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KADA ĮVYKS TAIKA
Anglijos parlamente to

mis dienomis iškeltas taikos 
klausimas. Ministrui pirmi
ninkui Churchilliui nurody
ta išaiškinti Vokietijai ir 
Italijai, kad su jomis taika 
tik tada bus galima, kai jos 
pasižadės ir ištesės apleisti 
visus okupuotus kraštus, at 
statyti jiems nepriklausomy i 
bę, grąžinti jiems į Vokieti- j 
ją išvežtas visokias mašinet- j 
rijas ir atlyginti už sunai-1 
kintas nuosavybes ir kitas Į 
padarytas skriaudas. Minis
tras pirmininkas į tai atsa
kė. “Reikia saugotis skai
čiuoti neišperėtas vištas” O 
konservatorių atstovas kap. 
Copp pareiškė:

“Taika įvyks tik tada, 
kai Vokietija bus okupuota 
ir kai vokiečiai bus sucivi- 
lizuoti, kad ir prieš jų norą, 
kai jie bus pakeisti tokiais 
žmonėmis, su kuriais būtų 
galima taikoje sugyventi”.
•
KATALIKŲ AKCIJAI 
DIRVA

Krikščioniškos Doktrinos 
Sambrolijos katekiniam su
važiavime, Philadelphijoj, 
Erie diocezijos vyskupas J. 
M. Gannon pareiškė, kad J. 
A. Valstybėse yra milžiniš
ka dirva katalikų apaštala
vimui. Anot Jo Ekscelenci
jos, šioj šaly viešąsias pra
dines ir vidurines mokyklas 
ir kolegijas lanko apie 34 
milijonai dvasiniai apleistą 
sielų. Tarp jų yra apie du 
milijonai katalikų. Iš šių pa
starųjų tik apie 168,000 vie
nokiu, ar kitokiu būdu pri
einamos religinės pamokos 
mokslo valandomis. Kiti vi
si neturi tos laimės.

J. A, Valstybėse yra apie 
17,500 katalikų parapijų. Iš 
tik apie 7,500 turi para- 
jines mokyklas. Kitų gi visų 
parapijų katalikai tėvai yra 
priversti savo vaikus siųsti 
į viešąsias mokyklas.

Tikrai milžiniška dirva. 
Ji saukiasi darbininkų — 
katalikų apaštalavimo.
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Rusai i Susirūpinę Sostinės Likimu
Amerika įspėja 
Japoniją nutraukt 
agresiją rytuose

WASHINGTONAS, lapkri
čio 28 d. — Jungtinių Vals
tybių vyriausybė aiškiai įs
pėjo Japoniją, jog dėl japp- 
nų agresijos Tolimuose Ry
tuose negali būti jokio kom 
promiso.

Šis Jungtinių Valstybių 
nusistatymas šiandie aiškiai 
pareikštas, kai oficialiai pa
lyginta Japonijos agresiją 
prieš Prancūzijos Indokiniją 
su Hitlerio metodais Euro
poje.

Nutraukt karą Kinijoj
Oficialieji sluogsniai pa

reiškė, jog Amerika nepakę- 
sianti jokių Japonijos agre
singų žygių Kinijoje. Ir no 
rint prieiti bet kokio susita
rimo Ramiajam vandenyne 
Japonija turinti pirmiausia 
nutraukti karą Kinijoje.

Tuo tarpu Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė spau
dos konferencijoj, jog Ame
rikos prekybiniai laivai Ra
miajam vandenyne kol kas 
nebus ginkluojami.

Taip pat paskelbta, jog 
Amerikos prekybiniai laivai, 
plaukioja tarp Amerikos uo 
stų ir Portugalijos 3U Ispa
nija, taip, pat nebus apgin
kluojami.

Prezidentas Rooseveltas 
išvyko į Warm Springs ir ti 
kiši ten išbūti iki antradie
nio.

NEW YORKAS, lapkričio 
28 d. — Anglijos radio šian 
die paskelbė, jog nuo pat 
pradžios “tankų didžiųjų ko 
vų Libijoje, nė viena reik
menų tona nepasiekusi per 
jūrą vokiečių ir italų ka
riuomenių”.

Frontas prie Tobruko
■RITISH THRUSTS
AXIS T KRUST ' 

Q IRITISH © AKIS

O ~ — -

ĘD DUOA ’

•IR EL

■

iez zuftina LIBYA

,ŠlDi OmaI

FT MAGDALENA

Gulf of Sirtel lAGEDABIA

VOKIEČIAI PER % MYLIAS 
NUO SOSTINES - SOVIETAI
Pavojinga rusų padėtis prie Stalinogor- 
sko. Naciai sulaikyti prie Možaisko.

KUIBIŠEVAS, lapkričio, esanti per 36 mylias nuo
28 d. — Rusų pranešimai’ Maskvos.
skelbia, jog vokiečių kariuol (Kiek anksčiau vokiečiai
menė prasiveržusi pro rusų yra paskelbę, jog jų ka. :uo-
linijas Možaisko apylinkėje,
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(“Draugas” Acme telephoto)
Ašies valstybių kariuomenė per 7 mėnesi us buvo apgulusi Tobruke, Libijoje, britų, yra pilnai pateisinamas ir 

garnizoną, kurs atsisakė pasiduoti. Dabar tą apgulimą britai sulaužė iš Egiptosukėlę primena apie išsprogdinimą 
puolimą prieš vokiečius ir italus Libijoje. Garnizonas išlaisvintas. Britų kariuomenė
pažangiuoja Libijoje, anot pranešimų iš Londono.

Apsupo vokiečius ir iAmerikos p®1““®
italus prie Tobruko Ienkams Rusiioj

Menki anglų nuostoliai

KAIRO, lapkričio 28 d. — Šiuose veiksmuose sunai- 
Anglų sluogsniai pareiškia, kinta beveik visa italų Bo-
jog Tobruko pajėgos ir bri
tų kariuomenė, žygiuojanti į 
vakarus nuo Razegh, apsu
po dideles ašies pajėgas į 
rytus nuo Tobruko. Apsup
toji kariuomenė dedanti vi
sas pastangas prasimušti.

menė kai kuriose viei. 
yra tik per dvidešimt pe. 
kias mylias nuo Maskvos).

Atakos sulaikytos
Tačiau rusai pabrėžia, jog 

šioje vietoje vokiečiai esą 
sulaikyti, kaip ir Maloyaros- 
lavetso apylinkėje.

Sovietų sluogsniai pripa
žįsta susidariusį pavojų, bet 
jie tuo pačiu kartu pažymi,

TOKIJO, lapkričio 28 d.
Į — Japonijos spauda pareiš
kia, j,og pasiuntimas Japonif J°S daug didesnis pavojus 
jos kariuomenės Indokinijon susidaręs Stalinogorsko apy 

linkėję, apie 120 mylių į 
pietryčius nuo sostinės.

Amerikos konsulato Saigo- 
ne, kuris aiškiai parodąs ne 
ramią krašto padėtį. Todėl 
esą būtina, kad japonai pa
laikytų krašte tvarką.

Tuo tarpu Japonijos ofi

Kalinino apylinkėje, devy 
niasdešimt mylių į šiaurę 
nuo Maskvos, rusai savo 
kontratakomis vietomis pra
laužę vokiečių linijas, kai 
tuo tarpu Tūlos Volokolams-

EKONOMIKA IR 
RELIGIJA

Kun. dr. Edgar Schmied- 
ler, O. S. B., žinomas prela- 
gentas apie kooperatyvus 
Amerikos Katalikų universi 
tete ir NCWC sodietiško gy
venimo (Rural Life) biuro 
direktorius, Southeastern 
Cooperative Education
Ass’n susirinkime, Rich 
mond, Va., kalbėdamas pa
reiškė, kad be religijos eko
nomikos sistema nėra saugi 
ir nepatenkinanti. Tai dėl to 
kad tik religingi žmonės 
kooperatyvuose sąžiningai 
gali eiti savo pareigas. Jie 
vengia eikvojimų, biaurisi 
suktybėmis. Taip dalykams 
stovint ir yra pasisekimo. 
Tad ekonomika be religijos 
nė neįmanoma.

•
STIMSON
NEPATENKINTAS

J. A. Valstybių karo de
partamento sekretorius H. 
L. Stimson spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad U. S. 
kariuomenės viršūnės ir jis

Dalinai debesuota ir šilto
ka.

Saulė teka 6:55 vai., saulė 
leidžias 4:21 vai.

Litvinovas
Singapūre

SINGAPŪRAS, lapkričio 
28 d. — Šiandie Singapuran 
atvyko Litvinovas su savo 
žmona. Juos priims vietos

logna divizija.
Tuo tarpu prieš dvi die

nas prasiveržusi ašies ka
riuomenė Egiptan deda pas 
tangas susijungti su didžią
ja savo kariuomenės dalimi 
Libijoje.

Žuvo 1,200 kareivių
Anglai šiandie paskelbė, 

jog paskutiniosiose kovose 
Libijoje žuvo nedaugiau 
kaip 1,200 anglų kareivių 
kurių nemaža dalis esą be-1 
laisviai.

Tuo pačiu laiku anglai 
skelbia, jog jų kariuomenė 
jau pradėjusi žygiuoti į va
karus nuo Tobruko Vidurže

TEHERANAS, lapkričio 
28 d. — Lenkijos vyriausy
bės premjeras gen. Sikors
kis, kuris šiuo metu vyksta 
Maskvon pasitarimams su 
Stalinu, pareiškė, jog Prezi
dentas Rooseveltas pažadė
jęs “lend-lease” paramą ap
ginkluoti lenkus kareivius

, dalieji sluogsniai rimtai ko apylinkėse raudonoji ar- 
svarsto sekr. Hull notą be , miJa esanti priversta palen 
jokių žymių, kada ji bus at- Sv<a trauktis.
sakyta. Tačiau spauda reiš
kia įsitikinimą, kad Japoni- 
jos-Amerikos pasitarimai 
nebetoli pabaigos.

Sekr. Hull notos turinys 
neskelbiamas.

Japonijos premjeras gen. 
Tojo prieš eidamas į minis
terių kabineto posėdį buvo

Aršios rusų 
kontratakos

BERLYNAS, lapkričio 28 
d. — Vokietijos karminiai 
sluogsniai šiandie pareiškė, 
jog pietiniam Rusijos fron-

kareivius Rusijos teritori- sukvietęs pasitarimams sa-, te, prie Rostovo, matomai
joje'.

Sikorskis pareiškė, jog
šiuo metu lenkams karei
viams Rusijoje jau išdalin
ta 50,000 anglų uniformų ir 
šautuvų, kai tuo tarpu ki
tas 50,000 pristatyta Ar
changelske ir apie 60,000 ti 
kimasi gauti iš Jungtinių 
Valstybių.

vo karo vadovybę. Šiuose pa tebevyksta smarkios 
sitarimuose dalyvavo laivy-1 kontratakos, 
no ir karo ministerijų ofici-
alieji žmonės. Pilnas pasita
rimuose dalyvavo laivyno ir 
karo ministerijų oficialieji 
žmonės. Pilnas pasitarimų 
pabudis neskelbiamas, bet 
manoma, jog
sekr. Hull nota.

rusų

Tuo pačiu laiku vokiečiai 
skelbia apie savo kariuome
nės žygiavimą pirmyn Azo
vo pajūriu ir apie atnaujin
tus karo veiksmus Kryme. 
Kryme daugiausia veiklu-

svarstoma mo šiuo momentu rodo Vo- 
I kietijos aviacija, kuri pas 
I kutiniosiomis dienomis pra
vedė atakas Kaukaze.

pats daug nepatenkintas so
vietų vyriausybės keistu nu 

! sistatymu. Sako, Maskvos 
' režimas mielai priima jai 
siunčiamą iš Amerikos karo 
medžiagą ir kitokią para
mą, bet amerikiečiams kari
ninkams neleidžia stebėti 
bolševikų karinių veiksmų 
frontuose.

APIBUDINA STALINĄ
Anne O’Hara McCormick, 
žinoma New Yorko editori- 
jalų rašytoja, Clevelando 
“Universe-Bulletin” rašo, 
kad Stalinas yra tipiškas po 
žeminis sankalbininkas iški
lęs į valdžios viršūnes. Jis 
nieku nepasitiki ir visus įta 
ria. Jis labiausia neapkenčia 
Hitlerio, kurs yra sukonevei 
kęs jam visus bolševizmo 
revoliucijos planus. Jis nepa 
sitiki šiandieniniais savo 
“talkininkais”. Jis nesupran 
ta britų ir amerikiečių pasi
ryžimo. Taip pat negali su
prasti dėlko Rooseveltas ne- 
sušaudo Lindbergho.

gubernatorius Sir Shenton ; mįo pajūriu Demos ir Gaza
Thomas. Sekmadienį Litvino 
vai orlaiviu išvyksta Wa- 
shingtonan, kur jis skiria
mas naujuoju ambasadoriu
mi.

Ašies laivų 
nuostoliai dideli

LONDONAS, lapkričio 28 
d. — Autoritetingi anglų 
sluogsniai šiandie pareiškė, 
jog per lapkričio mėnesį nu
skandinta dvidešimt keturi 
ašies laivai, Viduržemio jū
roje.

Nuo rugpiūčio mėnesio Vi 
duržemio jūroje esą nuskan 
din ta 139 ašies laivai.

Tie patys sluogsniai už
ginčija vokiečių pranešimą, 
jog torpedomis apšaudytas 
karo laivas Malaya ir italų 
pranešimą, jog nuskandinta 
trys anglų submarinai.

los linkui.

Aršios ateities kovos
Tačiau nežiūrint paskuti

niųjų pasisekimų anglai pa
žymi, jog Tobruko apylin
kėje, kur yra sukoncentruo
ta didelės ašies pajėgos, atei 
tyje galima laukti aršių ko
vų.

Norėdami pasiekti centri
nės ašies kariuomenės pajė
gas, apsuptieji prie Tobru
ko italai ir vokiečiai turės 
prasilaužti pro naujai suda
rytą anglų karo fronto lini
ją tarp Tobruko ir Rezegh.

