tikras Lie
tuvos bernelis. Jaunoji pui
kiai pasipuošus — aukšta, 
tiesi, tarsi nendrė

ŠIĄ SAVAITĘ DARBUO 
JASI BRIGHTON PARK Legionieriai širdingai 

dėkoja
Lapkričio 9 d. Dariaus 

Girėno postas 271 The Ame
rican Legion, iškilmingai mi 
nėjo karo Paliaubų dieną 
* Armistice Day).

Posto vardu didelę padė
ką reiškiu visuomenei už 
gausų atsilankymą, dienraš
čiams “Draugui” ir “Nau
jienoms” už talpinimą pra
nešimų, kurie pagelbėjo iš
garsinti įvykį.

Taipgi labai dėkingi radio 
valandų leidėjams, kurie ne
pagailėjo brangaus laiko 
Ypač P. šaltimierui ir jo 
radio grupei už skelbimą ir 
išpildymą dalies programos.

Be dienraščių, be radio 
pagalbos žinoma gerai, kad 
tiek brangių svečių, tiek 
publikos, jokiu būdu nebūt 
galima sutraukti.

Tad priimkit širdingiau
sią padėką, kurią išreiškia 
jums lietuviai legionieriai 
Darius - Girėnas Post 271.

Frank Krasauskas

DR. P. VILEIŠIO IR KUN. K. BARAUSKO 
PRAKALBU MARŠRUTAS

Dr. Petras Vileišis, žymus 
politikas ir kun. K. Baraus
kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose 
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir 
lietuvių tremtinių reikalais.

Rockford, š. m. lapkr. 23 
d., 5 vai. vakare įvyks pra
kalbos Šv. Antano par. salėj, 
1005 Ferguson Street.

West Side, Aušros Vartų 
lietuvių parapijoj prakalbos 
įvyks lapkričio 30 d. 4 vai. 
(po mišparų pamaldų) pa
rapijos salėje.

nojo Kryžiaus kampanija
1 gauti kuo daugiausia meti 
Į nių narių. Piliečiai kvie
čiami įstoti į Raudonąjį

Chicagoj ir apylinkėse Kryžių. Tas yra patrijoti- 
vykdoma Amerikos Raudo- nis darbas.

Raudonojo Kryžiaus 
kampanija

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HEI.P VVANTED — VYRAI

“CABINET MAKERS", PATCHERS, 
RIP 8AWERS" ir vyras dirbti prie 
"‘glue” preso. Kreipkitės po sekan
čiu adresu:

407 HO. PEORIA STKEET

Brolis Vladas Cibulskis,
plačiai Chicagoj žinomas 
veikėjas ir vienas uoliausių 
katalikiškos spaudos platin
tojų, šią ir kitą savaitę ypa
tingu uolumu darbuosis Ne
kalto Prasidėjimo

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Panelės 1

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

OPERATORIAI .REIKALINGI
1 Ingersotl mill operatorius. 1 I‘Ia- 
ner hand. 1 Kadial drill operato
rius (6 ft.). 1 Cutter ir mažų į-
ranklų tekintojas. 1 Engine Iathe 
operatorius (36 ft.). Turi būti A-l 
darbininkai. Kreipkitės prie:

.VL1.BRIGHT NEI.b COMPANY 
5X23 So. Westein Avenue

HEI.P \V.\NTEI) — MOTERYS

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, geną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Saroniskis Comj»aiiy. 
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išiuokė- 
jimų:

13 cottagiai nuo $2,500 ir aukšč.
13 bungalų nuo $4.700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 3-fletų nuo $9,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
8 8-fletų nuo $16,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22.600 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bizniavų na

mų, visokio didumo su visokiais biz
niais. Kam reiKalinga gerų farmų, 
mažų arba didelių, galima pirkti 
arba mainyti. Su visais reikalais 
kreipkitės prie; —

CHARLES P. SUROMSKIS <& CO„ 
#921 So. Westem Avenue,

Tel. REI’. 3713 — Vak. PRO. 1111

mą drabužį apsirėdimui, 
panašiai turime rinktis ir 
raštus skaitydami, t. y. 

katalikiškos' maistą savo sielai. Nuėjusi 
šeimininkė į maisto krautu
vę' perka sveikus valgius, o 
sugedusius pastumia į šalį, 
nes žino, kad iš jų nekokis

