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SVARBUS TEISMO 
NUOSPRENDIS

J. A. Valstybių vyriausias 
teismas gruodžio 8 d. pas
kelbė savo reikšmingą nuos
prendį. Jis pripažino spau
dai laisvę, kurią Kaliforni
jos teismai bandė pakirsti.

Los Angeles, Cal., laikraš
tis The Times 1937 ir 1938 
metais keliais atvejais kri
tikavo to miesto vyresnią- 
jam teisme bylų nugranėji- 
mą. Teisėjas įsižeidė ir lai
kraščio redaktorių pašaukė 
tieson ir jį nubaudė. Nubaus 
tasis apeliavo į valstybės vy
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Japonų Parašutninkai Vigan Mieste
Pirmieji Amerikos 
laimėjimai Pacifi
ke prieš japonus
Washingtonas, gruodžio 10 

d. — Pirmasis karo departa
mento oficialusis komunika
tas šiandie paskelbė apie su 
laikymą japonų invazijos va 
kariniam Luz^n salos pa
kraštyje.

Luzon sala yra viena svar 
blausiųjų Filipinų salų. Ma

riausią teismą. Šis teismas ! nila yra apie 400 mylių nuo 
patvirtino ano teismo nuos-, tos vietos, kur japonai ban- 
prendį. Tada redaktorius pa: dė išlaipinti kariuomenę.
davė apeliacijos skundą J 
A. Valstybių vyriausiam tei 
smui. šis teismas paskelbė 
nuosprendį redaktoriaus nau 
dai.

Vyriausias šalies teismas
5 balsais prieš 4 nurodo, kad Pirmasis komunikatas 
šalies konstitucijos pirmuo
ju priedu spaudai ir žodžiui 
garantuojama laisvė. Be ko 
kių piktų norų ir užslėptų
tikslų galima kritikuoti ir formacijo3 iS vadovaujan{io 
teismą jei susekama kas generolo Tolimuose Rytuose 
nors klaidinga. atidengia nugalėjiimą priešo

atakos vakariniam Luzon pa 
jūryj tarp San Fernando ir 
Vigan. Mūsų pirmosios bom 
bardavimo atakuos ant šešių 
transportinių lAivų prie Vi
gan tiksliai pataikė į tris 
priešo laivus ir sužalojo li
kusius tris. Vienas laivas 
tuojau nuskendo.

“Laivyno aviacija atakoje

Anksčiau iš Manilos ka
riuomenės komunikatas pra
nešė, jog japonai pilnomis 
pajėgomis pravedė atakas 
Luzon salos šiaurėje.

Karo departamentas pas
kelbė pirmąjį oficialių ko
munikatą sekamai:

“Pereitą naktį gauta in-

NACIAI IR 
KRIKŠČIONYBE 

“Mes, vokiečiai, esame pa
skirties pašaukti būti pir
maisiais nutraukti visas ry
šius su krikščionybe; tas 
yra nepaprasta garbė”.

Taip rašoma po visą Vo
kietija plačiai skleidžiamos I
knygos įvade. Ta knyga yra' dalyvavo artimai bendradar 
“Gott und Volk” (Dievas ir biaudama su kariuomene. 
Tauta). Knygos autorius ne | Pietinėse salose dar neįvyko 
žinomas. Knygoje apibudi- į jokių veiksmų”. ,
narna “nauja religinė tvar
ka” vietoje katalikybės ir 
protestantizmo. O ta “nauja 
religinė tvarka Vokietijoje 
sukasi apie meilę Vokieti
jai ir ištikimybę fuehrui 
(Hitleriui)”.

Rusijos bolševikai perse
kioja visas religijas ir šian
die bando to savo barbariš
ko darbo išsiginti. Naciai gi 
neišsigina savo vykdomos 
kovos prieš krikščionybę. Su 
atviru priešu1 kova yra sėk
mingesnė.

BOLŠEVIKŲ 
NUSISTATYMAS 

Po klastingų japonų atakų 
prieš J. A. Valstybes ir po 
karo paskelbimo Japonijai 
imta įdomauti, ką dabar Ru 
sijos bolševikai pradės. Pa
galiau sulaukta.

Pirmiausia naujas Sov. 
Rusijos ambasadorius M. 
Litvinovas Washingtone mū 
sų šalies vyriausybei palin
kėjo geriausio pasisekimo 
kare su japonais.

Paskiau iš Maskvos pra
nešta, kad šiame Amerikos 
kare su Japonija Sov. Rusi
ja bus neutrali. Užs. reikalų 
komisaras Lozovski pareiš
kia, kad bolševikų japonų 
santykiuose nėra jokių pa
keitimų. Sako, Sov. Rusija 
su Japonija turinčios savi
tarpio nepuolimo sutartį ir 
šį sutartis yra galioje.

Tai tau bolševikai! O iš

Užėmė miestą
Iš Manilos pranešama, jog 

japonijos parašutininkai už
ėmė šiaurvakarinį Luzon sa
los uostą Vigan ir išlaipino 
kariuomenę šiaurės uosto 
Aįjarri apylinkėse.

' Kariuomenės komunika- 
tis pareiškė, jog pirmiausia 
jąponai išlipę prie Aparri 
‘įr gal būt kitose šalinėse 
vietose” ir tebetęsia kariuo
menės išlaipinimą Amerikos' 
orlaiviams bombarduojant.

Vėlesnis komunikatas pa
reiškia, jog daugiau japonų 
kariuomenės neišlaipinta ir 
jog “situacija šiaurinėj Lu
zon dalyj pasilieka tokia 
pat”.

Bombardavo Manilą
Kovoms tebevykstant šiau 

rėje dvi Japonijos bombane

- h MAISTO NIEKAD 
NEPRITRUKS 
i Prezidentas Rooseveltas. 
kntradienio vakarą per radi
ją be kitko šaliai pranešė, 
kad J. A. Valstybėms netrū
ksta maisto produktų šian
die ir to nestigs nė ateityje. 
Ir tuo klausimu gyventojai 
nereikalauja rūpintis.

Tą pat dieną kiek anks
čiau prezidentas spaudos 
konferencijoj buvo prasita
ręs, kad ima stigti kai ku
rių vartojamų gyvenimui 
daiktų, bet maisto produktų

Sov. Rusijos laukta žaibin- I pakankama. Paskiau prezi- 
gų karo veiksmų prieš japo dentas per radiją pakartojo 
nūs Azijos Rytuose. j savo pirmesnį pc reiškimą.
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šių grupės atakavo Manilą 
ir jo priemiesčius. Sunkiau
siai paliesta Nichols aviaci
jos stotis, Fort William Mc- 
Kinley ir Nielson aerodro
mo apylinkės.