Rusai apsišaudė
su turkais

NEW YORKAS, lapkričio 
28 d. — Nacių kontroliuo
jamas Olandijos radio pas
kelbė, jog netoli Bosforo 
įvyko susišaudymas tarp 
Rusijos karo laivo ir Turki

jos pakraščių sargybos lai-

Japonai koncen
truoja kariuomenę

NEW YORKAS, lapkričio 
28 d. — Vichy radio šiandie 
paskelbė, jog į Indokinijos 
uostus Haiphong ir Hule at
plaukė dar šeši Japonijos 
transportiniai laivai pilni ka 
riuomenės.

Iš Shanghajaus pranešta, 
jog šiuo metu 70 Japonijos 
transportinių laivų su 30,- 
000 kariuomenės vyksta In
dokinijon.

vų ir pajūrio baterijų.
Radio laivo vardo nepas

kelbė, bet kiek anksčiau vo
kiečiai buvo paskelbę, jog 
sovietų karo laivas Paris- 
kaja Komuna signalizavęs 
turkams, kad jie leistų jam 
praplauktį pro Dardanelių 
sąsiaurį.

WASHINGTONAS, lapkri 
čio 28 d. — Atstovų rūmai 
šiandie atmetė įstatymo pro 
jektą, kuriuo būtų buvę pra 
vesta griežta kainų kontro
lė.

Užėmė paskutinę 
italų tvirtovę

ROMA, lapkričio 28 d. — 
Šiandie Italijos karo vado
vybė oficialiai paskelbė, jog 
paskutiniosios italų tvirto
vės rytų Afrikoje Gondar 
besąlyginiai pasidavė.

Fašistų karo komunikatas 
pareiškia, jog Gondaro tvir
tovė, esanti prie Tana eže
ro, Etiopijoje, pasidavė va
kar antrą vaiandą po pietų.

Anglų pranešimai skelbia, 
jog paskutiniajam žygyje 
suimta 10,000 Kalų karinin
kų ir kareivių ir penkiasde
šimt lauko pabūklų.

Kovos Libijoje
Tuo pačiu laiku italų ko

munikatas paskelbė, jog Li
bijoje vykstančios aršios ko 
vos ir Viduržemio jūroje esą 
sunaikinta tris anglų sub
marinai.

Karo vadovybė taip pa C 
praneša, jog anglų bombane 

šiai pravedę ataką ant Nea-

Britų bombanešiai
Vokietijoje

LONDONAS, lpkričio 28 
d. — Aviacijos ministerija 
šiandie paskelbė, jog pla
taus masto orlaivių ataka 
pravesta Dusseldorfe, kur 
bombomis apmėtyta geležin
keliai ir industrijos centrai.

Pakeliui anglų bombr.-:- 
šiai numetę bombų ant O • 
tendo ir aerodromų okupuo 
tuose vokiečių kraštuose.

Berlynas paskelbė, jog 
skaičius anglų orlaivių pasi 
rodė vakarinėj ir šiaurvaka
rinėj Vokietijoj, kur jie nu
metė bombų ir padarė nuos
tolių.

LONDONAS, lapkričio 28. 
d. —- Įtakingi sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog Rosto 
vo fronte rusai pravedę sus
tiprintas atakas.

polio, kur padaryta žymių 
nuostolių, šių atakų metų 
esą pašauta frys anglų or
laiviai.
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS NUKRITO Į KIEMz> KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E

Kenoshos kronika
Bazaras
trijų dienų jau yra pasibai
gęs. Prie bazaro pasisekimo 
daug pasidarbavo moterys 
Gyvojo Rožančiaus dr-jos ir 
seserys su vaikučiais. Se
kantieji prisidėjo prie baza
ro pasisekimo savo auko
mis: Ona Valauskienė, Br. 
Valauskaitė, Sofija Valaus
kienė, Juz. Bartašienė, Pr. 
Lukoševičienė, E. Barodičie- 
nė, St. Blazavier, G. Masi- 
lionienė, St. Schmidt, E. Biš- 
kauskienė, L. Šaulienė, M. 
Stankienė, J. Bitautienė, E. 
Jasiūnienė, E. Vadapolienė, 
P. Arlickienė, O. Vyšniaus
kienė, O. Kavaliauskienė, E. 
Kle zakienė, E. Janušionienė, 
M. Malsevičienė, P. Barš- 
kaitienė, D. Ališauskienė, S. 
Švelnys, Kaz. Varais, Ben. 
Vitkauskas, St. Misiūnas, S. 
Simonaitis, Kaz. Mažeika, 
Ant. Žvirgždas, S. Butkienė, 
M. Plutienė, O. Andrulienė, 
M. Dapkienė, M. Smagulie- 
nė, St. Hauser, M. Baradins- 
kienė, T. Balčaitienė, O. Vit
kienė, 0. Laurinaitienė, Juš
kienė, Nemeikšienė, B. Lu
koševičienė, O. Laučienė, J. 
Vanagienė.

Sekančios moterys dirbo 
virtuvėje: M. Dapkienė, J. 
Bartašienė, Juz. Zalatorie
nė, O. Vitkienė, M. Drukte- 
nienė. Darbe pagelbėjo: T. 
Balčaitienė, O. Valauskienė, 
B. Lukoševičienė, M. Druk- 
tenienė, D. Kasiiulienė, P. 
Barškaitienė, O. Jocienė, S. 
Hauser, E Wedeikienė. Stel- 
la Hauser ir Marijona We- 
deikienė aplankė visus biz
nierius ir daug dalykų su
rinko bazarui.

Gaila, kad ne visi atsilan
kė į bazarą, ypatingai mūsų 
stambūs biznieriai. Jie no
ri, kad juos visi paremtų, 
o jie parapijos nenori pa
remti. Tokie tik daug kalba, 
bet prisidėti nenori. Tokių 
buvo ir bus.

Šiemetinis bazaras buvo 
kuo sėkmingiausias iš visų

THAT’S L IFI

kada nors buvusių šioje pa 
rapijoj. Jei bent vieną sykį 
būtų visi atsilankę, tai pel
no būtų likę kur kas dau
giau. Bet, nežiūrint to, nors 
bazaras buvo tik tris dienas, 
gryno pelno liko $1,940.40. 
Klebonas dėkoja visiems, ku 
rie prisidėjo ar tai savo au
komis ir atsilankymu. O y- 
patingai tariame ačiū vi
siems darbuotojams ir dar 
buotojoms. Darbas ir pasi
šventimas nenuėjo niekais. 
Atnešė daug vaisiaus.

Streikas
tarp miesto darbininkų pra
sidėjo trečiadienį dėl to, kad 
menedžeris pašalino šešis 
asmenis, ilgus metus dirbu
sius miesto darbą. Dabar 
norima menedžerį pašalinti, 
grąžinti pašalintus darbinin
kus ir kad ilgai dirbę gautų 
pirmenybę.
Dženitorius

reikalingas parapijai. Da
bartinis dženitorius nori pa
sišalinti. Tad jei darbo kas 
neturi ir norėtų šią vietą 
užimti, prašom kreiptis prie 
klebono.

Surprise party
buvo suruošta mūsų parap. 
raštininkui Jonui Drukteniui 
šeštadienį, lapkr. 22 d. Su
sirinko virš 100 žmonių pa
gerbti ilgametį parapijos 
darbuotoją.

Jonas Druktenis džiaugia
si, kad žmonės įvertina jo 
darbuotę parapijoj.

Susirinkusių vardu Teklė 
Balčaitienė įteikė dovanėlę.

J. Druktenis žadėjo ir to
liau parapijai darbuotis, 
kaip ir iki šiol darbavos. 
Jei neklystu, šią “party” 
suruošė E. Vadapolienė, M. 
Druktenienė su pagalba K. 
Šarauako ir Vinc. Karčiaus
ko.

TT. Marijonu misijos
2. Lapkričio 28 — 80 dd.

— Pittsburgh, Pa., šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje —
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B*rn**6 homovs - ha-ha: noDvusie.

c«u i r«tr. oucĄ-noM pocA 

pxV«

t ••Uruugas” Acm>- teiephom*
Du jauni skridikai, Charles Wainbaum ir Orin Ode 

be leidimo pasiėmė lėktuvą ir su juo nukrito į namą 
kiemą, Albany, N. Y. Abudu sunkiai sužeisti. Sakoma, 
nelaimė įvykus jiedviems pabandžius ore daryti “trik-
sus.

kun. Adomas Markūnas, M. 
I.C.

3. Lapkričio 29 d. iki gruo
džio 8 d. — Newark, N. J., 
Švč. Trejybės parap. bažny
čioje — kun. Petras Mali
nauskas, M.l.C.

4. Gruodžio 6 — 8dd.— 
Norwood, Mass., Šv. Jurgio

WHOLESALE
LIQUOR

ĮSTAIGA

Uvežiojame 
po vtv» 
Chicago

REMKITB 
SENĄ

LIETU VIŲ 
V. KANTER. 8av. drAHOĄ 

MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 8. Halsted 8L

Tet BOULBVARD 0*14

ADVOKATAI

Whifney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTHINI8 OFI8AS:
8133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
• VALANDOS: Nuo 1-moe Iki 8-toe
I vai. vak. ___
1 Tek CALumet 6877
, 184 NO. LA SALLE ST.,

Room 2014 Tek State 7S72

Tel. PROspect 3526

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė.

Chicago, m.

Rezidencija REPUBLIC 5047
j pagal sutartį

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Westem Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

parap. bažnyčioje — kiun. 
Juozas Vaškas, M.l.C.

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAVFOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 

STATION WH1P
1520 kilocyclea (Top of the Dlal)

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 

AKINIUS PRITAIKINA

Ofiars 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.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAT

feL OANal 8188Res. 6966 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehill 0617 
Offiee toL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

VaL: 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis sositaras.
2423 W. Marquette Road

OR. STRIKOL’IS DR> j DUNDULIS
roTnrie awTY flVTR.ap.ow ■ ■ vvuuvbiuPHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1936

TeL YARda 6981. 
Res.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ* 

ften «al mo 1—9: 9:99—9:90
756 Weot 35fb Street

Trumpai
X Šv. Baltramiejaus pa 

rapijos metinio bazaro už- 
baigtuvės įvyks šį vakarą, 
lapkr. 29 d., Lietuvių Audi
torijoj. Yra likę dar įvairių 
dalykų, kuriuos bus galima 
išlaimėti. Taip pat šį vaka
rą bus pagerbti ir pavai
šinti visi darbininkai, kurie 
prisidėjo ruošiant bazarą.

X Stanislovas Mikolaitis, 
kuris staiga mirė praeitą 
šeštadienį Victory Memorial 
ligoninėj, lapkr. 25 d., po 
gedulo pamaldų Šv. Baltra
miejaus bažnyčioj palaido
tas Ascension kapinėse. Ve
lionis Waukegane yra išgy
venęs 43 metus. Buvo patė
vis advokato Tarno Podžiū- 
no.

X Jonas Mar ozą, seržan
tas - veteranas pastarojo

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

AKI\I GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 30 metų praktikavimo aklų 
taisyme lr gydyme 

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, trumparegyste
ir toltregyatę; 1 • • .
palengvins akių įtempimą, praftallm, 
aalvoa skaudSJlmų, svaigimą lr aklų 
karių.

MODERNISKIAUSl, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

HpecliUS atyda atkreipiama l valkų
aKIb.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
10-tos Iki 8-toa valandos kasdien. 

Sekmadieniaie pagal sutarti.

4712Tį\S!amd5Ave',’Dll. F. C. WINSKUNAS

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam *r 
venlmul. Saugokit Jaa leisdami 
liekaamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regšUmo mokslas 

gali sutelkti.
33 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, karte petnUna 
risn aktų įtempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0628 — Cbkago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 3:00 a. m. iki 1.80 p. m 

Trefi. lr leM: 8:10 a m. Iki 
7:88 n. ra

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandoe; 1—3 popiet ir 7—8 ▼. e 
REZIDENCIJA:

6631 S. Callfornla A ve. 
Telefonas REPubUc 7868

Ofiso tel.: VIRginla 0086 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P. M., 
Seitadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutarti.

TeL OANal 0867
Ree. tel : PROunert RR6

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

Reddenelja: 6600 So. ArteeUn Ar
VALANDOS: II v. ryte iki 8 

9 iki 6 vai vatom

pasaulinio karo, iš po kele- 
tos savaičių ligos, grįžo prie 
savo darbo American Steel 
and Wire Co.

X Susirgus Simonui Pet
raškai, parapijos varpinin
kui, jo vietą dabar užėmė 
senas parapijonas, darbuo
tojas Sotaras Rayunas.» 1

X Vietos katalikiškos dr- 
gijos pradėjo rengtis prie 
Kalėdų eglutės lietuvių vai
kučiams. Jau kelintas metas, 
kaip Kalėdų proga suruo- 
šiama vaikams džiaugsmo 
vakaras.

X Stanislovo Dambinskio, 
Jr., savininko Economy Coal 
Co., padidėjo šeima: lapkr. 
25 d. susilaukė dukters.

X Stan. Pažereckio šeima

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis lr Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Oarantuotas.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGletvood 5888 

Rez.: - ENGlewood 5840

LIETUVIAI DAKTARAI

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 —-8 popiet, 
Telefonas; CIOero 4376

PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso teL CANaI 2345 
Ofiso Vai.: 2-4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Falrfield Avė. 

Res.: Tel.: HEMIock 8150

Tu. YARda 8849

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Street

vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TelcfofoM; HEMIock M43

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

6757 So. VVestern Avė.

Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 8! Vak. 7 Iki 8 

NedAliomle Darai sutarti

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St. 

Ofisas viri Boehm’s Drug store 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Rea. telefonai SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat b* 49th CL 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir P«g*l sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
________Tek Cicero 1484_________.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

TainoH pasai "atarti 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VOglnia 8481

persikelia į savo naują gra
žų namą, kurį pasistatė 
“naujoj Lietuvoj”, prie Vic
tory St.

X Jurgis Augustavičia, 
narys vietinių katalikiškų 
draugijų, sunkiai serga. Gu
li Šv. Teresės ligoninėj. Pra 
eitą savaitę buvo padaryta 
operacija.

. > i,; .,• >
X Vikaras kun. A. Kiškū- 

nas ir varg. S. Žylius pradė
jo lankyti parapijonus.

Enrikas

Tie žmonės užkrečia vi
suomenę nesveika dvasia, 
kurie stovėdami jos prieša
ky, patys paraližuoja jos i- 
dealus.