Šv. parapijoj. Brighton Par-
Šliūbo laiku gražiai pa-!ke- Kas vakaras Prie be

giedojo solistas P. Urbonas Į nyčios užrašinės katalikiš- 
asistuojant varg. Kuliui. Iku® laikraščius. Be to, baž-

Pavyzdinga šerpečlų šei- nyčios prieangy bus galima 
ma yra gerai žinoma north- įsigyti įvairių katalikiško 
saldiniams. K. Šerpetis per turinio knygų. Klebonas ku-
daug metų tarnauja Šv. My- nigas A. Briška pareiškė,
kolo parapijoj zakristijonu, jka<^ Brighton Parkas ‘Drau-

---- ---------------- va bug dar gveika taipgi yra “Draugo” agen- &0’ skaitytojų skaičiumi tu-
V da. šiandie nepaprastai ° ’ v. /tas ir platintojas. Vestuvių'1*1 stovėti pirmoje vietoje,tai gali kenkti. Panašiai r j hdaug spausdinama įvairios puotoj svečių buvo pilnutė-O JT £ s j 1 • 1 . v “ Ls vi Vr I O V W1 L* KJ VA V Ullll V4 tv

rūšies raštų. Visi beveik ^ne8, katallkai z”lone9’ Pa3’ ; ig g^_ Dal yQ ir klebo. Dėl to dažnai trukdomai 
, i .. , ». i tumkime į sali tuos rastus, i—n- _  •__ •_______ ■moka skaityti ir tuos rastus! e ' ’

kurie nėra mums tinkami,skaito, tik vargas tame, 
kad ne visi moka ir nori 
pasirinkti tinkamus raštus. 
O tas labai svarbu. Laikas 
ir pinigas turi būti bran
gintini dalykai kiekvieno

centus ir laiką pa
švęskime katalikiškai spau
dai, kuri yra ir turi būti 
mums tinkamiausia.

Mes,
protaujančio žmogaus. Lai-' turime

katalikai
daugiau

žmonės,
dėmesio

OPERATERKOS reikalingos. Dirbti 
prie "single needle” mašinų ir taip
gi “binders”. Kreipkitės prie:

MIDWEST MIK COMPANY 
1272 No. Wood Street

HELP WANTED 
AD — DEPT

127 No. Dearborn St. 
Tel. iUuulolph 9488—9489

PAIEŠKAU SAVO BROMO, Vincen
to Kudirko, kurį per daugelį mętų 
jau nemačiau. Jis dabar yra apie 4 3 
metų senumo ir yra kilęs iš Suval
kų. MarlampoISs apskr.. Veiverių 
pašto, Skriaudžių parapijos ir kai
mo. Atvyko j Ameriką pas mane j 
Sheboygan, Wis. apie 1910 metais. 
Paskutinias žinutes kas link jo gir
dėjau daug metų atgal ir sužinojau, 
kad jis buvo iškeliavęs dirbti į ru- 
dies (iron ore) kasyklas kur ten žie
miuose. Jai kas žino ką nors apie jį, 
malonėkite pranešti man po sekan
čiu adresu:

2334 S. (tekiny Avc., Clilcago, III. 
KAZIMIERAS KUDIRKA

kas praleistas skaitymui 
netinkamų raštų nebegrįš, 
o laikas mums duotas ne 
tam, kad jį darkytumėm, 
bet kad geram suvartotu- 
mėm. Kaip renkamės svei-

kreipti į savo spaudą. Kiek
vienoje katalikų šeimoje tu
rėtų rastis bent vienas ka^ 
talikiškas laikraštis. Kaip 
esame pirmieji visuose ki-

PAIEŠKOMI AGENTAI 
Reikalinga — gerų, teisingų vyrų, 
agentavime, ‘laikračių pt-rdavlnųji- 
me įvairiose kolonijose. Šaukite — 
CANaI 8010 numatyti pasikalbėjimo 
laiką.

ŽAVIAUSIAS PASIRINKIMAM 
HIKKE1JV

Bi.ir7SKJEa.iu
piratiniu

KOJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
kcdikiams niuinziv 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR

FROCK SHOP
6922 VV. Roosevelt Rd. 