Po atakų išleistas komu
nikatas pažymi, jog esą ga
lima, kad didelis skaičius 
Japonijos orlaivių pašauta.

Iš Singapūro nepatvirtinti 
pranešimai skelbia, jog vie
no pašautųjų japonų orlai
vių lakūnų pasirodė esąs vo 
kietis.
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Nuskandino Anglijos
karo laivus

Londonas, gruodžio 10 d. 
— Vokietijos radio paskel
bė, jog netoli Manilos šian
die prasidėjo milžiniška ko
va tarp Jungtinių Valstybių 
ir Japonijos laivyno.

Rusų laimėjimai
prieš vokiečius

Maskva, gruodžio 10 d. — 
Sovietų kariuomenės laikraš 
tis Raudonoji žvaigždė ra
šo, jog vokiečių atakos ant 
Sevastopolio, Kryme, nepa
vykusios ir ten esą sunai
kintą 15,000 vokiečių karei
vių.

Oficialiai, rusai skelbia, 
jog jų kariuomenė šiandie 
atsiėmė iš vokiečių svarbų

, geležinkelio centrą Tikhvin, Bahru ir Kuantan apylinkė- ,Įpie u0 mylių j nuQ
. Leningrado.
i Kalinino fronte rusai su-

Japonai užėmę 
anglų bazę

Singapūras, gruodžio 10 d. 
— Atrodo, jog anglai prara
do Kotą Bahru, šiaurinį Ma
lajų orlaivių bazę, kur japo
nai išlaipino stiprias karo 
pajėgas, nors anglų kamuni- 
katas pareiškia, kad Kotą

se sulaikyta japonų atakos.
Tuo tarpu galingos Olan

dijos Rytų Indijos pajėgos
— karo laivai ir orlaiviai pa 
siuntė anglams paramą šiau 
rinėj Malajų dalyj.

Anglų kariuomenė ir avi
acija šiandie aršiai kovoja 
su japonais, prie Kuantano, 
kuris yra arčiausia Singapu 
ro.

Nacių kariuomenė 
pasitraukė visame 
rusų fronte

Berlynas, gruodžio 10 d.
— Nacių karo sluogsniai pa i Tvirtindami, jog vokiečių 
reiškia, jog visuose Rusijos) žygiavimas į rytus baigtas

naikinę 1,400 vokiečių karei 
vių ir atsiėmę septynis kai
mus.

Tuo pačiu laiku rusai pa
skelbė, jog sudaryta nauja 
500,000 kareivių armija, ku
ri paruošta didiesiems šal- 
čias. Todėl reikia laukti, 
kad rusų kotratakos ir to
liau bus tęsiamos.

Tokijo, gruodžio 10 d. — 
Japonų, oficialus radio pas
kelbė, jog Japonijoje suimta 
1,270 amerikiečių ir anglų, 
kurių tarpe kanadiečiai ir 
australiečiai.

fronto sektoriuose vokiečių 
kariuomenė pastraukusi į iš 
anksto paruoštas žiemos 
fronto linijas.

iki pavasario, šie sluogsniai 
pareiškia, jog “Vokietija ne 
turi jokių stratetiginių tiks
lų šią žiemą”.

Jungtinių Valstybių laivynas 
Ramiajam vandenyne tebevyrauja
Prezidento kalbos klausės 90 mil. žmonių 
Prezidentas užtikrino laimėjimų.

Washingtonas, gruodžio į nių Valstybių laivynas tebė 
10 d. —* Vakar vakare Pre- ra vadovaujamoji pajėga, 
zidentas Rooseveltas pasakė
pirmąją karo kalbą, kurioje 
jis pažymėjo, jog Ramiajam

Japonų pranešimai, pasak 
Prezidento, yra fantastiški. 

Tačiau toje pat kalboje
vandenyne, nežiūrint japonų , Prezidentas pažymėjo, jog 
padarytų nuostolių, Jungti- j šis karas bus sunkus ir il

gas.

90,000,000 klausės
Apskaičiuojama, jog Pre

zidento kalbos klausės apie 
devyniasdešimt milijonų 
žmonių.

“Mes visi esame šiam ka
re”, kalbėjo Prezidentas. 
“Kiekvienas vyras, kiekvie-

18 valstybių 
prieš Japoniją
Washingtonas, gruodžio 10 

d. — Šiuo metu Japonijai ka'! na moteris ir vaikas yra da
rą paskelbė aštuoniolika vai i linku vienam milžiniškiausių
stybių.

Jungtinės Valstybės, Ang
lija, Olandijos Indijos, Cos- 
ta Rica, Kanada, Kinija, Hai 
ti, Ei Salvador, Hondūras, 
Laisvoji Prancūzija, Domini 
can Republic, Nicaragua, 
Guatemala, Australija, N. 
Zelandija, Panama, Pietų 
Amerikos Unija ir Kuba.

Meksika ir Columbia nu 
traukė diplomatinius santy 
kius su Japonija.

Berlynas, gruodžio 10 d.
— Nacių oficialioji žinių
agentūra paskelbė, jog par-, — Nacių pranešimas iš To- 
sak japonų laivyno pareiški- kijo skelbia, jog Japonijos 
mo, esą galima tikėti, kad žinių agentūra paskelbusi, 
nuskandintas anglų 35,000! kad nuskandinta laivų vėžio 
tonų karo laivas King k,*ias Lang>ey. šie praneši

Berlynas, gruodžio 10 d.

George V. mai niekur nepatvirtinti.

Londonas, gruodžio 10 d. 
— Anglijos admiralitetas pa 
skelbė, jog netoli Malajų ja
ponai nuskandino 35,000 to
nų karo laivą Prince of 
Wales ir 35,000 tonų karo 
kruzerį Repulse. Admiralite
tas nepranešė kaip jie nus
kandinti ir nieko nepasisekė 
apie laivų įgulos likimą.

Japonų komunikatas pa
reiškė, jog šiuo3 laivus nus
kandinę japonų orlaiviai.

Smulkmenos nežinomos
Ministeris pirmininkas 

Churchill savo pareiškime 
pažymėjo, jog smulkmenos 
dar nežinomos “išskyrus tai,

Tokijo, gruodžio 10 d. — 
Japonų karo vadovybė šian

Amerikos istorijoje įvykių. 
Mes kartu turime pergyven
ta blogas žinias ir geras ži
nias, pralaimėjimus ir laimė
jimus”...