LIETUVIS DAKTARAS 

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingal už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3088

Telefonas: YARda 8146

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. CANaI 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisaa ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Dd 8:80 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. VVestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Ofise TeLi

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1853 West Sfith Street

LIGONIUS PRILHAi 
Kasdien ano 8:09 Iki 8:00 vaL 

Trefllad. lr Bakmad. tik anultarlua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros labos)
TeL MIDvay 8880 Ohictgo, IR 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 vai. ryta, nuo 2 iki < 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryta

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS

4631 So. Ashland Avė. 
TeL YARda 0994 

Rea. TeL KENvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryta; 3-3 ir 7-8 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 17 vėl. dienų

TELEFONAI:
Office: HEMIock 5524 
EMERGENCY: call MTDvay 0001 
Res.: HEMIock 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 lr nuo 6 Iki 8 vaL vak

2408 Weat 63rd Street

M

■mm .



Šeštadienis, lapkr. 29, 1541 0R a as r?

Iš "Mano Sielos Atgarsiai"
Mano malda

Gražus būtų ir džiugus 
šventadienis, jeigu ne skaus 
mas, kuris ėda dėlei vargs
tančios žmonijos, dėlei bran 
giosios tėvynės nelaimės ir 
jos vaikų skaudžių ašarų. 
Rudens šalneliai, jų drau
gas vėsus vėjalis nudažė 
medelius gražiomis, įvairio
mis spalvomis; jos akį ve
ria, širdį džiugina savo gai
vumu ir harmonija, bet aki
vaizdoj nuteriotos ir ken
čiančios tėvynės spalvos nu
blunka, džiaugsmas nuslūgs
ta.

Malonūs būtų platūs, su
simąstę, savy turį nepagau

namos paslapties ir patrau
kiančios vilionės rudens lau
kai, tačiau jų žavesys nyks
ta, kai pagalvoji apie azia- 
tų nuteriotus, sudarkytus ir 
nūnai svetimųjų valdomus 
Lietuvos laukus. Šią valan
dą švelnus, nuolat veikiąs 
vėjalis kažką pasakoja mis
tiško. savo kalba kelia ta
ve tai į šviesias aukštybes, 
tai į tamsias, neištirtas gel
mes, tai vėl tave norėtų nu
raminti, užmigdyti saldžiu 
miegu; jis ramiai skina me
džių Lapelius, juos tyliai gul
do ant žemės amžinam atil
siui, jis ramybės himną gie
da; bet širdis nenurimsta,

siela negauna nė valandėlei 
saldžiai svajoti, nes Lietu
vos broliai ir seserys tegal-1

Reikia Lietuvos piliečių suvažiavimo
87*'voja, kaip alkį numalšinti, Jau nebe vieną kartą A

iš mirties nasrų išsprukti, 
kaip užtikrinti rytojaus die

merikos lietuvių spaudoje 
buvo iškeltas būtinas Lietu-

ną, nes jų širdys vysta iš vos VyrįauSybės užsieniuose

Didis 1942 Metų Radio
IŠPARDAVIMAS

Kadangi dabar yra perviršis radio “stako,” todėl 
kaip tik gera proga nusipirkti daug pigiau naują, 
gerą radio. Budriko radio “stakas” užpirktas vasa
rą, kada kainos buvo žemesnės. Todėl dabar pirkda
mi turite progos daug sutaupyti. Didelis pasirinki
mas geriausiu firmų radio, kaip tai: ARCADIA, 
ZENITH, PHILCO, CROSLEY, RCA V1CT0R ir k.

vargo ir rūpesčio dėlei sa 
vęs ir savųjų.

Kilni valanda (suma), ku
rią lietuviai taip brangina, 
kuomet žmonės puola ant 
kelių prieš Viešpaties alto
rių, ant jo deda suskaudu
sias savo širdis, ar jas guo
džia Dievo malone, kuomet 
žmonių siela džiūgauja šven
tose mintyse ir gieda Vieš
paties garbei giesmes; kilni 
ta valanda, tačiau širdis su
skausta, kuomet dvasioje 
persikeli į Lietuvos bažny
čias ir tenai matai žmonių 
ašaras, dejones dėlei žuvu
sių tėvų. brolių, seserų, ma 
tai, kaip jų širdys sužalo
tos begaliniais skausmais ir 
vargais.

Šventa valanda, kuomet 
žmogus Dievą garbina, nes

sudarymo reikalas. Buvo su
minėta keletos asmenų pa
vardės, kurie tuo reikalu ga
lėtų imtis iniciatyvos. Ta
čiau kokių nors konkrečių 
žygių tuo reikalu nebegirdė
ti. Savaime aišku, kad su
organizuoti vyriausybė nėra 
lengvas darbas, čia reik 
paisyti tiek esančių užsie
niuose lietuvių, Lietuvos pi
liečių ir nepiliečių nuotai
kos, tiek skaitytis su Lietu
voj esančių lietuvių nusista
tymu tų žmonių atžvilgiu, 
kurie įeitų vyriausybėn. Kuo 
bus atsiremta į platesnes 
lietuviškos visuomenės ma- 
ses, tuo" bus lengvesnis ir 
pačios vyriausybės veiki
mas. Ir didžiausia tragedi
ja būtų, jei ir busimoji už-

buvo Lietuvoj per paskuti
niuosius keliolika metų.

Kaip konkretus žingsnis 
vyriausybei sudaryti, turėtų 
būt sušauktas Amerikoj e- 
sančių Lietuvos piliečių su
važiavimas, kurį sušaukti 
turėtų imtis iniciatyvos A- 
merikos Lietuvių Taryba, 
arba Lietuvių Kultūrinio In
stituto direktorius. O paga-

Kaune veikia kunigų se
minarija. Bet ir ta semina
rija dar neturi leidimo raš
tu. Tik žodžiu vokiečiai lei
do jai pradėti mokslo me
tus ir žadėjo raštą atsiųsti 
vėliau. Bet kada tas “vė
liau” bus, niekas nežino.
Didėja katalikų
persekiojimas Vokietijoje

Iš slaptai pasiųstų laiškų 
iš Vokietijos sužinojome, 
kad ten katalikų persekioji
mas eina aršyn. Pradžiojeliau, kas šaukia jau ne taip ». , , . «. . ,, , .. , šio karo vokiečiai buvo pasvarbu. Svarbu, kad jis būt

sušauktas, ir tai padaryti 
reiktų greitu laiku, ne3 vy
riausybės sudarymo laikas 
jau ir taip pilniausiai pri
brendęs yra.

Šiame suvažiavime galėtų 
būt užmegsta užuomazga 
Lietuvos piliečių sąjungai, 
aptariami Lietuvos vadavi
mo reikalai ir pagaliau iš
rinkti ar rekomenduojami nes- 
kandidatai vyriausybėn. E- 
same demokratiškam kraš
te, demokratiškai turime ir 
dirbti.

Kun. P. Kagažinskas

ėmę į kariuomenę daug vie
nuolių broliukų, klierikų ir 
kunigų. Dabar jau pradėjo 
juos iš kariuomenės atleis
ti, nes skaito juos, kaip ir 
žydus, nevertus tarnauti 
“garbingoje Vokietijos ka
riuomenėje.” Daugybė vie
nuolynų atimta, o vienuo
liai turi gyventi pas žmo-

Neleldžia grįžti

Įvairiuose Europos kraš
tuose yra nemažai lietuvių 
kunigų baigusių mokslus ir 
norinčių grįžti į Lietuvą. 
Jiems reikalinga gauti vo
kiečių leidimą arba vizą. 
Bet nors jie jau seniai to 
prašo, iki šiol vis dar ne
gauna ir, atrodo, kad šiais 
metais tikrai nebegaus.

Toks vokiečių elgimasis 
lietuviams nesuprantamas, 
labai erzina ir kelia tautoje 
nerimą. Lietuviai niekada 
vokiečių nemylėjo, bet da
bar tai jau ima net neap
kęsti. Todėl tai žinant tik 
šypsotis tenka iš tų, kurie 
čia skelbia, kad lietuviai lai
žo vokiečiams padus.

$ ši (šių laikų) sykiu yra ir : sieniuose vyriausybė atskil- 
skaudi, kryžiumi paženklin- i tų nuo visuomenės, kaip kad 
ta.

Mano brangioji tėvyne, 
tau teko daug kentėti pra
eityje, tau kryžiai ir kryže
liai nesvetimi, jais tu pa

Lietuvoje nepasitenkinimas
Tikros žinios iš Europos [ tikėtis, kad jos galės ilgiau

Ne laimingumo, tik ken
tėjimo akivaizdojo supran
tame tikrąją šio gyvenimo 
vertę.

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 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 VVEST 33rd STREET------------ Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadieniais

^1

8 TCBŲ ZENITH, gražiame kabinete

8 TCBŲ RCA VICTOR, gražiame 
kabinete ................................................

puosei savo namus ir 
kus, bet taip sunkaus kry
žiaus, kurį dabar neši, dar 
neturėjai. Mūsų dainius Mai
ronis, savo laiku, matyda
mas mūsų esamus vargus 
ir dvasioje numatydamas 
būsimus skausmus, šaukia: 
“per vargus į garbę.” Tas 
šūkis mus testiprina, tie 
mūsų kryžiaus keliai tenu
veda mus į šviesią ateitį, į 
garbingą Dievą mylinčios tau 
tos gadynę. .

Iau Praneša, kad Lietuvoje ky- gyvuoti. Dabargi galime bet

Vertingas žmogus niekuo- 
a met nežiūri išdidžiai į men- 
l’J kesnius.

$59.00

$59.00
9 ir 10 TCBŲ RADIO, verti $145.00 po QQ
RADIO, PHONOGRAPH ir RECORDING 
KOMBINACIJA, vertės $90.00 dabar už QQ
PORTABLE RADIOS — 3 wavs — vertos
$390° -už...................................$16.50
MIDGET RADIOS, 6 tūbų, po .............. $ ę gQ

Duodama didelė nuolaida už jūsų seną radio ir leng
vos išmokėjimo sąlygos.

Jos. F. Budrik, Ine. I
2 DIDELES RADIO IR RAKANDŲ KRAUTUVES: ,j

3241 So. Halsted St.
IR

3409-11 So. Halsted St.
Telephone YARDS 3088

Leidžiamos žiemos radio r rogramos:
Sekmadieniais iš WCFL-1000 kil. stoties, 5:30 v. v. ir 
Ketvirtadieniais iš WSFC-1450 kil. stoties 7 vai. v.

la nepasitenkinimas vokie
čių šeimininkavimu. Lietu
viui žemė visada buvo šven
ta ir brangi ir jos niekada 
neturėjo per daug. Dabar 
vokiečiai atėję perėmė bol
ševikų nusavintas žemes ir 
jų žmonėms neatiduoda, “Už 
tai ir dėl kitų dalykų nusi
vylimas krašte.”

Jau seniau buvo mūsų 
laikraščiuose paskelbta, kad

kurią dieną išgirsti, kad lie 
tuviškos mokyklos užsidarė 
“dėl lėšų stokos.”

Kasmet 300 Šv. Mišių
£j \ iems ir mirusiems nariams 

ŠV. MIŠIŲ VIENYBES

ĮSTOJIMAS 25c
(Niekad nereikia atnaujinti)

Meškuitis vokiečiai le*dę atidaryti Lie 
tavoje gimnazijas. Atsidarė 
visos valdžios gimnazijos, o 
iš privatiškų. gimnazijų tik 
vieni jėzuitai galėjo atida- , 
ryti ir turi apie pustrečio 
šimto mokinių. Valdžios gim 
nazijose mokina daug sese
rų vienuolių, tik jos nene
šioja vienuoliškų drabužių.
Tačiau pasirodo, jog dar y- i PASKOLOS

ŠV. PETRO KLAVERIO 
SODALICIJA 

AFRIKOS MISIJOMS
•

DEPARTMENT C. 
3624 W. Pine Blvd.,

St. Louis, Mo.

Finansai ir Paskolos 
FINANCE AND LOAN®

J?

Ar lūs Galite Pasistatyti Sau Namą?
ARBA ATNAUJINTI DABARTINĮ SAVO NAMĄ.

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
2700 VVEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 3840

J

"Grand Opening" AtidarymasCivil Defense
Here is a fact seldom recog- 

nlzed; tuberculosis has always 
been a deadller 
enemy than 
war. Tbe dis- 
ease killed 10,- 
000 more Amer
icans lašt year 
than were kill
ed in action, or 
died from 
wounds receiv

ed in action, during the First 
World War. The surgeons gen- 
eral of the U. S. Public Health 
Service, the Army and the Navy 
have called the work of the tu
berculosis associations a vital 
part of national defense. The 
Chrlstmas Seal Sale is the sole 
support of the anti-tuberculosls 
campaign—a campaign that is 
today a great civil defense 
strategy.

ra daug keblumų su tomis 
gimnazijomis. Nežinia ar 
leis vokiečiai savo lietuviš
kiesiems “patarėjams” suda
ryti gimnazijoms sąmatas. 
Jei vokiečiai neduos reika
lingų pinigų, tai gimnazijos 
turės užsidaryti. Tik jei at
sigaivintų buvusios ‘Saulės’, 
“Žiburio” ir. kitos draugijos 
ir j oš prisiimtų tas gimna
zijas išlaikyti, tai galima

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-mų MORGICIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.

EEN. J KAZANAUSKAS. See. 
, TURTAS VTR* SI.lOO.OOO.

W. Z. LIOUOR STORE
(Krautuvės ir T&verno)

Šiandien, Lapkričio (Nov.) 29 d., 1941 m.
2346 VVEST 21ST PLACE, CHICAGO 

— SPECIALIS STORAS —
Spring Grove, 6 metų Kentucky brand 
Old VVaterfall, 5 metų Kentucky brand

TAIPOGI SKANIŲ VYNŲ — GfiRYMŲ — IR VISOKIOS 
RŪŠIES ALAUS.

Kviečiu visus lietuvius, o ypatingai savo naujus kaimy
nus, j mano gėrymų krautuvės ir taverno “Grand Opening” 
atidarymą, šeštadienį, lapkričio 29 d. Bus gražus programas, 
muzika ir šokiai ir VELTUI skanūs užkandžiai

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

Jrlexas Longhorns Blast lexas Aggies—23 to 0

Blasting their statė rivals out of the ranka of the nation'a undefeated teama, the Texas Long- 
homi awamped the Texas Aggies, 23 to 0. Here Speck Sandera (47) of Texaa carries bąli for 
spectacular 55 yard run during second ąuarter of game at College Station. Tex.