Tek AUSTIN 1175

Kas juokias iš kitų nelai- 
i mės, tenelaukia pagalbos sa
vo nelaimėje.

Kas ryžtasi laimėti, tas 
labai retai pralaimi. V. L.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

■^1nas kun. J. šaulinskas ir jo Pašto (laiškų ir siuntų) pri- 
s(a!ymas į namus ir tas 
daug apsunkina laiškinin
kus.

Tad pašto viršininkas ra
gina visus nau.ų savininkus, 
kad jų namai tūtų aiškiai 
nužymėti numeriais. Tas 
yra ie:kalinga ypač dabar 
— prieškalėdiniu sezonu, 
kai paštui ir laiškininkams 
padidėja dar Las. Ii.

MIDDLE-AGED 
' PEOPLE

are common offenders

asistentas pranciškonas.
Nuo savęs linkiu jauna

vedžiams ilgo, laimingo ir 
linksmaus gyvenimo.

Susiedas J. A. J.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

D1N1NG ROOM 8E«rS — PAR 
LOR SET8 — BEDROOM SET8 
— RLGH — RADIOS — RE 

"R1GERATORS — UASHER8 —
MANGEVS — STOVĖS.

*11 Kattonallj Adverttoed It

Parūpinkite 
namams numerius

Chicagos pašto viršinin
kas E. J. Kruetgen praneša,

tuose tikėjimo ir tautos rei- kad mieste yra tūkstančiai 
ką maistą savo kūno svei- j kaluose, taip ir šiame atvė- ■ gyvenamų namų, kurie ne- 
kaCai, taip renkamės tinka- jyje turime neapsileisti, pažymėti gatvių numeriais.

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNE ŠVIESA!
MAŽESNES ELEKTROS BILOS!

Gausite 100% daugiau šviesos vartojant “FLUORESCENT” šviesą — ir 
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" SVIESOŠ 

NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE

Virtuvine
sviesa -

(T- - - - - -  • v
■ - - - -

- $8.75, 
pilnai įrengta

Leiskite Mums Įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” šviesos Įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialės Kainos Krautuvėms ir Tavernams) _

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.

1900 So. Union Avė............................Phone: Canal 2183

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie
Charles Yushas

Lietuvis Kontraktorius 
Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IH 
valdžios darbų — dabar užsiima 

visokiais namų darbais 
Turi 43 metų patyrimo 
2223 VVest 23rd Place 

Tel. Canal 5014

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

J

VYIILK SILIIIO
1945 We«t 35* Street '

•^1

If you're pešt 40, the chanees are 
that your breath will be offensive 
oltener than that of a young person. 
Fermcntation of tiny food particles 
caught by partini platės and den- 
turea freųuently eause this conditioft 
\vhich you yourself may not deteet 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious pėo- 
ple ūse to halt this fermentatlon— 
Listerine Antiseptic amployed aa a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, leas likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louii, Mo.

Bafora Any Dali t/«. t
LISTERINE ANTISEPTIC [

To MoA« Tour BroatA Siitootn I

MOST
MODERN

(OMPLETE

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I OWKST POSKlKt K PKH KS 

PHONE I.AFAY* 1 TF

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to2P.M. 

STATION WHIP
1520 Uloeyclea (Top of the Dial);

D A C IX | C — namams statyti, remontuoti ar 
I Iv pirkti. Ilgametis IimokSjimo Planaa.

* VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!U
TAI IDYIZITP mQaU įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpee-
I r\\)i T 1x1 I EZ tingai globojami ir ligi $5.000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame

Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenaakrlaudžlant Nei 
Vieno KUJentol

Ketetuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė ištaiga.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS’N.
TeL CALumet 4118

3236 So. Halsted St Chicago, I1L
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

.......................T--’ -...................................#
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NEKILNOJAMOS NUOSAVYBES 
PARDUODAMOS VARŽYTINIŲ KELIU

Cook apskrities iždinin
ko John Toman nuospren
džiu imta pardavinėti iš var 
žyūnių apie 150,000 žemė^ 
sklypų, už kuriuos nemokė
ta 1940 metų taksai, kurių 
esama apie 37 milijonų do- 
lei ’ ų

Aiškinama, kad pirkėjai 
pačių nuosa/vbių nepe.aa. 
bet perka tik taksus, ^avi- 
ninl ems paskiau leidžiama 
nuo. avybes a rauti attr.onb

sui okėtas
si arčiu.

sumas su ’’uo-

jus faksų nurū.rkėjams jų1 sprendžius.