Prezidentas nė nemėgino 
sumažinti pirmųjų praneši
mų pobūdžio. Šie pirmi. ; 
pranešimai buvo blogi, b< 
jos ne visados bus blogos.

Laimėjimas tikras
“Mes laimėsime šį karą ir 

mes laimėsim pokarinę tai
ką”, pabrėžė Prezidentas.

Kad greičiau šio laimėji
mo pasiekti, Prezidentas pa
skelbė, jog nutarta paskelb
ti septynių darbo dienų sa
vaitė būtinose karo reikme
nų dirbtuvėse.

Be to, Prezidentas į 
gyventojus netikėti bet 
kiems gandams, mes daug 
guma šių gandų daugiausi

die paskelbė, jog japonų ka randa pradžia priešo stovy
riuomenė užėmusi Guam sa
lą.

Washingtonas, gruodžio 
10 d. — Laivynas šiandie 
paskelbė, jog pereitą sekma
dienį Pearl Harbor uoste,, 
japonų atakos metu žuvo 
. adm. Isaac Campbell.

•
Londonas, gruodžio 10 d. 

— Vichy radio šiandie pas
kelbė pranešimą iš Tokijo, 
jog Japonijos lakūnai, kurie 
bombardavo Amerikos latvy 
ną, Pearl Harbor uoste, pir

ką paskelbė Japonijos ofici- miausB išmetę bombas ir
alus komunikatas, kuris pa
reiškia, jog abu laivus nus
kandino orlaiviai.”

House of Commons posė
dyje ministeris pirmininkas 
pažymėjo, jog netrukus pa
teiks pilnesnę karo apžval
gą. Karas, pasak jo, šiuo 
metu susilaukė labai svar
bių permainų.

paskui patys paleidę savo 
orlaivius į taikinius.

Pasak Tokijo, nė vienas 
šių lakūnų nesitikėjo grįžti

•
YVash ing tonas, gruodžio 

10 d. — Attorney general 
Biddle šiandie pareiškė, jo.’ 
2,303 vokiečiai, italai ir ja
ponai Amerikoje suimti.

Washingtonas, 
10 d. — Šiandie 
shingas pasiuntė

gruodžio 
gen. Per- 
Preziden-

klose.

Kinija pradėjo 
naujas atakas

New Yorkas, gruodžio lu 
— Kinijos kariuomenė pra
dėjo atakas dviejose vietosi 
prieš japonus, kad paleng
vintų anglams kovas prieš 
japonus Hongkonge.

Gen. Chiang Kai-sheko k a 
riuomenė šias atakas pradė
jo prieš Cantoną, kai tuo 
pačųi japonai bombarduoja
mi iš oro ir jūros.

Žuvusiųjų skaičius 

esqs nemažas

New Yorkas, gruodžio 10 
d. — Anglijos ministeris To
limiesiems Rytams Alfred 
Duff Cooper šiandie paskel
bė Singapūre, kad su karo 
laivais Prince of Wales ir 

skai
čius jūrininkų.

Manila, gruodžio 10 d. — . » ... ..
Japonijos orlaiviai plrmadie RepU,8C. ž?”f0 d,dellB

* • “I Amo inrinmlzi,
nį numetė lapelių Ilocos Nor 
tos provincijoje .rangi nd am i Pasak Duff Cooper, daug

tui laišką, kuriame jis pasiū filipinus sulf lti, pa brazdami, blogiau už laivų žuvimą yra
lė savo patarnavimą Ameri
kos kariuomenei.

jog japonai kovo ją, kad iš
laisvintų filipinus.

didelis skaičius žuvusių drą 
šių jūrininkų.
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fe Pietų Amerikos lieluvių Gyvenimo
i i l’-fW €į ., . .. ., .

’ Lietuvių bažnyčios statyba arti galo. - Misio
nieriai persikelia gyventi į savo namą. - Di
džiausieji rėmėjai Šiaurės Amerikos lietu
viai. - Misionieriai susirūpinę bažnyčios už-

' baigimu. - Naujasis Marijonu adresas.
Tėvai Marijonai, su pa

gelba Šiaurės Amerikos lie-' 
tuvių, pereitų metų gegu
žės mėnesyje pradėjo pir
mosios lietuvių bažnyčios ir 
mokyklos statybą Argenti
noje. Tas darbas jau ar
tėja galo. Vienuolų namas, 
kuriame bus laikinai ir mo
kyklos patalpos, jau baigia
mas. Marijonai pereis gy
venti į savo namą nuo Ka-1 
lėdų.

I
Bažnyčios mūro darbai 

ir gi jau baigti. Geležiniai 
sparnai uždėti; dabar den-J 
giamas raudonų čerpių 
(tiles) stogas. Bažnyčios 
vidaus darbai užtruks apie 
keturis mėnesius, tad bus 
užbaigti apie Velykas. 1

Statyba atliekama šiau
rės Amerikos lietuvių pa
gelba. Vietos lietuvių pri
sidėjimas yra labai men
kas, ne tik dėl jų vargin
gos padėties, kiek ir dėl 
nelemta tikybinio apsileidi- j 
mo. Mūsų misionieriams 
dar teks ilgą laiką dirbti! 
labai sunkiose sąlygose, kol. 
vietos lietuviai pasireikš 
aktingais katalikais.

Einant statybai į galą, 
misionieriams tenka susirū
pinti dėl bažnyčios vidaus 
darbų baigimo, kadangi sta
tybos atsargos fondas 
smarkiai aptuštėjo. Todėl, 
Marijonų misionieriai dar 
kartą kreipiasi į visus ge
ros širdies lietuvius, prašy
dami atsiųsti bažnyčios už- 
oaigimui greitos pagelbos.

Kadangi gruodžio mėne
syje misionieriai pereina 
gyventi į savo namą, tad

NEWYORKIECIAI NEN USlGANDO ALIARMO

("Draugas" Acme telepnuM.

Kai New Yorko mieste švilpynių žviegimu sukeltas aliarmas dėl priešo orinių ata
kų, Times aikštėje žmonių minia pradėjo argumentuoti apie galimą pavojų ir nesi- 
akirstė, nepaisant radijo pranešimų ir poli cijos pastangų.

jiems reikia rašyti sekančiu 
naujuoju adresu:

Padres Marianos, 
Mendoza 2280,

Vilią Porvenir, Bs. Aires 
Argentina.