M. D Z I M I D A S
Berghoff Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į- 
8taigas, piknikas ir 1.1.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401
J

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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Published Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subscrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kalnas Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
lams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
__ $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

uretuvlų katalikų dlenraSčlo “Draugo" rtmSJame Ir akaltytojama 
siunčiu sveikinimus Ir geriausius llnkSJlmust

Jūsų dlenraitis ne vien tik patarnauja skaitytojams, informuodamas 
apls Įvairius katalikams Įdomius dalykua bet nurodo tikėjimo tie- 
■M, gina tr nangn Jas nuo araktnojo Uganymo prlelų.

Daugnrtopal tapadaugtja katallkUko dlenraSčlo skaitytojų skai- flhul
4, 4MLETO GIOTANNI 0100G1TANL 

Arkivyskupas,

Arkivyskupo S. A. Stritch sukaktis
Chicagos katalikų visuomene sveikina savo, Ganyto

ją J. E. arkivyskupą Samuel A. Stritch, kuris rytoj 
mini 20 metų vyskupystės sukaktuves.

Prieš dvidešimtį metų jaunas, gabus ir gerai išmoks
lintas 34 metų amžiaus kun. dr. S. A. Stritch buvo pa
skirtas Toledo, Ohio, vyskupu. 1930 m. buvo pakeltas 
Milvvaukee, Wis., arkivyskupu, o 1940 m. paskirtas 
Chicagos arkįdie^zū^s ganytojum. Nieks neabejoja, 
kad netrukus jisai bus paaukštintas kardinolu.

Visut, kur tik Jo Ekscelencijai teko darbuotis, pasi
žymėjo nepaprastu uolumu, nuveikė didelius darbus, 
įsigijo ir dvasiškijos ir visų tikinčiųjų meilę ir prisi
rišimą.

Atvykęs Chicagon, labai daug palankumo rodo ir lie
tuvių katalikų visuomenei: akylai seka jos gyvenimą 
ir, jei tik reikia, jai padeda. Nei mes nei mūsų sve
čiai, dalyvavusieji mūsų dienraščio jubiliejiniame ban
kiete, niekuomet neužmirš arkiv. Stritch nepaprastai 
turiningos, nuoširdžios ir mums, lietuviams, palankios 
kalbos, kuria klausytojuose sukėlė pasididžiavimą lie
tuviška kilme, lietuvių kalba ir kuria ragino lietuvius 
skaityti ir remti dienraštį Draugą.

Girdime, kad arkivyskupas labai domisi Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos statomąja lietuviams seneliams 
prieglauda. Taip pat domisi kitų mūsų organizacijų 
veikimu ir net lietuvių tremtinių ir pabėgėlių šelpimo 
reikalais.

Tad, tikrai malonu yra sveikinti veiklųjį, lietuviams 
prietelingąjį arkivyskupą ir palinkėti — ad multos 
annos!

'Palaikykime tolimesnį organizacijos augimą'
Tokį šūkį iškėlė Lietuvių R. K. Susivienymo Ame

rikoj centro valdyba, paskelbdama šios organizacijos 
specialųjį vajų, kuris prasidės nuo gruodžio 1 d. ir 
baigsis kitų metų gegužės 1 d.

Valdyba pasisako nuodugniai apsvarsčiusi buvusio 
vajaus neblogas pasekmes ir “atsižvelgiant į didelį rei
kalą auginti mūsų brangios organizacijos narių skai
čių ir, be to, stiprinti mūsų, lietuvių katalikų, organi
zuotosios visuomenės veiklą,’* nutarė skelbti specialų 
vajų.

LRKSA veikėjai kviečiami įstoti į vajų. Vajininkams 
skiriamos piniginės dovanos. Kuopos yra prašomos 
tiek pasidarbuoti, kad padidinti savo narių skaičių šio 
vajaus metu bent dešimts nuošimčių.

Atsišaukime yra paduodamos labai įdomios skait
linės. Iki 1941 metų lapkričio mėnesio 1 d. Lietuvių 
Katalikų Susivienymas pomirtinėmis išmokėjęs $2,085,- 
478.87; pašalpomis savo nariams — $1,419,127.60; iš 
Labdarybės Fondo aukomis $17,286.18. Viso išmokėta 
$3,521,892.65.

Šios išmokėtos sumos labai iškalbingai kalba apie 
organizacijos vertę ir jos nuopelnus. Jei prie to dar 
pridėti visus tuos darbus, kuriuos nudirbo ir Lietuvai 
ir Amerikos lietuvių katalikų visuomenei per centrą 
ir per trejetą šimtų kuopų, turėsime puikų vaizdą, 
kuris turės mus paraginti būti Lietuvių R. K. Susi
vienymo nariais ir jį visokiausiais būdais remti.

Reikia tik džiaugtis, kad mes tokią organizaciją tu
rime ir kad veiklioji jos valdyba nesnaudžia, bet pla
nuoja ir dirba, kad palaikyti jos nuolatinį augimą ir 
gyvinti jos veiklą.

• • • ;
Didis mūsų tautos bičiulis

Šiuos žodžius rašančiam teko susipažinti su Lietu
vos generaliniu konsulu Kanadoje pulkininku G. L. P. 
Grant-Sottie.

Iš spaudos nekartą buvo patirta, kad šis lietuvių 
tautos bičiulis ne tik generalinio konsulo pareigas at
lieka, bet su dideliu nuoširdumu darbuojasi Lietuvai 
ir lietuviams. Dirbo ir dirba be algos. Be to, daug sa
vo pinigų išleidžia, besirūpindamas lietuvių gerove.

Arčiau pažinus pulk. Grant-Sottie, dar su didesne 
pagarba tenka apie jį atsiliepti. Pirmoje vietoje jis yra 
aukšto išsilavinimo vyras, gerai pažįstąs tarptautinius 
reikalus, tikrai inteligentiškai susipažinęs su Lietuva 
ir jos būkle, su lietuvių tautos praeitimi ir jos dabar
tiniais vargais, rūpesčiais ir siekimais.

Šiuo metu taip pat daug jisai padeda lietuviams Ka
nadoje ir daug rūpinasi Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu.

Tikrai yra džiugu, kad nelietuvių tarpe turime to
kių nuoširdžių bičiulių ir veikėjų. Jo šaunus pavyzdis 
mus, lietuvius, turėtų uždegti didesniu noru, ryžtin
giau ir daug daugiau dirbti savo tautos gerovei.

Didžioji problema Taip ir būtų

žodžiu, visi tie, nuo kurių labiausia pareina darbo 
ir kapitalo santykių sunormavimas, turi milžiniškos 
svarbos darbą atlikti. Ir jie tai galės gerai atlikti tik 
tada, jei vaduosis krikščioniškuoju socialiniu teisin
gumu.

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 29 d.)

Katalikai surinko penkis 
kartus daugiau aukų... J. O. 
Sirvydas “Lietuvoje” prane
ša, kad į Lietuvos Gelbėji
mo ir Autonomijos Fondus 
per du metus įplaukė $14,- 
127.66. Tokiu būdu katali
kai surinko beveik penkis 
kartus daugiau negu tauti
ninkai ir kiti.

•
Hartford, Conn. Apie 

spaudos reikšmę kalbėjo 
kun. J. Ambotas, kuris ra
gino skaityti katalikiškus 
laikraščius. Kalbėtojas O. 
R-kas karštai ragino iš sa
vo namų iššluoti visokius 
šlamštus ir į jų vietą įsira
šyti gerus laikraščius, kaip, 
“Draugas”, “Tautos Rytas”, 
“Moterų Dirvą.”

Cleveland, Ohio. Čia Liet. 
Vyčių 25 kp. įvyko šeimy
niškas vakarėlis, į kurį bu
vo atėję apie 200 žmonių. 
Po vakarienei išpildė pamar
gintą progrąmą, kur bUV6 
kalbų, dainų ir eilių. B.' 
šerkšniūtė gražiai padekla
mavo, o A. Z. Vismanas kal
bėjo apie raštų skaitymą. 
A. Baltrušaitė padęklamavo 
“Muzika.”

Didelis sujudimas... Chi
cagoj, III., ir jos apylinkėse 
nepaprastai dideliu tempu 
eina spaudos vajus. Vieni 
išsijuosę platina katalikiš
kus laikraščius, o kiti no
riai užsirašo.

Lietuva gaus laisvę... Iš 
Švedijos praneša, kad Lie
tuva gaus nepriklausomybę 
ir laisvę.

Amerikonkos išteka už ki
niečių... Bostone neseniai 
dvi turtingos amerikonkos 
ištekėjo už kiniečių.

Po svietą pasidairius
Labą dieną!

Šiandie šeštadienis, o šeš
tadienio vakare tai vienur, 
tai kitur esfi įvairios parės, 
kuriose neapseinama be dai
nų. Dėl to šiandie, vietoj 
politikos, padėsiu ant savo 
delno dainą, kuri plačiai dai 
nuojama Pennsylvania štei
ne, bet kurios Chicago’je dar 
neteko girdėti. Na, prašau 
vienu balsu:

Mudvi dvi sesutės,
Abidvi ženotos,
Užsimovę kepuraites 
Traukiam kaip bagotos.

Kaip tiktai mūs vyrai 
Į darbą išeina,
Tuojau mudvi susikibę 
pas kaiminką einam.

Sakom dantį skauda,
Pilvas gurguliuoja.
Tuoj kainūnka po Stiklelį ~ — 
MunšamėLės duoda. *•».

Mudvi nedurnukės 
Sunkus darbus dirbti,
Nes juk geriau paplepėjus 
Muišainėlę virti.

Mūs bačkos užraugtos 
Užpečkyje stovi.
Tegul blakės ir prūsokai 
Maudos kiek tik nori.

Grindys būtų švarios,
Bet jos nemazgotos.
Kaip mes galim jas maz

goti,
Kad nerandam šluotos.

Dišės nemazgotos,
Pilna sinka stovi.
Gali vyrai sumazgoti,
Jei valgyti nori.

Drapanos neskalbtos,
Pilni kampai stovi.

Gali skalbti patys vyrai, 
Jei švarūs būt nori.

Viena penktadienį,
Kaip dinerkėm dejom, 
Vietoj duonos, skanaus sū

rio,
Mes muilo įdėjom.

Už tai vyrai pyksta,
Gana dažnai bara.
Gana dažnai be sarmatos 
Iš namų išvaro.

Kaip tiktai vaikučiai 
Iš mokyklos eina,
Tada mudvi gerai žinom, 
Kad vyrai pareina.

Kai vaikus pamatom,
Tai ilgai nelaukiam,
Nors ir girtos susikibę,
Į namučius traukiam.

Kai namon pareinam,
Galvą suvynioja m,
Ir ant kaučės atsigulę, 
Vartomės, dejuojam.

Sako, galvą skauda, ' * 
fteikia cfažnai vilgyt.

Ir už tai mes negalėjom 
Vandenio sušildyt.

Kai vyrai supyksta, 
Gaunam akį juodą.
Mes gi to visai nepaisom, 
Bile pėdę duoda.

Taip sau ir gyvenam 
Kaip miliponierkos.
Kas nežino nesakytų,
Kad tai mes mainierkos.

Kanados kariuomenei skir 
tą siropą Anglijoje, sako
ma, Izraelitai išvogę. Tai 
buvo saldu vogti!

Anglai paėmė Iraną, 
Schachas mušė barabaną; 
Fricai padus tik papustė, 
Rusai sakė, čia tik “glupst-

va.

Darbo ir kapitalo santykiai, vis dėlto, dar nedaug 
tesužvelnėjo. Tų santykių gerinimas šiuo momentu ypač 
yra aktualus ir svarbus.

Normaliais laikais rimtesnės darbo krizės, tai dide
lė valstybės vidaus gyvenimo problema, bet ką jau 
ir kalbėti tokiais sukrėtimų laikais, kokius dabar per
gyvename.

Neseniai Vašingtone buvęs vyskupų suvažiavimas 
puikiai apibudino darbininkų padėtį ir davė tikrai rim
tų nurodymų, kaip sušvelninti santykius tarp darbo 
ir kapitalo.

Savo rašte vyskupai, pažymėję faktą, kad Popie
žiai — Leonas XIII ir Pijus XI davė užgyrimą darbi
ninkų unijoms ir atsižvelgdami į dabartinę situaciją, 
padaro savo išvadas.

Rišant darbininkų problemą, vadai pirmoj vietoj turi 
atsižvelgti į viso krašto darbininkų gerovę, nes, toli 
gražu, ji dar nėra patenkinanti. Visur dar yra darbi
ninkų iSnaudojimo. Yra pramonių, kur mokamos to
kios miaemoe algos, iš kurių ne.engva pragyventi, 
nes pragyvenimo reikmenų kainos diena ii dienos kyla.

Reikia taip pat atsižvelgti į valstybės reikalus ir 
jos gerovę.

Vyskupai ragina šiuo metu susilaikyti nuo tokių ak
tų, kurie galėtų pažeisti krašto ir visų žmonių gerovę. 
Reikia glaudžiai kooperuoti ir su geros valios darbda
viais ir su vyriausybe, nes krašto saugumo ir apsi
gynimo stiprinimas visiems lygiai uždeda didesnes 
E«£igafl ic -

“Vienybė” rašo:
“Vadinamoji naujoji civilinė valdžia Lietuvoje, Lat

vijoje ir Estijoje, apie kurią paskutiniu laiku daug ra
šo užsienio spauda, iš viso ko matyti, padėtį Baltijos 
valstybėse nepakeis Rozenbergo paskyrimas reichs- 
ministru Ostlandui. Faktinai yra tik vokiečių valdžios 
ribų praplėtimas ir pritaikytas dabartiniams karo rei
kalavimams. Manyti, kad okupuotų kraštų tautos gaus 
bent kokį sprendžiamąjį žodį tų kraštų valdyme, būtų 
klaidinga, o galvoti apie bet kokią autonomiją ar ne
priklausomybę, kaip patys vokiečiai sako, šiuo metu, 
būtų klaidinga.

“Rozenbergo pareiga yra sujungti Baltijos valsty
bių, Baltgudijos ir dalies Lenkijos administravimą, taip 
sakant jį sucentralizuoti, kad vokiečiams su vietinių 
gyventojų pagalba, būtų lengviau užimtus kraStus val
dyti ir išnaudoti.