Tuo keliu pradedamas ti
krasis taksų išrinkimas. Sa
koma, parduoti visus minė
tus sklypus gal užims tris 
mėnesius, jei rasis pakan
kamai pirkėjų.

Taksų mokėjimo už 1940 
metus laikas pasibaigė rug 
sėjo 2 d. Apskrities teisė 
jas pasirašė aprašymų nuo-

Koronerio teismas 
išteisino Grattaną

Raymond Grattan, 61 
m. amž., hamburger būde
lės savininkas, 7910 South 
Park avė., naktį peršovė 
Raymond J. Howard, 15 
m. amž. berniuką, kurs ap
link būdelę slankiojo.

Koronerio teisme Grattan 
teisinosi, kad jis neturėjo 
pasiryžimo ką nors nužudy
ti. Pabūgęs plėšikų Grat
tan pro langą šautuvu šo
vė, kad tuo būdu apsisau
goti galimo užpuolimo. Ir 
netyčia minėtą berniuką nu
šovė.

Koronerio teismas po ap
klausinėjimų Grattaną pri
pažino nekaltu. Pažymė
ta, kad tas netyčiomis pa
daryta.

Nušautojo berniuko sesuo 
pasakojo, kad jos brolis po

Grįžusiems iš karo 
tarnybos darbas

Illinois valstybės darbo 
direktorius Francis B. Mur
phy praneša, kad iš grįžu
siųjų iš karo tarnybos 399 
jauni vyrai jau atsišaukė 
gauti atlyginimą už nedar
bą, nes jie negauna darbo.

Gub. Green tuo klausimu 
susirūpino. Jis išjudina vi
sas valstybės agentijas, kad 
jos darbuotųsi rasti darbą 
grįžusiems iš tarnybos. Nes 
jei nebus rastas darbas, tu
rės būt mokamos jiems sa
vaitinis šelpimas iki 18 do
lerių per 20 savaičių.

DRAUGAS

TARIASI IŠVENGTI KARO

("Draugas” Acme telephoto)

Kichisaburo Nomura (kairėje), Japonijos ambasado
rius J. A. Valstybėms, valstybės sekretorius Cordell 
Hull (centre) ir Saburo Kurusu, specialus Japonijos 
atstovas, įeina į Baltuosius Rūmus konferuoti su pre
zidentu Rooseveltu, kad išvengti karo su Amerika.

Chicagoj šios operos 
bus lošiamos

Paleisti iš tarnybos 
turi registruotis

pusiaunakties pasisakęs no
rįs valgyti ir išėjo nusi
pirkti ką nors užkąsti. Jis 
rado būdelę uždarytą ir te
nai įvyko nelaimė.

Lapkričio 19 dieną — Ai
da (Verdi).

Lapkričio 21 dieną — Car 
men (Bizet).

1 Nepažino kapitono; 
visgi nubaustas

Teisman pašauktas John 
Shields, 42 m. amž. elektri- 
ninkas.

Spalio 26 d. policijos tra- 
fiko divizijos viršininkas 
kapitonas David Flynn au
tomobiliu važiavusį Shield- 
są sulaikė ir bandė jį areš
tuoti už tai, kad jis važia
vęs negera gatvės puse. 
Shields nepažino kapitono, 
nes jis buvo civiliniuose 
drabužiuose ir neturėjo 
žvaigždės. Tad jis ir pasi
priešino areštavimui. Be to 
jis teisme nuginčijo, kad 
būtų važiavęs netikra gat
vės puse.

Teisėjas Leon Edelman 
Shieldsą pavadino “smart 
Alec” ir jį nubaudė 125 dol. 
bauda.

Shields apeliuoja.