Ir mes turėjom progąos
Spring Valley, III. — Ir 

mes, springvaliečiai, gruo
džio 3, 4 ir 5 d. Valley 
Theatre turėjome progos 
pamatyti gražų judi. Buvo 
rodoma “Eternal Gift” 
(Amžinoji Auka).

Ištikrųjų naudinga uuvo 
pamatyti ne vien k?/.ali 
kams, bet ir kito tikėjimo 
žmonėms, žmonėms, gyve
nantiems dideliuose mies 
tuose, visuomet esti geres
nė proga pamatyti iškilmin
gas šv. Mišias. Bet mažuo
se miesteliuose tai reteny
bė iškilmingos Mišios šv. 
Jeigu kada ir pasitaiko, bet 
didelio iškilmingumo jokiu j 
būdu negalima surengti, 
nes tam tikslui visuomet I
stoka pajėgų. Tiesa, Mišių

Jono pasikalbėjimas su Raulu
Kur eini!

RAULAS: Yra žmonių, 
kurie sako: “Gali priklau
syti prie kokios tik nori baž
nyčios (katalikų, protesto 
nų, nezaliežninkų), visos jos 
vienodos, visos veda žmones 
į dangų. Ar tiesa?

JONAS: Toks pasakymas

MOTERY^ RADO SLĖPTUVĘ

l “Draugas" Acine telepnou.

Grupė moterų San Francisco, Cal., randa tinkamą nuo orinių bombų slėptuvę — tuš
čią rūsį apačioj San Francisco gatvės. Pasitaikius pavojui jos su vaikais tenai bursis.

šv. aukos vertė ta pati, bet 
išlaukinis įspūdis kitoks.

Be to, geri paveikslai ver
čia žmogų nors laikinai pa
miršti šiojo gyvenimo var
gus, o sielą kelia prie Die
vo. Blogi paveikslai kaip 
tik priešinga žemina 
žjnogaus tikrąjį . pašau
kimą. Ypatingai dabarti 
niu laiku beveik kasdien 
galima purviniausių šlamš 
tų pamatyti. Žinoma, yra 
daug žmonių, kurie švarių 
paveikslų nemėgsta, bet, 
priešingai, lanko juos, kurie 
būna “riebesni” ir maitina 
savo sielą pasaldytais nuo
dais. Žemaitis.

Registruokite per paštą 
siunčiamas visas vertingas 
siuntas, jei jose yra pini
gų, ar brangenybių.

galėtų būti tiesa tiktai: “be
pročiui, nezaliežninkui ir vi
siškai be įsitikinimo protes- 
tonui,” sako žydų rabinas 
Mr. Brikner. Imkim pavyz
dį. Nutarei važiuoti į Lie
tuvą. Nuvažiavęs į New 
York uoste matai šimtus 
laivų. Ar kiekvienas jų nu- 
vež tave į Lietuvą?

RAULAS: • Žinoma, kad 
ne.

JONAS: Taip ir oažny- 
čios. Yra viena šv. Katalikų 
Bažnyčia, kuri veda žmones 
į dangų. Jėzus Kristus aiš
kiai pasakė: “Bus viena a- 

i vidė ir vienas ganytojas, 
i “Tas reiškia, kad vienas yra 
Dievas, Kuris įkūrė Vieną 

| Bažnyčią ir toji yra šv. Ka- 
1 talikų Bažnyčia, kaipo vie
natinis laivas, kuris veža į 
amžiną gyvenimą tuos. ku

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
do mie ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

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

Rez.: • ENGIewood 5840

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

AMLKIKUb LILIUVlŲ DAKTARŲ UKAUGlĮOS MARIA/ 
CANai 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 We$t Cermak Rd.

Valandoe 1—3 popiet ir 7—8 v • 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7888

<« iubt* So. Talman A V*
-a rei GROvehill 0617 

ifiice tei HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad ir Nedėliomia sanitaras 
24?3 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AHD SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

'.imi 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 rei vak
Nedėliomis pagal sutartį. 

Office tet YARda 4787 
Kamą tel. PROapect 1986
Tet YARda 5921. 
Rea. • KENrvood 6107

OR. A. 1. BERTASH
GYDYTOJAS CR OHIBURGAB

vai nuo 1- -8: nuo ••3A—8-Si
T5th Street

rie tiktai yra tam laive, t. 
y., kas tik priklauso prie 
Katalikų Bažnyčios.

RAULAS: Ką aš turiu da
ryti, kad galėčiau priklau
syti prie Katalikų Bažny
čios?

JONAS: Turi būti apkrikš 
tytas, turi pildyti Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus. Pavyz-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 

>atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:

YARDS 3088

Būkite malonūs Į 
SAVO AKIMSI

Hm (Wi» pora akių visam gy
venimui. Saugokit jaa leisdami 
.aoKiamlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kurta regSllmo mokalaa

gali sutelkti. i
82 METAI PATYRIMO

pririnkime akiniu, kurte pašalinu 
visų aklu įtempimu.

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

' OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
relefonaa CANAL OMS — Ohleagu 

OFISO VALANDOS
Kaadlen »00 a m. Iki 8.10 p. m 

Tred. Ir Sešt: 8:80 a m. Iki
f:88 p m

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

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 Ir 6-8:30 P. M.. 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 v. popiet, 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. OAHal 0267 
Ree tel. PROspect Mf

DR. P. Z. Z Al ATORIS
gydytojas tr chirurgas 
1821 Šo. Halsted Street 

Reeddmdja- 6690 So. Arteelan Ar
»*1 ANUOS |1 v rvto iki * 

e <k e

džiui: privalai tikėti, ką Šv. 
Katalikų Bažnyčia mokina. 
Privalai eiti išpažinties nors 
kartą į metus apiė Velykas.
Privalai naudotis kitais Sa-

z i I Mkramentais, kurie reikalin
gi laimingam gyvenimui am- 
žinastyje. Taipgi kiekvienas 
katalikas privalo daryti ge
rus darbus. Nes šventas Raš 
tas sako: “Tikėjimas be ge
rų darbų yra miręs.”

RAULAS: Jei aš priklau
sau prie Katalikų Bažnyčios,

DR VAITUSH. OPT.
LIETUVIS 

AKIU GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo aklų 
taikyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
v>ataLsya kreivas akis, trumparegyste 
Ir tollregyste;
palengvins aklų Įtempimų, prašalint 
galvos akaudšjimų, svaigimų lr aklų 
karšt}.