“Generalkomisarai, gauleiteriai ir apygardų fuere- 
riai pasiliks Lietuvoje ir kituose okupuotuose kraštuo
se iki karo pabaigos. Tų kraštų administratyvinis apa
ratas ir jo forma paaiškės tik karui pasibaigus.

“Vokiečių bandymai gerintis Baltijos kraštų gyven
tojams yra labai natūralūs: jie žino, kad piktuoju jiemj 
bus sunku tuos kraštus valdyti ir todėl stengiasi įgyti 
gyventojų pasitikėjimą, draugingumą ir kooperaciją. 
Tačiau, jeigu karas pasibaigtų vokiečių naudai, tai ne
abejojame, kad dingtų draugingumas, kartu su juo 
ir viltis tiems kraštams atstatyti savo nępriklauso-
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Šeštadienis, lapkr. 29, 1941 DRAUGAS
LX-

. Bachmanova |_|ETUVIO LAIŠKAS IŠ
Moterys Raudonojoj Audroj

Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė

(Tęsinys,
— Mes turime pasistengti pamiršti rusų moterį, ba

jorę. Vieton šio plakato turi būti: “tikroji rusė.” Drau
gė Rachmanova gauna aštrų papeikimą dėl nesiorenta- 
vimo proletariškoje klasių kovoje.

Aš tariau vyresniajam:
— Žiūrėkite, pasirodo, kad ir jūsų pačių klasių ko

vos idėja netinkama, nes sukurti plakamą rusų bajorės nag Vaičaitis, kuris už lie- nei»ri saulė spindulį
buvo jūsų mintis. ' I tuvišką veiklą buvo rusų ištiest\ Čia ir noriu atskleis-1

Vyresnysis sukando lūpas, įknibo į savo darbą ir ne- žandarų priežiūroje ir net I 11 maŽą dalelę tų SUnklU
* - - - . . , _. , . .. , I pergyvenimų, kurie kamuo-menesi turėjo praleisti ka-1 f x .

ja musų mielą lietuvį Andrių 
Daugirdą. Jisai niekaip lai
ku negalėjo gauti USA vi-

PORTUGALIJOS KALĖJIMO

Pro langą, geležimis apkalta. - Bolševiku 
agentu gaudomas. - Žydus išvadavo, lietuvio 
nieks neišvaduoja. - Kai linksminsimės 
Kalėdose, jis bus užrakintas kalėjime. - 
Nuskendo lietuvis kunigas.

Poeto skundas kuriam, kaip sako Vaičai-
Mūsų liaudies dainius Pra ‘is; ?r0 lan«’ ‘į?

4'

pratarė nė žodžio. Matydama, kad jis nemanąs daryti 
kokių nors pastabų, palikau jį bestovintį ir išėjau.

Vasario 15 d.

Mūsų didžiulėje parodoje ypatingą vietą turi užimti 
“komunistinė ' moteris.” šiam dalykui organizuoti yra 
komandiruota jauna komunistė, kuri tvarko moterų sky
rių; ji vadinasi Soja Teplušova ir gali būti devyniolikos J 
metų, visai bjauri mergaitė: storos, atsikišusios lūpos,į 
nosis kaip agurkas, visas veidas nubertas spuogais; ji, Į 
nežiūrint to, yra linksma, gyvastinga ir pilna energijos. 1 
Su manim įsileido į kalbą ir man pareiškė, kad jau turė
jusi šešis abortus. Stebėtina, visada, kai susitinku su 
komunistėmis, jos šią temą užkliudo pasididžiuodamos, 
ir sužinau tokių dalykų, kurių niekados nesiteirauju. 
Aš turiu įspūdžio, kad jos furi savo rango tam tikrą ma
stą, sakysim, kaip anksčiau karininkai ordenų skaičių.

— Mes naujosios moterys, — tarė ji tarp kitko, — 
mes nereikalaujame šeimos nei moterystės. Kam man 
vaikas, kad aš visada ne namuos, visą dieną aš pralei
džiu biure, o pusę nakties susirinkimuose? Suprantama, 
vaikų reikėtų, bet juos turėtų pasiimti valstybė! Bet 
šiuo momentu dar mes tiek nepažengę, kad turėtume vai
kų prieglaudas, taigi visai nėra tikslo nė jų leisti į pa
saulį. Šalia savo tiesioginių pareigų aš visada susirandu 
sau patinkamą draugą. Galop aš priklausau valstybei ir 
komunistų partijai.

Vasario 18 d.

VIENAS DIRBA

(“I)raug,ns” Acme telephoto)

Leroy Wolfe, Kenosha,

RIMTIES VALANDĖLEI
Šventas Andriejus, kurio kas užmirštų padarytas 

šventę rytoj Bažnyčia mini,' skriaudas, atleistų artimui 
prikaltas prie kryžiaus, mi- iš širdies? Neseniai iš ka
rė kankiniu už tikėjimą. Vi- Įėjimo išėjo žmogus, ten iš- 
si Kristaus apaštalai mirė buvęs virš dešimt metų. Bu- 
kankiniais, vien šv. Jonas, vo jis visai nekaltas. Aplin- 
kurį Kristus ypatingai my- kybės rodė jį esant kaltinin- 
lėjo, sulaukė žilos senatvės, ku, buvo pasmerktas kalė- 
Jis irgi buvo kankinamas, ti. Tikrasis kaltininkas prieš 

j bet išliko. , mirtį prisipažino nekaltas
Nepasisekimai kurie daž- paleistas.

nai plaukia iš artimo pas 
tangų, iššaukia žmoguje 
keršto, neapykantos, troški
mą — atsilyginti tuo pačiu

Didelis mums klausimas 
— kaip mes pasielgtum, jei
gu galutinai po visų vargų 
kentėjimų paaiškėtų, kad

S

Likusį laiką mudu su Otmaru praverčiame besiruoš
dami valstybinius egzaminus, nes mes vis tik tikimės pa
tekti į universitetą. Knygų turime pakankamai, nes mū
siškė biblioteka turtinga filosofinio ir filologinio turinio 
knygomis. Kiek sunkiau gauti popierio. Niekados Ru
sijoje nebuvo tiek rašoma, kaip šiandien, nes beveik 
kiekvienuose namuose yra kokia nors valdžios įstaiga, 
kuri ir menkiausiam reikalui turi duoti leidimą. Visi 
kvitai rašomi ant labai blogo popieriaus, taip, kad jie ran
kose tuoj pasileidžia į skutus. Popierio nepriteklius yra 
ir dėl to, nes visokios jo rūšys vartojamos rūkyti. Pre
kyvietėse galima gauti už vienus niekus senų knygų ir 
laikraščių, minios juos perka daugiau namų reikalams. 
Vakar aš nupirkau didžiulį ryšulį aktų iš vieno kunigo 
archyvo; lakštų tik viena pusė tėra surašyta, todėl jie 
tinka naudoti.

Vasario 2ū d.

Tėvas jau sugrįžęs. Bet ištrėmime jis daug paki
tėjęs ir labai susenėjęs, kad mes jį vos tepažinome. 
Plaukai pražilę, rankos dreba, visoje laikysenoje mato
mas vaikiškas bejėgiškumas . . .

Steponas Petrovičius feiravosi apie tėvo sugrįžimą. . 
Stebėtina, kad mes nesidžiaugiame jam grįžus, o gal mes 1 
jau pamiršome džiaugtis?

Tėvas tyli, kaip visada, jei ką nors sunkiai pergy
vena. Nė vieno žodžio jis mums nepratarė, ką jis per
gyvenęs ištrėmime. Ištisas valandas jis prasėdi prie ii- Į 
dinio tylėdamas. Jis man primena smuiką, sutraukyto
mis stygomis ... ,

Kovo 6 d.

Įėjime šitaip liūdnai apdai
nuoja kalinio dalią:

Gražiai, smagiai saulutė 
šviečia,

Glėbius prisiuntus spindu
lių,

Į džiaugsmą visą žemę 
kviečia

Ir laukia džiaugsmo nuo 
žmonių.

Tik mano kambarėlį šaltą
Nedrįsta meilingai ap- 

šviest,
Pro langą geležims apkal

tą
Nenor man spindulį iš

tiest.

Balsas iš už geležimis 
apkaustytų durų

Kieta tėvynės okupacija 
daug lietuvių išsklaidė po 
visus kraštus; mes liūdime 
dėl kiekvieno, audros išrau
to iš savo žemės. Jei tačiau 
kiti išeiviai kad ir svetimo
je žemėje, laisve naudojasi 
ir savomis rankomis sau 
duoną pelnosi, tai labiau
siai mums širdį spaudžia li
kimas vieno, kurs be jokio3 
savo kaičios, toli nuo savo 
tėvynės ir nuo savųjų šian
dien uždarytas svetimos že
mės kalėjime, ir nežino nei

zos ir portugalų policija, ii-1 Wis, miesto manažeris, vie. . mirtyje nekaltino budelių
gai pratęsinėjusi leidimą gy nų vienas savo raštinėje dir-
venti tame krašte, pagaliau.. ha au8treikavus 200 darbi. 
uždarė kalėjimam Gal jį • ninkų miesto 
portugalai ir išleistų, bet su
sąlyga — išvažiuoti į kitą 
kraštą. Jis gi neturi kur va
žiuoti — negauna vizų. štai i *r turėti kontaktą su kitais 
jo laiškas iš už geležimi? 
apkaustytų langų ir durų:

Ilgisi žinių iš Lietuvos

“Jau penktas mėnuo kai 
aš esu tame pačiame bute 
t. y. kalėjime. Iš Lietuvos 
jokių žinių negaunu nė nuo 
namiškių nė nuo pažįstamų.
Paskutinį laišką, kurį mė
ginau siųsti 29-IX po kelių 
dienų paštas grąžino atgal 
su pažymėjimu ant voko

saiku. Toks kerštas visai ne- neteisėtai buvome kankina- 
pavyzdingas, nekrikščioniš-| mi, išteisinami? Ar mūsų 
kas, žinome tačiau kad jis, širdyje nepasiliktų keršto 
įvyksta. jausmas? Paleistasis parodė

Kristus savo kentėjimuose! nepaprastą pavyzdį, sakyda- 
mas, “Gal aš kitą irgi pa- 

kurie vykdė mirties ištar- smerkčiau turėdamas tokius 
mę; priešingai, už juos mei- davinius kaip kad įvyko ma- 
dė dangiškąjį Tėvą: "At- no teismo ^oje." 
leisk jiems, nes nežino ką
daro.” Neapykantos negali

Abstraktus posakis “kerš
to neieškok” labai lengva

negalėdamas išeiti į miestą , me pastebėti, tiktai pasigai- pasakyti, kaip sunku vyk-
dinti kada apmauda apgu
lusi žmogaus širdį, neleidžia 
kilnesniems jausmams įsi
skverbti. Sunkiau kęsti, ne- 

pasaulinio galvoti apie kerštą, kaip 
karo laimėjusios valstybės save ginti nuo užpuolan4ių

Įėjimo, meilės. Panašiai pa
sielgė visi kankiniai, bet 
kurio amžiaus.

asmenims nieko negaliu su
žinoti. Spalio 4 d. apie 15 
asmenų izraelitų tikybos pa
leido į laisvę su teise, t. y 
pareiga, apsigyventi nuro
dytoje policijos vietoje apie i
80 kilometrų į šiaurę nuc |džiaa ^8“ Pa9tatė nu8a’ 
Lisabonos, mieste Caldas da ilžtiem3’ kad savaime davė

Po pastarojo

tokias nežmoniškas, skau-

Rainha. Bet ar išleis ir ki
tus asmenis, kurie neturi 
jokių konsulų nė komitetų 
sunku pasakyti. Paleistais 
izraelitais labai intensyviai

, , v, • • i • rūpinosi jų komitetai Lisa-kad pašto susisiekimas sar r
T . . , , . T bonoje ir taip pat Ameriko-Lietuva yra nutrauktas. La- J i r

i iehai norėčiau sužinoti, koKs J
likimas ištiko mano seseris Kalėjime išsiilgęs “Draugo”
vienuoles ir brolį vienuolį, 
nes į 200,009 akmenų, kurie 
yra išvežti į Rusiją galėjo 
visi patekti.
Žydus išvadavo.

Būtų labai man malonu 
gauti reguliariai “Draugą” 
kad galėčiau sekti visą A- 
merikos lietuvių gyvenimą 

i nes aš dar nenustojau vil-

progos neapykantai ir kerš
tui. Dabartinis karas ne kas 
kita, kaip keršto karas už 
patirtas skriaudas ir paže
minimus. Vokietija visą lai
ką ruošėsi šiam tikslui. Kas 
blogą blogu taiso, ragaus 
blogo ateityje.

Mūsų laikų žmogus daž
nai neišmintingai pasielgia. 
Kaip retai užtiksime, kad

priešų. A.B.( .J.

Mix Lemon Juice
. AT HOME 
J TO RELIEVE 

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Fails 

Jooa news travela fast—many oi the thou
sand* oi folks who now take 1-mon Jute* 
for rheumatle paln—have found that by 
addlng two tablespoonfuls of Allenru to one 
tablespoonful of Lemon Jutoe ln a glass of 
vater, they get faster relief for the aches 
and pains caused by rheumatlsm. lumbago. 

It’s no surprlse elther, for Allenru la a
15 year old formula to relieve rheumatle 
aches and pains. In faet—lf lt does not help 
—your money back. What could be falrer?

Sėt Allenru today at any llve druggist. Only 
I cents—Do lt Now.

Palyginus ką kenčia ir iš
kentėjo Lietuvoje pasilikę ir 
išvežti į Rusiją, tai mano 

kada, nei kaip iš jo išeis, —1 šis kalėjimas yra rojus, bet

lietuvio nieks neišvaduoja ties pasiekti jūsų kraštą 
Mano padėtis palengvėjo tik

— Tu šiandien vėl šešius laiškus gavai, Alia? — ta
rė Otmaras. — Kiekvieną dieną Tau ateina mažiausia I 
frys laiškai, ir tu spėji visiems atsakyti?