Ryt bus surištos rankos, 
sumainyti žiedai

Trečiadienis, įapkr. i9, 1941

j mu

Prastas vaikėzų 
''laimėjimas"

Iš Illinois State Training 
School, St. Charles, keturi 
jauni piktadariai pabėgo, 
jie naktį supuolę surišo sa
vo sargą ir jo automobiliu 
pabėgo. Visi pabėgusieji 
yra iš Chicagos. Apie tai
painformuota Chicagos po-! virš trijų šimtų aplikančių

Valeria Sriubas, 
žymių Ciceros darbuotojų, 
M. ir K. Sriubų, rytoj, lap
kričio 20 d., 9:30 Mišiose, 
Šv. Antano bažnyčioj, pri
ims Moterystės Sakramen
tą. , 4
' Valeria yra baigus Šv.

; Antano parap. mokyklą, šv. 
j Kazimiero Akademiją ir 
Į Mundelein Kolegija mokyto
jos ir knygininkės diplo
mais. Kai kurį laiką buvo 
Cicero miestelio knygyne 
viršininko padėjėja. Pas
kelbus Illinois Universitetui 
paieškojimą kandidačių į 
universiteto knygyną, iš

X Misijų proga Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. baž 
nyčioje, Brighton Parke, kle 
bonas kun. A. Briška pasi
ryžo kuo daugiausiai išpla
tinti katalikiškos spaudos 
savo parapijoj. Sako, Brigh
ton Park dienr. “Draugo” 
skaitytojų atžvilgiu turi sto
vėti pirmoje vietoje. Per vi
są misijų laiką brolis Vla- 

duktė' Pr*e bažnyčios priimi-

licija.
Tas nėra joks jų

nės prenumeratas.
X Kun. Antanas Briška, 

Nekalto Prasidėjimo parap. 
klebonas lankėsi redakcijoj 
ir džiaugėsi, kad žmonės 
gausingai lankosi į kun. J. 
Kidyko, S.J., laikomas mi
sijas. Lankėsi ir kun. dr. A. 
Jagminas, MIC., Tėvų Mari
jonų Seminarijos rektorius.

X “Margučio” metinis Pa
dėkos Dienos parengimas į- 
vyksta rytoj, lapkričio 20 
d., Stevens viešbučio Grand 
Ballroom. Programoje bus 
du chorai, solistai ir šokėjų 
grupė, kuri išpildys naujus 
lietuviškus šokius. Didelė 
simfonijos orkestrą grieš šo 
kiams. Pradžia 6:30 vai. va
kare.

i Valeria buvo pakviesta už- 
‘lai-, imti atsakomingą vietą, kur

mėjimas.” Jie, supranta
ma, ar anksčiau, ar vėliau 
bus sugauti ir apgailės tą 
savo darbą.

Taking your giri to the 
movies? ,

WATCH OUT!

Illinois valstybės vyrų ka
rinės konskripcijos direkto
rius Armstrong praneša, 
kad paleisti iš kariuomenės 
tarnybos drafto amžiaus vy-

Lapkričio 22 d. popiet rai gali įstoti nacionalinėn 
— Lohengrin (VVagner) ir gvardijon, arba atsargos 
vakare — Cavalleria Rusti- korpusan ir drafto boar

dai juos įskaitys 1—C kla- 
sėn. Jei to nepadarys, jie 
bus pašaukti tarnybon.

Direktorius įspėja, kad 
visi iš tarnybos paleistieji 
vyrai, kurie nėra registra- 
vęsis, turi registruotis.

Nuo karinio apmokymo 
prievolės yra atleisti tik tie 
drafto amžiaus įsiregistra
vusieji, kurie pirmiau yra 
tarnavę be pertraukos pus
trečių metų.

cana (Mascagni).

Naujas
Išradimo laimėjimas...

iki šiol tas pareigas eina. 
Tarpe baigusiųjų universi
tetą studentų, susitiko ir 
pamylėjo jauną, simpatin
gą jaunikaitį J. S. Phillips. 
Tikime, jų gyvenimą Dievas 
laimins. Kaip jaunoji, taip 
ir jaunasis yra praktikuo
janti tikėjimą.

Linkime jaunai
Watch out that your breath does not ... .

offend . . . you yourself probably don’t ilgiausių metų naujame gy 
Vnow whether It’s offensive or otherwlse.

RESEARCH LUMINAIRE
* Aukštos kokybės dryžiuoti sti

klo šonai ir apačia mažina šios 
šviesos spindėjimą.

* Lankstus — bile kiek šių į- 
taisymų galima Įrengti nesi
baigiančiomis eilėmis.