MODERK IftKIAlSl, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Speclalš atyda atkreipiama i valkų
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOS:
IV-tos Iki 8-tos valandos kasdien 

Sekmadieniais pagal sutart}.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YABDS 1873

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
Tt AMTlfiT A fl

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtad ieniaia 

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, 
Telefonaa; CIOero 4278

BE. F. G. WIN$KUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

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

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avė. 

Rea.: Tel.: HEMloek 8150

•. tABdS ttM

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aventie 
arti 47th Street

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

Telefofnaa: HEMloek &S4S

DR. PETER f. BRAZIS
Gydytojas ir chirurgas 

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

NedAllomt* nagai sutarti

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St 
Ofisas virk Boehm’s Drug store 

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal antartį.

Ru. telefonu SEEley 0484.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak

Res.
ir pegal antartį.

. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir aao 7—9 vakar* 

Taipe-i pagal •wt*rt|
Ofiao telefonu PROapect 6787 
Varnu telefonu VTRglni* 2481

tai kam man dar reik gerų 
darbų?

JONAS: Rautai, jei nori 
važiuoti laivu, turi įsigyti 
bilietą (tikietą). Prie tikie- 
to dar reik ir pali’ūdymo, be 
ko neleis tavęs į laivą. Taip 
reikia gerų darbų ir įėjimui 
į amžiną gyvenimą. J.V.S.

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8133 SO. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos Iki l-toa 

vai. vak.
Tel. CALumet 6877

184 NO. LA SALLE ST., 
Boom 2014 TeL State 7572 ''Y

Tel. PROspect 8525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

6158 So. Talman Avė. 
Chicago, UI.

Rezidencija REPUBLIC 5047 
pagal sutartų

CHAS. P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 S. Western Avė.
Telefonas PROSPECT 1012

Telefonas: YABds 3146

Dr.V.A.ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
3343 So. Halsted Street

Valandos: 11-12; vakarais 7-9. Pir
madieniais tik vakare nuo 7 iki 9. 
Šeštadieniais: 11-12, 2-4, ri 7-9.

Šventadieniais 11-12

Tel. CANai 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
2155 We»t Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 IU 8:80 y. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. Mestern Avė.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto Iki 5 po piet kaadlen

Oflaa TeLi 
VIRginla 18M

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 Weet 35th Street
LIGONIUS PRIIMA i 
kai dien auo 25)9 iki 8:00 vaL 
Trečiad. lr Bekmad. tik aualtarlug.

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

(2-troa luboa)
TaL MIDway 2880 Chicago, IR

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 įki 12 vai ryto, nuo k iki • 
vai. pojėet ir nno 7 ild 8:90 vai. vak

Bekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avė. 
TeL YARdg 0994 

Re*. TeL KENrvood <890
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-6 v vak 
Nedėliomia nuo 10 iki 17 vai. dieną

TELEFONAI:
Office: HEMloek 5524 
EMERGENCY: call MIDrvay 0001 
Kės.: HEMloek 1648

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 b* nuo 6 tiri 8 vai. vak. 

2408 Weat SSrd Street



Ketvirtad., gruodžio 11, 1941

* X.

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

PAGURKLINĖ — 
“GOITERIS”

Nemažai rūpesčio ir šird
gėlos yra toms moterims, 
kurioms kakle auga pagurk
linė — “goiteris.” Nei vie
na nepageidauja, kad jos 
gražią išvaizdą gadintų “ka- 
lakutinis” kaklas. Nors la
bai retai bet ir vyrai kai 
kada gauna “goiterį.”

Pagurklinės ligos yra dv: 
rūšys: viena rūšis vadina 
si “paprastoji pagurklis? 
(simple goitre), o kitoji rū 
šis vadinasi “piktoji pagurk
linė” (exophtalmic goitre). 
Nuo paprastos pagurklinės 
ligonis labai blogai nesijau
čia, tik nesmagu, kad pa
gurklis pamažėl auga. Bet 
piktoji pagurklinė, tai ligo
nį labai kamuoja, nes tampa 
labai jautrus, greitai su
pyksta, greitai išsigąsta, 
širdis labai smarkiai plaka, 
akys atrodo lyg išsprogu
sios. Nuo “exophtalminio 
goiterio” ligonis į trumpą 
laiką sudžiūsta, sveikata su
nyksta.

Priežastis kodėl “goiteris” 
įsimeta, iki šiol tikrai dar 
neištirta. Tik tiek žinoma, 
kad kai kūno sistemoje pri
stinga jodinos, tai kakle 
“thyroidinė” liauka padidė
ja. Daug daktarų tvirtina,, Atsakymas O. D. — “Mie-

, žys” ant blakstienų auga 
kad toji liga yra labiau pa-| tuQmet kai blakstienų pa. net per penktas iš eilės nu
piltus! tose apygardose, kur|įaknja užsikre{ia mikrobais. menus to paties laikraščio 
geriamasis vanduo turi sa-, Q ui dažniausia įvykgta kai, (Nr. 327-331).

akis patrinama su nešva- Autorius pradeda adv. K. 
riais pirštais ar su nešva-_ Jurgėlos puolimu, nes jis 
riu rankšluosčiu ir jei kū- palaiko rasistines idėjas, pa- 
ne stoka tūlų vitaminų, ar- į vadindamas Rimšas, Dym- 
ba kraujuje randasi cuk
raus.

vyje daug kalkių. Ir ištik
rųjų, Ulinojaus, Michigano, 
Wisconsino ir Naujosios An
glijos štatuose “goiterio” li
ga yra labiausia paplitusi, 
nes čia vanduo yra gerokai 
kalkėtas.

Taipgi yra žinoma, kad 
“goiterį” daugiausia gauna 
tie kurie gyvena tvankiuo
se butuose, kurie retai išei
na į tyrą orą, retai saulės 
temato, kurie gyvena nesa- 
nitariškai ir labai retai vai 
go žuvies ar kitokį maistą 
turintį savyje jodinos. Be 
to, greičiau gaunama “goi
teris”’ nuo išgąsčio, gailės 
čio, didelio rūpesčio, suge
dusių dantų, blogų tonsilų. 
reumatizmo ir įvairių infek
cijų bei intoksikacijų.

Gydymas. Tose apygardo

r

APTAMSINIMO AUKA

("Draugas” Acme telephoto) 

Pirmoji aptamsinimo (blackout) auka yra Mrs. Marie 
Sayre, San Francisco, Cal. Ji su vyru važiavo automo
biliu, kurio žiburiai nebuvo užgesinti. Kareivis šūkte
lėjo sustoti, kad užgesinti šviesas. Kai nesustojo, ka
reivis paleido šūvį iš šautu zo. Sunkiai sužeistos moters 
vyras sakosi jis nežinojęs apie aptamsinimą ir negir
dėjęs kareivio šauksmo.