— Žinoma! Laiškus gaunu tokius, į kuriuos turiu Į 
atsakyti. Žiūrėk, šitas laiškas keturiolikos metų mer
gaitės, kurią yra suviliojęs jos ponas karininkas. Ji no
rėjus nusižudyti, bet pasisekė išgelbėti; dabar neapkcn 
čia jos motina ir jai prikaišioja, esą ji esanti kalta. Ji 
įsitikinusi, kad jos gyvenimas jau žuvęs, a aš ją nors

ATGAVO REGĖJIMĄ

("Draugas" Acme telephoto)

Bernard H. Kellmurray, Yale universiteto studentas,
iš dalies turiu įtikinti, kad, nežiūrint savo gėdos, ji visada j kurs per penkerius metus buvo aklas, gi dabar netikė-
gali būti žmogumi.

— Ji tavimi tiki?
iBufl augtetu

tai jam grįžo regėjimas. Pirmiau treniruotas šuo jį ve
džiojo, dabar jis šunį vedžioja. Studentas negali atsi
džiaugti pasaulio gražumu.

paleidus į laisvę izraelitus 
nes davė leidimą rašyti laiš
kus lietuvių kalba, anksčiau 
jeigu ir rašydavau kai kam 
tai su didele rizika...

Aplankė mane čia kelis 
kartus kun. Ant. Trainavi- 
čius — salezietis, kun. Au
gustinas Sabas — salezie
tis ir klierikas Kazimieras 
Patalavičius. Nuo šio mėn. 
pradžios kun. Trainavičius 
ir kun. Sabas išvyko į Šiau
rės Portugaliją netoli Porto
visiems mokslo metams, o v — 
šio mėn. pabaigoje ir Kaz.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Patalavičius išvyksta į Mad
ridą užbaigti teologiją, taip 
kad aš pasilieku čia vienin
tėlis.
Nuskendo lietuvis
Portugalijos pakrantėse

Kun. Jonas Latakas be
simaudydamas jūroje — At
lante, netoli Estorilio, buvo 
bangų nuneštas ir paskendo, 
kūną nepasisekė surasti. La 
bai skaudžiai pergyveno tą 
re’aimę jo draugai salezie-! 
čiai. Kun. Trainavičius bu-1 
vo kartu, žinoma tik ant Į 
kranto, nieko negalėjo pa- Į 
dėti. Uoliai studijuoju anglų 
kalbą ir skaitydamas beveik 
viską suprantu, bet kalbėti 
ir rašyti dar neišdrįstu, nes 
trūksta praktikos. Gal galė
tumėte man keletą lietuviš
kų knygų pasiųsti. Sveikin- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liguor 
Įstaiga Chicagoje

Mideli* Patrinkima* 
Naminių, Importuotu 

Ir MetuvKkų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemama.
Vai.: 10 Iki S Kaadlen
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną.

J

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE. 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kviečiame i linksma 
balių

North Side. — Draugystė 
globoj Sv. Cecilijos šį va
karą lapkr. 29 d., 7:30 vai., 
rengia metinį balių, į kurį 
širdingai užkviečia visus 
northsaidiečius ir svečius iš 
kitų kolonijų. Visiems už
tikrina malonų laiką. Šis 
vakaras yra draugijos me
tinis vakaras, ir visi drau
gijos nariai turi jame būti
nai dalyvauti. Už nedalyva
vimą bausmė sulig draugi
jos konstitucijos. Kadangi 
visi draugijos nariai daly
vaus, tai, žinoma, bus tik
rai linksmas vakaras, nes 
draugijoje randasi gana di
delis skaičius jaunimo.

Narys

Roselando Dailės Mylėtojų 
ratelis, vadovaujant Liudke- 
vičiui, vaidins veikalėlį 
“Daina be galo.” Parapijos 
choro mergaitės vad. muz. 
S. Railai, padainuos gražių 
dainelių. Kalbės centro rašt. 
M. Vaičiūnienė. Be to, kun. 
dr. A. Deksnis rodys juda
mus paveikslus.

Kaip matome, programa 
verta pamatyti. Mūs sąjun- 
gietės prašo ir kitų koloni
jų sąjungiečių atvykti ir 
dalyvauti šiam vakare.

Rap.

West Pullmano 
naujienos

Lapkr. 23 d. įvyko para
pijos metinis bankietas. Žmo 
nių buvo tiek daug, kad prie 
stalų vietų pritrūko. Svečių 
buvo ir iš kitų kolonijų. 
Darbščios sąjungietės, vado
vaujant Meteišienei, patiekė 
gardžią kalakutienos vaka
rienę.

Programą išpildė mokyk
los berniukai, mokytojų šv. 
Kazimiero seselių išlavinti. 
Kitą programos dalį išpildė 
Šaltimiero radio artistai 
(trys Jonai): J. Peredna 
(parapijos trustisas), J. Doč 
kus ir J. Balanda.

Dainininkai publikai labai 
patiko; dainavo net dviem 
atvejais. Kalbas pasakė: 
kleb. kun. M. Švarlis ir kun. 
J. Mačiulionis, MIC. Prog
ramai vadovavo gabus jau
nikaitis ir plačiai visų ži
nomas — Leo Konstant.

Po programos buvo šo
kiai prie geros Bert Dorsey 
orkestros. Parengimas duos 
parapijai gražaus pelno.

Lapkričio 30 d., 7 vai. va
kare, parapijos salėje Mo
terų Są-gos 7 kuopa rengia 
šaunų vakarą su labai gra
žia ir įdomia programa.

Buvo linksma ir 
smagu

North Sidde. — Draugi
jos Šv. Juozapo metiniame 
parengime buvo tikrai links
ma ir smagu. Programa bu
vo graži ir įvairi. Dialogas, 
monologas ir dainos buvo 
northsaidiečiams savotiška 
naujanybė, nes visa išpildė 
patys draugijos nariai, taip 
sakant oldtaimeriai. Štai, 
kad ir naujas draugijos cho
ras, kuris gražiai užsireko
mendavo. Dainavo be gaidų 
(nes jų skaityti negali), be 
piano pritarimo (nes jų ve
dėjas skambinti nemoka). 
Ar tai ne “somting new”? 
Lai gyvuoja šv. Juozapo 
vienintelė vyrų draugija.

Žymūs parapijonai Raus- 
kinai Padėkos Dienoje su
kvietė gimines ir draugus, 
klebeną, tėvą pranciškoną, 
vargonininką su žmona ir 
zakristijoną su žmona ir iš
kėlė padėkos pietus, kurie 
nusitęsė iki vėlumos. Kleb. 
kun. J. Šaulinskas tuo pa
čiu atliko ir kalėdojimo a- 
peigas.

Rauskinai yra labai ma
lonūs ir vaišingi žmonės. K. 
Rauskinas jau kelinti metai 
yra parapijos komiteto na
rys ir įvairių kitų draugijų 
darbuotojas. Dalyvis

a. a.

Ar yra didesnis džiaugs
mas, kaip mintis, kad pa
matėme ir nudžiovinome nė

Lietuvio laiškas iš 
Portugalijos kalėjimo

(Atkelta iš 5 pusi.)
kitę visus pažįstamus. Jūsų 
kalinys Andrius.”

Jį gaudė bolševikų agentai

C LA S S I F I E D

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

ir Kalėdų dovanas. Tačiau, 
tikėkite man, laisvėje ir per
tekliuje gyvenantieji žmonės
nevisada įvertina parodytą kaltam kaliniui lietuviui a- 
prielankumą, bet kaip džiaug, šarą, kuri gal dar buvo ne- 
tų.si mūsų lietuvis kalinys į išverkta, pro akių blakstie- 
gavęs kad ir nuo nepažįsta- nas nespėjusi prasisverti. 
mų žmonių užuojautos pil- K. J. Prunskis
ną laiškelį, ar mažą dova-

Gaila, kad laikrašty ne-: n8|ę 2iflr6tų ycrktų Tjk. 
galiu parodyti antspaudos, I riausiai H namiįkių žinios 
kurią uždėjo kalėjimo cen- j nesulaukia> ut jam būtų
zoriai - “Policia de vigi- kad ir syetima
landa”. Sunkus, slegiantis Į a širdis 
įspūdis... O žmogus nekal
tas. Jaunas vyras apie 30 
metų, studijavęs Kaune, vė
liau dirbęs laikraščio admi
nistravime. Bolševikai jį, 
kaip sąmoningą, veiklų lie
tuvį norėjo suareštuoti, bu
vo jau atėję paimti į jo bu
tą, bet nerado o vėliau jam 
pasisekė pabėgti. Tik nelai
mė su ta USA viza...

jo adresas: Andrius Dau
girdas, Forte Caxias, Sala 7, 
Reduto do Norte Portugal.

A.

“CORF. MAKETO” — PATYRĖ 
VYRAI

Tuojaus priimsime prie darbo, Dar
bai pageidaujami. Kreipkitės prie: 
ADVANCE AM'MINVM CASTINGK

CORPORATION 
2742 W, 36tli ITaee, Cliicago

NAMAI — FARMOS
Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suromskis Company. 
Taipgi turime didelį pasirinkimą a»-
neimlų namų, Kilt lengvų išmokė-
Jtmų

13 cottagial nuo 82,600 Ir aukšč.
18 bungalų nuo 84,700 lr aukšč.
12 2-fletų nuo 86,500 ir aukšč.
9 3-fletų nuo 89.600 Ir aukšč.
16 4-fletų nuo 813.500 ir aukšč.
a 8-fletų nuo 816,500 ir aukšč.
7 10-fletų nuo 822.600 ir aukšč.
Taipgt 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; —
CHARIJES P. SUROMSKIS A CO. 

6921 So. W estem Avenue,
Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

1

Kai švęsime linksmas 
Kalėdas, jis bus kalėjime

Artinasi Kalėdos. Šios 
' šventės bus liūdnos kiekvie- 
, nam, kuris išrautas iš savos 
tėvynės, atskirtas nuo sa
vųjų. Bet galime suprasti, 
kaip gailiai byrės ašaros Kū
čių vakarą mūsų rųielam lie
tuviui, uždarytam kalėjime, 
Caxias pilyje. Lankiusieji tą 
kalėjimą pasakoja, kad tai 
dar senoviškas viduramžių 
kalėjimas su požemiais.

Žinau, kad Amerikoje y- 
ra daug jautrių sielų, kurios 
prieš Kalėdas gausiai į visas 
puses siuntinės sveikinimus

Viltis ir meilė — du svar
biausi veiksniai, kurie pa
daro žmogui gyvenimą no
ringu.

ELENORA ŠUKZDA
(Po tėvais Sosnauskaitė)

Mirė lapkr. 27 d., 1941 m., 3:07 vai. popiet, su
laukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Trakių apskr., Žiež
marių parap., Antakalnės sodo.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą; 
dukterį Oną Carney ir žentą Martin; sūnų Antaną 
ir marčią Winnifred; 3 anūkus; 2 seseres, Marijoną 
Slažienę, švogerį Simoną ir jų šeimą, Anelę Baluką 
ir švogerį Juozapą; brolį ir brolienę Zigmontą ir 
Kastanciją Sosnauskus ir jų šeimą; švogerį ir švo- 
gerką Vincentą ir Jievą Sukzdus, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoj paliko 2 sese
res jų šeimas ir brolio vaikus.

• Velionė priklausė prie Tretininkų, Apašt. Mal
dos, Gyvojo ir Amžinojo Ražančiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 936 W. 35th Place. 
Tel. Yards 2253. Laidotuvės įvyks pirmad., gruod. 
1 d. Iš namų 8 v. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnus, Seserys, Bro
lis ir Giminės.

Laid. direkt. S. P. Mažeika, tel. Yards 1138-39.

Garsinkitės “Drauge” ir patirsite didesnį pas> 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

PLKCIDA DRUKTENIENft
(l»o tėvais Kražauskaitė)
Gyveno: 4416 So. Hernlitage 

Avenue.
Mirė lapkr. 27 d., 1941 m.. 

12:55 vai. popiet, sulaukus 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskričio, Kvedarnų 
parapijos, Kvedarnų mieste
lyje.

Amerikoje išgyveno 30 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
▼yrą Vincentą; dvi dukteres, 
Stefaniją Kandaleek, žentą 
John, Kotriną Lynch, žentą 
Peter ir anūką Peter; du sū
nus, Vincentą ir Joną, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue.

Laidotuvės įvyks antradie
nį. Gruodžio 2 d., 1941 m. Iš 
kopiyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą. I’o pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnai, levitai, Aliukas ir Gi
mt niūs.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

MYKOLAS
ALEXANDRAVICIUS

(Gyv.: 2309 W. 50tli Place)

Mirė lapkr. 27 d., 1941 m., 
10:20 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Tauragės apskr., Tauragės pa
rapijos, Kažiškės kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą seserį Elzbietą Urnon- 
tienę, švoger) Juozapą lr jų 
dukterj Marcellą ir žentą Jo
kūbą Plauskus ir jų šeimą; 
brolio vaikus, Joną Alexandra- 
vičių, jo moterį Eleną ir jų 
šeimą. Oną šeputienę, jos vy
rą Antaną ir jų šeimą, Agotą 
Bartkienę, jos vyrą Joną ir 
jų šeimą ir Uršulę Masionienę, 
jos vyrą Antaną ir jų seliną, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Motiejų ir dvi seseris: 
Marijoną ir Marcelę ir jų šei
mas.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So, 
California Avė. Laidotuvės į- 
vyks pirmad., gruod. 1, iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Gimimo švenč. Pane
lės parap. bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas Į šv. Kazimie
ro Kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, ftvogerts, Se
sers Duktjė, Brolio Vaikai Ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius J. 
Liulevičius, Tel. Lafayette 3572

HELP WANTED — MOTERYS

“CEI.LOPH.ANE” VYNIOTOJOS 
i Turi būti pilnai patyrusios. Dirbti
muilo dirbtuvėje. Kreipkitės sekan
čiu adrdesu;

1232 W. NORTH AVĖ.

HELP WANTF.D
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

127 No. D<*art<prn Street 
Tel.: RANdolnh 9488—9489

KRAUTUVft IR KEPYKLA IŠREN- 
DUOJAMA arba galima visą namą 
pirkti. Krautuvė Ir kepykla pilnai 
įrengtos. 9 kambariai, 3-jų fletų

' ant viršaus gyvenimui. Dalis dabar 
išrenduota Virtuvė randasi užpaka
lyje krautuvės. Atsilaukite sekančiu 
adresu:

433# SO. MARSHFIELD AVĖ.