* Prie pat lubų arba pakabin
čiau įtaisai galima gauti su 2 
ar 4 tūbais.

* Užtvirtintas Fleur-O-Lier.

* Prieinamas — tubus galima 
greitai ir labai lengvai apmai
nyti.

Po ilgų mėnesių ištyrinėjimo, svarbus 
darbas tapo užbaigtas. Žemos kai
nos “fluorescent” įtaisas, kuris ati
tinka užtikrintą “fluorescent” šviesos 
Standard reikalavimą, dabar yra pil
nai paruoštas.

Naujas Research Luminaire’as duo
da dvigubai tiek šviesos, išvartojant 
ne daugiau elektros kaip dabar. . . 
turi dvigubą akies patraukimą — ir 
dvigubai padidina jų pirkimą.

1 \
Tolimesnėms informacijoms apie šį 

Research-Luminaire ir kitus fluores
cent įtaisymus, pašaukite telefonu — 
RANdolph 1200.

16 naujų advokatų 
pripažinta

Baigusių Loyolos univer
siteto teisių mokyklą 16 ad
vokatų grupei pirmadienį 
federaliniam teisme pripa
žinta advokatūros teisės

! Tai padarė teisėjas William(
J. Campbell, kurs patsai 
1926 metais buvo baigęs mi- 
nėtą mokyklą.

Tas yra nepaprastas įvy
kis. Iki šioliai advokatai 
pavieniui buvo priimami, 
bet ne grupėmis.

If you want to make a hit wlth your 
giri friend, there’s a way to make your 
breath more agreeable. And It’s easy. 
Slmply rlnse the mouth wlth listerine 
Antiseptic before you start out. Listerine 
halts food fermentation ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over- 
comes the odors fermentation produces. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louia, Mo. 

Before Any Date Ūse

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sereeter

venime.

. ■
gaujos 

vadas nuteistas

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 VVest Adams Street

Bus atidengtas 
istorinis paminklas

Gruodžio 15 dieną Chica
goj bus atidengtas istorinis 
iš revoliucijos laikų George 
Washingfon — Robert Mor
ris — Haym Solomon pa
minklas.

Tai iš bronzos ir granito 
patrijotinė skulptūros gru
pė. Ją padirbdino miręs 
skulptorius Lorado Taftas. 
Prieš mirsiant jis nesuspėjo 
šios grupės išbaigti. Tai 
atliko, jo mokinys skulpto
rius Leonard Crunelle.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 

816 W. 33rd Place,

Chicago, BĮ.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. See. 
TURTAS VIKI *1,100,000.

X Adv. Ant. Olis nuo lap
kričio mėn. yra paskirtas 
atsakomingoms pareigoms 
— Hearing officer, Depart
ment of Finance. Ta proga 
artimųjų jo draugų grupė 
rengia jam pagerbimo ban
kietą lapkričio 20 d. 9:30

porelei vai. vak. Stevens Hotel, pie
tų kaina $1.50.

X Laiškas iš Europos. 
Lietuviai prašo gelbėti jų 
Rusijon išvežtus gimines. 
Tarp išvežtųjų yra: Vladis- 
lava Monstavičienė - Šal- 
kauskaitė su 7 metų sūne. 
liu, 5 metų dukrele, Ona 
Kviatkauskienė su vaikais 
17 ir 15 metų. Išvežta Gužų 
šeima: Titusas ir Emilija 
Gužai bei jų 15 metų sūne
lis.

A. S.

šešių vaikų vagilių gau
jos vadas John Mheen- 
beek, 13 metų amž., teismo 
nuteistas į Illinois State
Training mokyklą, SL Char
les.

Ši gauja veikė šiaurinėj 
miesto daly. Atliko visą 
eilę vagysčių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Ne tam ginklai yra, kad 
užpulti, bet tam, kad nuo 
užpuolėjų atsiginti.

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą ?
:Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą 

per ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėju
sią knygą —

rr rrBolševizmo Siaubas Lietuvoje
• Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 

valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.
“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius. .. /.__ Kainuoja tik 35c
50 ekzemploriai kainuoja tik.................... Jp12 50

........$20.00
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas 

pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

Knygos užsakimus siųskite į:
Draugas", 2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

100 ekzempliorių kainuoja tik

n
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