ATSIŠAUKIMAS Į BIZNIERIUS, PROFESIONA
LUS, ORGANIZACIJAS, DRAUGIJAS,

IR Į BENDRA VISUOMENE:
Šių metų tradicinį, speciali Kalėdinį “Draugo” 

numerį, “Draugo” administracija bando išleisti vie
ną iš gražiausių ir įdomiausių išvaizdoj ir skaitymais 
numerį ką dar nebuvo kada išleista.

Idant palengvinti spaustuvėje darbą, maloniai 
prašome visų, kad priduotumėte savo KALĖDINIUS 
ir NAUJŲ METŲ SVEIKINIMUS — NEVĖLIAU, 
KAIP GRUODŽIO 18-tą DIENĄ. Tokiu būdu bus ga
lima gražiau sustatyti ir išskirstyti pagal lietuvių ko- 
lonijas tinkamesnėse vietose.

“DRAUGO” ADM.

se kur “goiteriu” žmonės 
serga, patartina dažniau val
gyti jūrų žuvies (silkes, sar
dines, salmon fish) ir var
toti jodizuotą druską vadi
namą “iodized salt.”

Pastebėjus, kad ant kak
lo auga “goiteris”, reikia 
neatidėliojant eiti pas gy
dytoją. Anksčiau pradėjus 
gydytis, greičiau galima bus 
pasveikti ir pasigydymas 
mažiau kainuos. Gydymo 
būdų yra keleriopų. Seniau 
daktarai išpjaudavo “goite
rį” su peiliu. Dabar opera
cija ant “goiterio” yra da
roma tik išimtinais atsitiki 
mais. Pastaruoju laiku me-Į 
dicinos mokslas padarė di
delę pažangą, išrado naujų 
gyduolių ir moksliškų prie
monių “goiteriui” gydyti. 
Organoterapija, rentgenote- 
rapija, radioterapija, elektro 
terapija ir dietetika užima 
svarbią vietą moderniškoje 
medicinos gydytojų profesi
joje. Ir “goiterį” dabar daž
niausia galima pagydyti sek 
mingai su atatinkamais vais 
tais ir elektro-kataforezija 
be jokio skausmo ir be pa
vojų.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

III. LENKŲ, UKRAINIE
ČIŲ, ŽYDŲ, RUSŲ IR 
KITŲ SPAUDA 

Lenkų-lietuvių santykiai
Adv. K. Jurgėlos straips

nius tuo klausimu, tilpęs 
“Nowy Swiat” lapkričio 12 

j d. neliko be atsakymo. Tu- 
' las S. Kamienski atsako jam

Atsakymas S. V. — Nesi
rūpink, nes kraujospūdis iki 
160 dar nereiškia pavojų 
nors tai nėra normalu. Vis 
gi patartina gydytis.

Atsakymas M. R. — Tik 
rai nėra žinoma, ar nuo sal
dainių dantys genda, nor 
daugelis įsitikinę, kad tau 
Patartina jūsų mergaitei vai 
gyti daugiau salotų bei ki
tų daržovių, kiaušinio try
nio, sūrio, gerti daugiau pie
no bei oranžių sunkos, šie 
valgiai stiprina dantis ii 
stabdo jų gedimą.

0K ' ttAh

U. S. GIBRALTARAS PACIFIKE

HAWAIIAN 
i BLANK

(“Draugas” Acme telephoto/

S. didžiausia ir svarbiausia bazė Havajų salose,Oahu žemėlapis. Oahu skaitosi U.
Pacifike (Tykiajam vandenyne), šią bazę japonai pirmiausia atakavo.

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
(Redaguojamas Liet. Gen. Konsulato, New York)

(Tęsinys)

šas lietuviais, tuo tarpu ne 
kas kitas, bet tik jie patys 
gąlį pasisakyti kas jie esą 
— lenkai ar lietuviai.

prieš Lietuvos-Sovietų drau 
gystę. Suvalkų sutartis bu 
vusi tik laikinas paliaubą 
susitarimas ir tik Lietuva 
ją paskaičiusi sutartimi. S. 
Kamienski priveda seną nu
valkiotą lenkų nuomonę, kad 
nepriklausoma Lietuva esan
ti Vokietijos padaras. Lie
tuvos liaudis tam neprita
ria. Lietuvos vyriausybės 
dirbtinai sukėlė ir ugdė per 
20 metų neapykantą prieš 
Lenkiją. Lenkija hori ne
priklausomos Lietuvos, bet 
ateitis, duoda suprasti auto
rius, gali būti tik bendra vi
sų trijų Baltijos valstybių 
su Lenkija, kaip tą jau da
bar numatė čekai.

— Quo vadis Lithuania? 
— užbaigia savo atsakymą 
autorius.

Toliau pereina analizuoti 
lenkų, lietuvių santykiavi
mus praeityje. Mato idealą 
unijoj, “želigowskijada ” jo 
nuomone, buvo tik Vilnijos

Apie žydų mokyklą 
Slabadoje

“The Jewish Chronicle” 
Nr. 3766 praneša, kad Vo-

gyventojų protesto žygis ; kietijos-Sovietų karo išvaka-

Ką Tik Baigėm Spausdinti

Mūsų Gražiausi 1942 m. Kalendorių
Draugas spausdina vienintelį grynai 

Lietuviškg-Katalikiškg Kalendorių

Ateinančių metų “Draugo” kalendorius yra gra
žiausias, kurį kada nors teko mūsų spaustuvei spaus
dinti. Kiekvienas paveikslas yra puikus, gražus, 
naujas, meniškas, ir patraukiantis. Pati kalendo
riaus popiera yra daug švelnesnė, brangesnė!

Meniškas piešinys apie paveikslus yra visiems 
gerai žinomojo Jono Pilipausko nupieštas! Visų 
varduvių šventės yra aiškiai pažymėtos po kiek
vienos dienos numerius. Visos Katalikų Bažnyčios 
šventės, Lietuviams minėtinos dienos ir Amerikos 
Jungtinių Valstybių šventės yra labai gražiai iš
vardintos. Tai yra populiariausias lietuviškas ka
lendorius Amerikoje. O kaina yra visiems prieina
ma — tik 25 centai. Jei per paštą norite gauti, pri
dėkite kelius centus persiuntimui.