GARY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W, 15th Avė.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"
PAMINKLAI

MENIŠKAS DARBAS 
ŽEMOS KAINOS

TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venefian Monument Co.
527 N. VVestern Avė. Tel. See. 6103

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKSIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose!

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT

JUOZAPAS BUTCHNUS
Mirė lapkr. 26 d., 1941 m.. 

10:40 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr.. Laukuvos pa
rapijos. Tregių kaimo.

Amerikoje išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moter) Valerią (po tėvais But- 
keviėikė): 5 dukteres — Va
lerią Lewandowski, žentą Jo
ną. Wandą Katauskas, žentą 
Juozapą, Florence. Lorraine ir 
Eleanor; 2 anūkus; 4 pusbro
lius — Vilimą ir Kazimierą 
Rupslauskus. Joną Buteli
nių (Kenoshn, Wisc.) ir An
taną Butchnių (Hart, Mich.) 
ir jų šeimas: 3 pusseseres — 
Kazimierą Shimkienę, Kazi
mierą Jonikienę ir Juzefą l'ur- 
vlneckienę ir jų šeimas: dėdę 
Antaną Serapiną ir švogerį 
Aleksandrą Butkevicz lr jų 
šeimas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko brolj tr 3 seseris.

Velionis priklausė prie 
Unitv Pašeipos Kliūbo.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4557 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks pirmad., gruod. 
1 d. Iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas Į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visu 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
žentai. Anūkai. Pusbroliai, Dė
dė,. Pnssaso.rtts, ftvogeris, lr 

Giminės.
T^ai<J. direktorius: John F. 

Eudeikis, tel. Yards 1741.

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITftS Į

LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA: i REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St. 
Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPuhlic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 ▼ vak.; šeitad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

ARCHER HFIGHTS — GERA 
PROGA

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga 
išmokti agentnvimo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susina- 
žinęs su lietuviais Archer Heights 
apylinke. Patyrimas nereikalingos. 
Atsišaukite telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės į raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVENUE

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gera susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą 
progą užsidirbti ekstra pinigu a- 
gentauiant gerai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės J 
raštine —

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

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

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

AGENTAUTI GERA PROGA — 
TOWN OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Tovvn of Lake krašte, yra 
reikalingas agentauti gerai žinomam 
lietuvių laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigų. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN- 
al 8010 arba kreipkitės j raštinę:

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

PARSIDUODA NAMAS 
Parshhioda 5 kambarių “cottage” —

■ tik 7 metų senumo. Apšildomas 
1 karšto vandenio šiluma. Lotas 25 
i pėdų pločio ir 125 pėdų ilgio. Kreip- 
i kitės sekančiu adresu: 
j 7136 SO. MAPLEM’OOD AVENUE

' AR IEŠKOTE DARBO? 
Jeigu taip, —

Skaitykite “Draugo” 
‘Help Wanted’ Skelbimus.

paskutinis
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotinig Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4600-07 SOUTH HERMITAGE avenue

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

• Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

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
I. J. ZOLP

1646 West 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. W estem Avenue 

Tel. GROvehiU 0142

Skyrius: 710 W. 18th St. 
Visi Telefonai: YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenue 

Tel. YARds 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lltuanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 23rd Plaee 

Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
, KURIA DIENA IR KOKIE RINKIMAI 

" ĮVYKS CHICAGOJ 1942 m.
Chicago miesto ir Cook Birželio 1 d. teisėjų i vy- 

apskrities rinkimų komisio- riausiąjį teismą rinkimai 
nierių boardas, remdamasis Registracija uždaroma ge 
rinkimų įstatymais paskelbė; gūžės 2 d.

DRAUGAS

rinkimams tvarką 1942 me
tais:

Vasario 7 iki 23 d. bus 
priimtos peticijos kandida
tų į valstybės ir kongreeo 
ofisus, apskrities ofišus ir į 
miestinio vyriausiojo teisėjo 
ir kitų miestinių teisėjų 
vietas

Vasario 18 iki kovo 5 d. 
bus priimtos peticijos kan
didatų miestinio teismo bai- 
lifui ir klerkui.

Lapkričio 3 d. generaliniai 
rinkimai. Registracija uždą 
romą spalio 5 d.

Iškeltas sumanymas “pri 
mary” rinkimus nukelti 
birželio 1 d. kartu su teisė 
jų rinkimais. Tuo būdu, sa
koma, būsią sutaupyta aps
kričiai apie vienas milijo
nas dol.
tačiau reikalingas legislatū-

Japonai neįveiks 
Kinijos

Iš Omaha, Neb., Chicagon 
atvyko kun. Patrick O’Con- 
nor, misionierius Kinijoje 
ir tos šalies žinovas. Misi- 
neriaujant jam teko aplan
kyti kuone visas Kinijos 
dalis.

Jis pareiškia, kad japo
nai nieku būdu neįveiks ir 
nenugalės Kinijos, nes ki
niečiai pasiaukojusiai ir visu 
nuoširdžiu užsidegimu gina 
savo tėvynę nuo japonų im- 
perijalistų.

Rastas nušautas
Arti 51 gt. ir Merrlmack

.. ave. prerijėse rastas nušau-Sis sumanymas 5 J ~. tas James McCurrie, 17 m

ŠIANDIE skamba 
VESTUVIŲ VARPAI

mu
X Vaistininko Jonaičio 

namuose, Brighton Park, už
vakar buvo “shower party” 
Onai Piežienei, žinomai dai
nininkei ir žurnalisto Stasio 
Piešos žmonai. Žymių vieš
nių dalyvavo iš arti ir toli.

X DKK narių pirmas šio 
rudens susirinkimas praei
tą ketvirtadienį buvo įdo
mus ir nariams labai nau
dingas. Paskaitoj buvo dnr. 

Į “Draugo” skaitytojų ankie-
Dr. P. Bartkus, kuris šian, tos. Paskui sekė diskusijos, 

die susituoks su B. Ruzins- J Be to, nutarta suruošti ant- 
kaite. Šliūbas bus Gimimo į rą metinį DKK bankietą. 
Panelės Šv. parapijos baž-' Nutarta kitam susirinkimui 
nyčioje, o vestuvės pas jau- su paskaita pakviesti vieną

vęs. Visi ir visos atsilan-Į 
kusieji buvo patenkinti.

X Della Dauskurdienė, ži
noma Brighton Park biz- 
nierka, adresu 2543 W. 43 
St., maino savo pavardę: 
lapkr. 29 d. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. bažny
čioj susituoks su Robertu 
Ketvirčiu, ilgai gyvenusiu 
Cicero ir buvusiu biznie
rium. Ta proga Domicėlė už
sisakė “Draugą”. Nuoširdūs 
linkėjimai naujam gyveni
me.

ros sprendimo, legislatūra
Balandžio 14 d. “prima-; gi turėtų būti sušaukta

ry” balsavimai. Prieš tai 
piliečių registravimąsis už
daromas kovo 16 d.

specialėn sesi jon. Šis žygis 
daugiausia priklauso nuo 
gubernatoriaus.

1942 M. LIETUVIAI SIEKIA SAVO 
KANDIDATO į SANITARY DISTRICT

Cook apskrities lietuvių 
demokratų lyga su savo 18 
afiliuočų klubų nusprendi: 
1942 metais vieną lietuvį 
įstatyti kandidatu į trus'i 
sus Chicago sanitariniam d: 
strikte.

Šiuo kandidatu numaty 
tas lietuvių demokratų iy 
gos prezidenfas Al. G. Kum 
Skis, “Lithuanian Leader”

Pirks kalakutienos 
Anglijai

Federal Surplus Commo- 
dities Corporation, kuri su
pirkinėja maistą skiriamą 
Anglijai, paskutiniais lai

amž., iš Minooka. Polici 
ja patyrė, kad jis lankėsi 
pas savo tėvą Chicagoj ii 
išėjo medžioti. Lipdamas 
per tvorelę paslydo ir žuvo 
nuo turimo su savimi .22 
šautuvo, kurs šalia lavono 
rastas.

Radio
Lapkričio 30 d., sekma

dienio vakare, 5:30 vai. 
vak. ir WCFL, 1000 ki’., 
radio stoties Budrikas duos 
lietuvišką radio programą. 
Pasiklausykife didžiulio or
kestro gražios muzikos, du
eto liaudies dainų ir nau-kaie supirko--gimtus tuk?

Cančių svarų vištienos skai | jienų. Sekmadienį dainuos 
dinėse. Dabar praneša, kaa I iš Lietuvos atvykusios dvi 

savaitinuko leidėjas ir pie- nusprendusi daug pirkti ū jaunos dainininkės, kurios 
Ūnių Chicagos parkų dic- kalakutienos skardinėse. , pirmą kartą pasirodys pe?
trikto reprezentantas Chi
cagos parkų—distriktui. -Ma- 
yoro E. J. Kelly jis paskir
tas į šį ofisą.

Kumskio kandidatūros į 
sanitarinį distriktą suma
nymą, indorsuoja apskri
ties klerkas M. J. Flynn, 
biznieriai, profesionalai ir 
daugelis kitų.

Tuo reikalu bus kreipta
si į Ccok apskrities demo
kratų centralinį komitetą.

Sakoma, bus perkama tik i radio.
iš jaunų kalakutų paga 
mintą mėsa skardinėse 
Nežinoma, kaip brangiai 
bus mokama už kalakutie 
ną. Už vištieną, sakoma?, 
mokėta po vieną dolerį sva
rui. Ši mėsa, kaip praneš
ta, bus vartojama tik ligo
ninėse Anglijoje.

WOLK STIBIO
1943 VVcO 1* ' 1

ADVANCED Vl’MA
I.OWEST POSMUI F PHD ES 

phone vfavfttf :*» ’
'O/0

10 darbininkų sužeista
Carbide and Carbon Che

mical Corporation dirbtu 
vėje, Whitinge, susprogo 
statinė su 10,000 galionų 
chemikalijų (aceCic anhyd- 
rate). 10 darbininkų sužeis
ta. Jie paimti į St. Catherine 
ligoninę, Indiana Harbor, 
Ind. Pranešta, kad nė vie
nam nėra pavojaus.

nosios tėvus adresu 6643 S. 
Artesian Ave. Jaunai porai 
linkime ilgiausių metų!

Susirinkimai
Marąuette Park Liet. Am 

Piliečių Klubo mėnesinis su 
sirinkimas įvyks sekmadie 
nį, lapkr. 30 d. 2 vai. po pie
tų parapijos svetainėj. Visi 
nariai malonėkite ateiti į 
susirinkimą. Turime nema
žai reikalų svarstyti. Bus 
laiškai skaityti nuo vietinių 
valdininkų. Valdyba

X Sv. Kazimiero purapi 
jos salėj, Chicago Heights, 
sekmadienį, lapkričio 30 d., 
7:30 vai. vakare bus rodomi 
judamieji paveikslai. Pa
veikslus rodys žinomas fil- 
mininkas Kaz. Aūkškalnis 
iš Gary, Ind. Visi tos apy
linkės lietuviai lai nepralei
džia progos pamatyti gra
žių judamųjų paveikslų.

X Kun. J. Balkūnas, pa
sveikęs, vakar grįžo į savo 
parapiją, Maspeth, L. I.

SKAITYKITE •‘DRAUGĄ*

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME e C C A ClfTA
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ.................. $OOU/UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigą 
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.

■A

Budriko Rakandų, Radio 
ir Jewelry krautuvė yra 
lendėjų šios programos.

Pranešėjas.

Cicero. — šiuo pranešu 
visoms Šv. Antano parapi
jos draugijoms, kad Federa
cijos 12 skyriaus susirinki
mas bus 30 d. lapkričio, .1 
vai., & mokyklos kambary. 
Draugijų, kuopų, skyrių at
stovai prašomi būtinai ateiti 
į šį svarbų susirinkimą. Vi
siems bus įdomu išgirsti 

’ pranešimas iš Federacijos 
ir Labdarių seimų. Susi 
rinkime bus ir svečių. Į su
sirinkimą ypatingai kvie
čiami jaunimo draugijų 
atstovai.

A. Valančius.

Bridgeport. — Susirinki
mas Labdarių 5 kuopos bus 
sekmadienį, lapkr. 30 d. 2 
vai. po pietų. Visi kuopos 
nariai prašomi susirinkti. 
Turime daug svarbių daly
kų pranešti ir daug ką nu
tarti. Svarbus laikas dabar 
kas link baigimo senelių 
statomos prieglaudos; taip
gi išgirsite raportus iš sei
mo ir iš centro susirinkimo.

Valdyba

Moterų Sąjungos 49 kuo
pos priešmetinis susirinki
mas įvyks antradienį, gruo
džio 2 d. 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėje. Prašomos vi
sos narės atsilankyti, nes 
bus rinkimas valdybos, taip 
pat ir kitų reikalų svarsty
mas.

Nut. rašt. Sofija žičkus

“THAT LITTLE CAME” Inter-nat’lCartooa ..s,K.T.—By B. Link
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Marąuette Park. — Lab 
darių Sąjungos -23 kuopa 
laikys susirinkimą sekma
dienį, lapkričio 30 d. para
pijos svetainėje 1:30 valan
dą po pietų. Visi kuopos na
riai ir Labdarybės darbuo
tojai kviečiami laiku susi 
rinkti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

iš anglų spaudos reporterių.

X Ateitininkų Draugovė
lapkričio 29 d., šeštadienį,
8 vai. vak. Maziliauskienės 
salėj, 3259 S. Union ave. 
(važiuoti Halsted St. iki 33 
St.) turės linksmą pasišo
kimą. Jokių tikietų nebus. 
Kviečiame dalyvauti visus, 
kurie tik mėgsta lietuviškus 
šokius

X K. Baras ruošia spau
dai naują knygą, kurioj ap
rašys savo kelionės įspū
džius po įvairius kraštus. 
Daug bus paliesta ir Lietu
vos gyvenimo įvykių.

X Dantistas J. C. Sven- 
ciskas ofisą jau perkėlė į 
savo naująjį namą? 4401 S. 
Fairfield Ave. Namas ir o- 
fisas įrengtas labai moder
niškai.