Kaina tik 25 centai
(Pridėkite keltai* centas persiuntimui)

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

rėse Slabados žydų mokyk
la (Jeshiva) turėjusi leidi
mą tęsti paskaitas. Ten pat 
pastebėta, kad jai būsią leis
ta naudotis emigracijos lenj 
vatomis ir persikelti į Ame
riką.

Kas liečia tokias pat mo
kyklas Telšiuose, Kelmėje, 
Kėdainiuose ir Panevėžyje 
esą nieko nebuvę žinoma nei 
dėl emigracijos lengvatų, 
nei dėl leidimo tęsti paskai 
tų.

“Komunizmas iš žmogaus 
atima laisvę, šitą dvasinį ,
morališko atsparumo pagrln, tt . nctur‘!8 J5.*?
dą. Jis sunaikina visą jo' 
kilnumą— Kolektyvizmas as
menybei nepripažįsta nei 
vienos jai priklausančių na
tūralinių teisių, o padaro iš 
jo menką savo sistemos 
sraigtelį (šriubelį),” — pa
sakė žymus pop. Pijus XI.

Jei norime geresnio gyve
nimo, tai mūsų laikų žmo
nes privalo turėti stiprią kū
rybinę asmenybę, daug drą 
sos, gyvą tikėjimą, didelės 
energijos ir nepermaldauja
mo patvarumo. Ji’e turi tu
rėti drąsos laikytis prieš vi
sus pajuokimus, prieš įvai
riausius spaudimus ir grą- 
sinimus.

PRIEŠ KARĄ

Kongreso atstovė Jean- 
nete Rankin iš Montana vie
nų viena kongrese padavė 
savo balsą prieš karo pas
kelbimą Japonijai.

Jr

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

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

Neužmirškime vargšų
Ak, kiek daug prieš Ka 

ledas išmėtoma sunkiai už
dirbtų pinigų visokiausiems 
niekniekiams, blizgučiams, 
visai bereikalingiems daly
kams! Tai išrodo nerimta, 
tuščia ir taip nereikalinga.

Be to, dažniausia yra per
kamos dovanos tiems, ku
riems jos nėra reikalingos. 
Juo kas yra turtingesnis, 
juo aukštesnę kur vietą uži
ma, juo daugiau ir branges
nių dovanų susilaukia ir, ži
noma, tos dovanos nėra tin
kamai įvertinamos ir daž
nai nesunaudojamos.

Kristaus gimimo šventė 
— Kalėdos yra toks laikas, 
per kurį ne tiek reikia gal
voti apie dovanas žmonėms, 
kiek Kūdikėliui Jėzui. Jam 
brangiausia dovana, tai tau
ri širdis, karšta malda, ge
ri darbai. Tad, pirmoj vie
toj geras krikščionis turi 
turėti galvoj gailestinguo
sius darbus.

Perkant dovanas visada 
reikia turėti savo mintyse, 
ar liks bent lyek išteklių 

, tiems nelaimingiems varg
šams, tam artimui, kurs Ka
lėdų dieną, gal būt ne tik 
nesidžiaugs dovanomis, bet

Krikščioniškiau ir žmoniš
kiau būtų, jei pirm perkant 
dovanas pertekliuje gyve
nantiems, apsidairyti aplink, 
pasiteirauti, ar nėra kur 
vargstantis brolis lietuvis. 
Tokį pirmiausia reikia su
šelpti, aprūpinti, kad ir jam 
Kalėdos būtų linksmos, o 
tada tik pirkime “žaislus” 
savo pasiturintiems gimi
nėms draugams.

ATSILANKYKITE Į

W. Z. LIQUOR STORE
(Gėrymų Krautuvė ir Tavernas)

2346 WEST 21ST PLACE, CHICAGO 

SPECIALIS STORAS
Spring Grove, 6 m. Kentucky brand 
Old Waterfall, 5 m. Kentucky brand 

Tikro Lietuviško Krupniko
Taipgi skanių vynų — gėrymų — ir 

visokios rūšies alaus.

ši yra vienintelė Lietuvių Gėrymų Krautuvė West Side 
lietuvių •apylinkėje. Visi esate kviečiami atsilankyti į mano 
krautuvę ir j taverną, kur kiekvienam maloniai patarnausiu.

WALTER S. ZYLCH (Žilius), savininkas.

H
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Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjunga per daugelį metų 
davė mums progų sušelpti 
varge esantį artimą ir iš
pildyti vieną iš svarbiausių
jų Dievo Įsakymų. Tų pro
gų duoda ir dabar, pasiūly
dama šias dvi propozicijas:

1. Suteikti Šv. Kalėdų do
vaną statomai senelių prie
glaudai.

2. Duoti stambesnę auką 
Labdarių Sąjungos kuopai, 
kad ji galėtų sušelpti savo 
apylinkėj kiek galima dau
giau pašalpos reikalaujančia 
brolių lietuvių, aprūpinti 
juos taip, kad ir jiems būtų 
linksmos šv. Kalėdos.

Labdarių kuopų uolūs vei
kėjai tikrai gerai žino, kam 
ir kur reikalingiausia yra 
pašalpa. Dėl to per juos ga
lime teikti vargšams Kalė
dų dovanas, šiuo atžvilgiu 
jie yra mūsų tarpininkai. 
Ir tuo jų tarpininkavimu 
pasinaudodami, atliksime 
krikščioniškos artimo mei
lės darbą ir tiksliai ir ge
rai. Ir mums patiems Ka
lėdos bus malonesnės ir 
linksmesnės. ld.

A Christmas seal of Engianti
“Buy Christmas Beala* ■______

J
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Daugeriopai tapadaugfja JOsų katalikiško dienraščio skaitytojų ekal-■
* AMLETO GIOVANN1 CIOOGVAM1.
- Isodlre* Arkivyskupas,

Prezidento žodis
Antradienio vakarą per radijo kalbėjo Prezidentas 

Rooseveltas. Kalbėjo pusę valandos apie karo eigą.
Kažin ar kada Jungtinių Valstybių prezidentas ar bet 

kurio kito krašto vyriausybės galva turėjo, tiek klau
sytojų, kiek jų turėjo užvakar vakarą Prezidentas 
Rooseveltas. Kalbos klausėsi visi, kas tik tuo metų tu
rėjo laisvo laiko ir radijo priimtuvą.

Vargu kada yra buvę parodyta didesnio susidomė
jimo valstybės galvos kalba, kaip ana Prezidento kal
ba. Ir vargw kąda;?yrs. buvę tiek daug pritarimo kal
boje išreikštoms mintims.