X Senesnieji veikėjai Chi
cagoj, kiek girdėt, kalba a- 
pie įsteigimą Old Timer Klū 
bo. Sumanymas visuose tuo
se veikėjuose randas prita
rimo. Klūbas išsyk gali iš
augti į porą šimtų narių.

X Kazimieras Barauskas 
ir B. Gailius, ūkininkai iš 
Michigano, lankėsi redakci
joj, užsimokėjo už “Drau
gą,” nusipirko knygų, papa
sakojo šį tą iš ūkininkų da
bartinio gyvenimo.

X A. ir E. Statkų sūnaus 
Ernesto šaunios sužieduotu
vės su Ambrosiūte iš Mar
ąuette Park, praeitą sekma
dienį buvo ne Ambrosienės 
name, kaip rašyta bet Stat
kų, Brighton Parke.

X Jaunų Moterų Klubo 
North Side pirmutinė pra
moga užvakar parapijos sa 
lėj kuo geriausiai pavyko. 
Klūbas naujai susiorganiza-

Teisybės Mylėtojų drau
gystės rudeninis balius bus 
šeštadienį, lapkričio 29, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ir 
svečiai kviečiami atsilanky
ti, bus gera muzika šokiams 
ir užkandžių. Užtikriname, 
kad visi atsilankę turės ge
rus laikus.

Komitetas: J. Dimša, L. 
Jucius ir J. Balchunas.

AR LAIKAS NAMUS 
. PATAISYTIT 

' Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorins 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, Di 
valdžios darbų — dabar užsiinu 

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

Tel. Canal 5014

FED1 :and: <VINGS
LOAN ASSOCIATION oF Chicago 
JUSTIN MACKIEW1CH, Pre*.

4192 Archer Avenue 
VIRginia lUt

J

Jr

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
O1NLNO ROOM SHT8 — l'AK 
LOU SKTS — BHtROOM SETS 
— RL'GS — RADIOS — RE- 

-K lt, KRATO K-S — WASHEKS — 
MANOELS — STOVĖS.

Alt AationaU? Itrmi

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Aven
Telefonas REPUBLIC dd.M

r?

Jr

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

VASARA JAU ČIA — DABAR LAIKAS PIGIAU IK 
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll

TA | IPYI/JTP įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpėsI I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8M%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nennskrlaadihnt Nei 
Vieno KUJentol

Keistuto Savings and Loaa Association yra žymiausia, seniau
sia Ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, III.
Joe. M. Mozeris, Sec’y.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IflARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAI), ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

Be kentėjimų laimingu- 
I mas būtų vėju, kurio nepa- 
j justų Žmonijos veidas.

Ka

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242
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UŽ BRIGHTON PARK LIETUVIŲ GARBE!
Sėkmingos misijos. Daugelis jau pasikvietė 
į savo namus geriausią prietelių. - Sekma
dienį nepaprasta diena. Iškilmingai užraši
nės laikraštį: "Draugas".

Per ištisas dvi savaites 
Brighton Parke tęsės šv. 
misijos, kurias sėkmingai 
vedė kun. Kidykas, S. J. 
Daugelį sustiprino tikėji
mo tiesose, atšalusius su
šildė, svyruojantiems įkvė
pė katalikiškos drąsos ir 
jėgos, o ne vieną grąžino ( 
prie Dievo, mūsų geriausio 
Tėvo, be Kurio nieko nėra 
tvirta, nieko nėra naujo. 
Tik jis gali duoti gražesnį 
ir tauresnį gyvenimą. Po 
Brighton Parko lietuvių 
koloniją pasipylė nauja gy
vumo ir veiklumo dvasia. 
Šiandien kiekvienas Brigh
ton Parko lietuvis atvirai 
kalba:

mes dirbame, kad gyve
nimas būtų gražesnis; 
mes švenčiame didelę sie
los šventę, kad visi jaus
tų; mes siekiame didelių 
dalykų, kad ir kiti mus 
pasektų, mes kuriame ir 

. pasišvenčiame, kad gar
bingai plevėsuotų katali
kiška, amerikoniška ir 
lietuviška vėliava.

Yra pilna garantija, kad 
Brighton Park lietuviai ka

ATYDA MARSHALL FIELD and CO. NAMŲ

UŽLAIKYMO SKYRIAUS DARBININKAI!

Ar mūsų darbas apsaugotas?

Tai tokiu klausimu darbininkai šiandie, kurie dirba pas 
Marshall Field and Company kaipo porteriai, dženitoriai, serub- 
women, matronos ir taip toliau TURIME pagalvoti!

Amerikos Darbo Federacija (American Federation of 
Labor) kaip visuomet ir dabar, per Departamentinių Krautuvių 
Tarybą ir Lokalą 73, dirba SĄŽINIŠKAI ir ORGANIZUOTAI 
tikslu pakelti jūsų algas ir gauti jums apsaugą — unijos kont
raktą — kad pilnai užtikrinti jums geresnes darbo sąlygas.

z

Taigi, DABAR, neatidėliojančiai, išpildykite aplikaciją { 
Amerikos Darbo Federaciją! Dauguma lietuvių darbininkų jau 
yra išpildę. Ryšium su nesenai padarytu Nacionalės Darbo San
tykių Tarybos sprendimu yra labai svarbu, kad visi pasirašytu- 
mėt tuojau. Norėdami gauti aplikaciją šaukite Randolph 4380.

Elevatorių operatoriai, langų valytojai ir visi amatai yra 
susiorganizavę 100% A. F. of L. Organizuota pajėga neperga
lima, tadgi padėkite padaryti Ir namų užlaikymo skyrių 100%. 
A. F. L.

Dėl tolimesnių informacijų, maloniai kviečiami šaukti 
Randolph 4380, arba atsilankykite į A. F. L. unijos ofisą. Kam
barys 804, 130 N. VVells St.

Department Stores Employees Union, Local 37, of the 
Dept. Store Council, affiliated vvith B. S. E. I. U., A. F. L

talikai pilnai ištesės savo 
galinguose ryžtuose, nes tai 
yra žmonės verti pasitikė
jimo ir žiną savo vertę. 
Mus verčia taip manyti ne 
tik Brighton Parko lietu
vių garbingumas, tauru
mas ir gilus susipratimas, 
bet taip pat ir tas faktas, 
kad daugelis jųjų skaito 
įdomiausią, turiningiausią 
ir gražiausią laikraštį 
“Draugas,” kuris kasdien 
plačiausiai informuoja apie 
visus įvykius ir nurodo 
kryptį, kurios mes dabar ; 
turime laikytis. ;

Bet yra dar tokių Brigh 
ton Parke lietuvių namų, į 
kuriuos neatsilanko malo
nus ir gražus prietelius — 
laikraštis “Draugas,” ku
ris labai labai norėtų ir su 
jais pasišnekėti ir pasida
linti mintimis svarbiausiais, 
ir aktualiausiais klausi
mais. Teko girdėti, kad 
ir į jų namus jau “Drau
gas” atsilankys ir dalinsis 
mintimis džiaugsmo ir skau 
smo valandose.

Sekmadienį baigsis misi
jos, šis ^svarbus ir reikš-

Kun, A. Briška, Nekalto
Prasidėjimo Panelės šv. pa
rapijos klebonas, dienraščio 
“Draugo” bendradarbis ir 
visuomenės veikėjas, sėk
mingų misijų, kurios baig
sis šį sekmadienį, proga, pa
siryžo savo parapijoj pra-, 
vesti ir katalikiškos spau- j 
dos — dienr. “Draugo” iš-1 
platinimą. Tame kilniame 
darbe klebonui padeda ku
nigai vikarai: S. Valuckas, 
J. Stankevičius, J. Statkus 
ir parapijos veikėjai.

mingas įvykis reikia kuo 
nors pažymėti. Geriausiai 
mes šį didelį gyvenimo įvy
kį atžymėsime, kuris ne 
vienam suteikė naują ir 
sveiką pažiūrą į gyvenimą, 
jei mes atidarysime duri3 
ir įsileisime į savo šeimą 
geriausią ir nuoširdžiausią 
prietelių—laikraštį “Drau 
gas.” Sekmadienį 3 vai. po 
pietų gabus spaudos platin

DRAUGAS

tojas VI. Cibulskis stove* 
prie bažnyčios durų ir iš
kilmingai užrašinės laikraš
tį “Draugas.” Tat yra ge
riausia proga parsikviesti į 
savo namus , laikraštį 
“Drangas.” Neatidėliokim 
kitai dienai, bet šiandien 
tai padarykime.

Mes taip pat esame su
žavėti, kad nepaprastai 
daug nuoširdumo ir meilė3 
rodo Brighton Park dva
sios vadai: kun- A. Briška, 
kun. Jon. Statkus, kun. St. 
Valuckis ir kun. Stankevi
čius spaudos platinimo dar
be.

Jei kas neturės progos 
užsisakyti “Draugo” misi
joms pasibaigus, me3 tiki 
me, kad tie užsisakys per 
savo dvasios vadus kalen
dos metu ar kitomis progo- ,

Kun. S. Valuckis, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos vikaras, jaunimo or
ganizacijų dvasios vadas 
kuris daug padeda klebonui 
kun. A. Briškai platinime 
katalikiškos spaudos — 
‘Draugo.”

mis. Taip paf ateina į 
“Draugo” platinimo talką 
muzikas J. Kudirka ir za- 

' kristi jonas Žįaubra.
Yra daug vilčių, kad 

Brighton Park lietuvių kc 
lonija atsistos pirmoj vie
toj. Tat visi už Brighton 
Park’o lietuvių garbę ir pir 
menybę.

Kun. J. Stankevičius, Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos vikaras, mė- 

1 giamas jaunimo vadas - vei
kėjas, gražiai darbuojasi ir 
padeda klebonui kun. A. 
Briškai Brighton Parką ka
talikiškos spaudos atžvilgiu 
padaryti pavyzdžiu kitoms 
kolonijoms.

Gyvuliu paroda 
Chicagoje

International amfiteatre, 
41 ir Halsted gt., šiandie 
atidaroma gyvulių paroda J 
— International Live Štock 
Exposition. Tęsis visą sa
vaitę.

žiūrėk gerai! Naujų rolių 
prisidėjo! Kas tai naujo tapo 
pridėta ir prie Old Oolds ... 
tatai suteikia Jum puikesni 
cigareto skonį.

*Tai Latakia!
(Ištariama La-ta-ky’-a) 
brangus, skoningas Ryty 
Viduržemio tabakas pri
dėtas dabar kaip “prie
skonis” Naujuose Old 
Golds, jis suteikia rūky
tojam visai Naują, pui
kesnį cigareto skonį.

Kas tai MAUJO

šeštadienis, lapkr. 29, 1941

PASIŽYMĖJUSI SEIMĄ

I “Draugo” bendradarbių agentas Brighton Parke, Flarijonas Gubista, su savo vaikučiais nuo 1925 metų 
, pradėjo “Draugo” išnešiojimą ir prenumeravimą. P-nas Gubista yra įtraukęs visą savo šeimą į darbą. 
' Paveiksle matosi Flarijonas ir Rozalija Gubistai, o stovint prie tėvų žiūrint iš kairės j dešinę: Jonas 
Oną, Laurencas, Rožė, Kaziiukas ir Jadvyga. Gyvena po adresu: 4355 So. Mozart St. Tel. Laf. 6005.

F. Gubista yra ištvermingas, kad kas sekmadienį stovi prie bažnyčios durų su “Draugu” ir “Laivu”. 
Po šių misijų tikimės gauti daugiau skaitytojų.

"AŠ PADĖJAU PLĖŠIKAMS"
“Aš noriu apiplėšti vieną 

turtingą žmogų. Man reikia 
revolverio ir keletos įrankių 
durims atidaryti. Bet aš ne
turiu pinigų jiems nusipirk
ti. Paskolink man pora de
šimtų dolerių.”

Jei tekiam žmogui sko
lintum prašomus pinigus ir 
jis nusipirkęs reikalingus į 
rankiųs apiplėštų tą turtin 
gąjį vyrą, tai teismas pri 
pažintų Tamstą kaltu pade 
jus plėšti, nors Tamsta pats 
nei iš tolo nebūtum prie to 
žmogaus namų priėjęs.

Pripažintų kaltu už davi
mą pinigų, be kurių plėši
kas nebūtų galėjęs prireng
ti apiplėšimo.

Turime keletą lietuviškų 
laikraščių Amerikoje, kurių 
tikslas yra išplėšti žmonėms 
brangiausią turtą tikėjimą, 
atitraukti nuo Bažnyčios, 
nuo Kristaus. Tų laikraščių

negalima išleisti be pinigų. 
Todėl jie medžioja sau skai
tytojų būrius, kurie savo 
centais padėtų išleisti tuos 
pilnus nuodų šlamštus. Jei 
katalikai žmonės tų laikraš
čių neskaitytų, tai šią pat 
iieną tie dorovės nuodyto
jai užsidarytų. Todėl jei ka
talikas žmogus užsisako sau 
tuos tikėjimą ir dorą karts 
nuo karto pašiepiančius laik 
raščius, jis savo pinigais 
prisideda prie apiplėšimo 
3ielų, prie apiplėšimo Baž
nyčios. Jis savo pinigais ap
moka Kristaus aršiausius 
neprietelius. Toks žmogus 
turi sau sakyti: “A, padėjau 
plėšikams apiplėšti nekaltas 
sielas”; “aš padėjau piktin
ti dorus žmones.” Todėl nei 
vienas katalikas negali pa
siteisinti remdamas savo 
centais nekatalikiškus laik
raščius. Katalikiški laikraš

čiai Amerikoje yra tik ši
tie: Dienraštis Draugas; sa
vaitraščiai : Amerika, Dar
bininkas, Garsas, Lietuvių 
Žinios, Laivas. Mėnesiniai: 
jaunimui: Studentų žodis, 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Aidai, Vytis. Moterims —• 
Dirva.

Kas remia kitus, tas re
mia Kristaus priešus.

J. Kidykas, S.J.

Gyvenimas nuolat 
brangėja

Darbininkų organizacijų 
vadai nujaučia, kad iki atei
nančio pavasario gyvenimas 
gali pabrangti iki 20 nuo
šimčių, arba daugiau.

Tad darydami sutartis su 
darbdaviais unijų vadai 
ima reikalauti, kad sutar 
tyse būtų įterptas posmas 
bile kurį laiką atnaujinti 
pasitarimus kas link atlygi
nimo už darbą

T?* r