Prezidentas nevarė agitacijos, nieko nekurstė ir nie
ko nepuolė. Jis gerai žino, kad tai nėra reikalinga. Są
moningi Amerikos gyventojai patys gerai žino savo 
pareigas. Jų kraštas yra užpultas, reikia jį ginti. Dėl 
to visi yra pasirengę savo dalimi dėtis prie nugalėji
mo priešininkų.

Prezidentas tik pasakė tai, kis jau įvyko, kokie nuos
toliai padaryta, kas daroma dabar ir kas r«"kės atlik
ti ateityje.

Apie pramonės, darbo ir visos visuomenės koopera- 
vimą Prezidentas nė kiek neabejojo, nes tokios abejo
nės nėra reikalingos. Reikia tik tam tikrų patvarky
mų, darbo pasidalinimo, vadovavimo — ir viskas bus 
atlikta visu šimtu nuošimčių.

Prezidentas, matyt, iliuzijomis negyvena, nors ir jau
čia entuziastišką paramą visiems savo užsimojimams 
vesti karą iki laimėjimo. Jisai žino ir atvirai pasako, 
kad karas bus sunkus ir ilgas, nes nebus sustota puš
kelyje. Nepakaks nugalėti Japoniją, bet reiks visą pa
saulį apvalyti nuo tų gaivalų, kurie drumsčia pasaulio 
taiką ir ramybę.

Ir, ištikro — būtų nenuoseklu vieną banditą, žmog
žudį suimti, padėti jį jam priklausomon vieton, o kitus 
palikti laisvėje švaistytis ir terorizuoti žmones. Nieks 
šiandien neabejoja, kad viso pasaulio žmonių akys yra 
atkreiptos į Jungtines Amerikos Valstybes laukiant jų 
išvadavimo iš baisios diktatorių priespaudos, Laukiant 
taikos ir tvarkos.

“Mes laimėsime karą ir taiką” — sakė Prezidentas. 
“Šiomis tamsiomis valandomis ir tomis tamsiomis die
nomis, kurių galime sulaukti, mes žinosime, kad mil
žiniška žmonių rasės dauguma yra mūsų pusėje. Daug 
iŠ jų kariauja su mumis. Visi iš jų meldžiasi už mus. 
Dėl to kad, atstovaujant mūsų tikslą, mes atsto vau jam 
jų tikslą — mūsų viltis ir jų viltis į laisvę Dievuje.”

šie Prezidento žodžiai ir jaudina, ir vienija, ir kelia 
ryžtingumą visu kuo dėtis prie žiauriųjų ir piktųjų 
priešų nugalėjimo.

9.
Lietuviai ir karas
t »* »• ’ ‘ F r

Amerikoje nieks nenorėjo karo. Nelaukė karo nė lie
tuviai. Bet, norim ar nenorim, karas eina. Amerika 
buvo priversta kariauti, nes ją Japonijos militaristai 
užpuolė iš pasalų.

Bet, kaip dauguma krašto gyventojų, taip ir lietu
viai, žinias apie karą sutiko šaltai, nesijaudindami. 
Jvyko net priešingai. Kiek teko patirti, didelė lietuvių 
dauguma iškart pasisakė dėsis prie visų tų darbų ku
rie ves Ameriką į laimėjimą.

MūBĮį žinieznių d&ug UfituyiĮj įauuy yynj stoja sava-
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noriais į laivyną ir armiją. Darbininkai karo pramo
nėj yra pasirengę dirbti tiek, kiek tik bus reikalinga. 
Mūsų biznieriai siūlo vyriausybei savo visokį patama 
vimą. Mergaičių (lietuvaičių) būriai stoja į Amerikos 
Raudonąjį Kryžių slaugėmis. Organizacijos ir paskiri 
lietuviai perka krašto gynimo bonus. Vien tik Lietu
vių R. K. Susivienymas Amerikoj nupirko tų bonų už 
.$50,000. Visi mūsų laikraščiai, šį kartą be išimčių, griež
tai pasisako prieš užpuolikus ir be jokių rezervų re
mia Prezidentą Rooseveltą ir visą vyriausybę, reiškiant 
pilniausią pasitikėjimą ir žadant savo neribotą para
mą.

Apie japonų taktikų
“Darbininkas” rašo:
“Apie staigius dramatiškus įvykius paprastai sako

ma: krito kaip žaihas iš giedro dangaus. Ir staigus 
japonų puolimas tokio apibudinimo dalinai, užsitar
nauja. Bet tik dalinai. Karo pavojus jau skraido ore 
nuo gan seniai. Buvo net oficijaliai perspėjama, kad 
karas su japonais neišvengiamas. Kai kas tam tikė
jo, kai kas tik ranka numojo: japonai tik gąsdiną, o 
kas gąsdiną, tas dažniausiai pats bijosi. Šiuo kartu ja
ponai nebereikalo gąsdino. Paskutiniu momentu jie 
apsimetė taikingumu ir pareiškė toliau vesią derybas. 
Jų kalba sušvelnėjo, ir kada Amerika lyg ir laisviau 
atsiduso, jie žaibo greitumu puolė artimesnes ir net 
tolimesnes Amerikai priklausančias žemes. Tai ti
pinga japonų taktika: užmigdyti oponento atsargumą 
ir vienu netikėtu smūgiu ko daugiausiai sužaloti jo 
laivyną.

“Nejučiomis čia tenka prisiminti japonų taktika ka
re su rusais 1904-5 m. Pradžioje kilo derybos ir griež
ti, bet vis dar mandagūs reikalavimai, kad rusai pa
sitrauktų iš Port Arthuro. Rusai nenusileido. Japo
nų reikalavimai griežtėjo ir buvo panašūs į ultimatu
mus. Rusai vis delsė, manydami, kad tai tik tušti, be
veik vaikiški grasinimai, nes kur tokiam nykštukui iš 
drįsti pult milžinišką Rusiją! Bet štai nelauktai-neti- 
kėtai japonai, nepasirūpinę paskelbti karo, sutorpe- 
davo tris didžiausius rusų laivus ir keletą mažesniųjų. 
Tai buvo lyg ir išdavikiškas puolimas, bet japonams 
mažai terūpėjo, ką apie tai pamanys pasaulis. Jie no
rėjo sumušti Rusiją ir — sumušė. Pasaulis nieko ne
pasakė, vien pasigerėjo jų narsa ir ryžtingumu. Nuga
lėtojo nieks nepasmerkia.

“Mes nuoširdžiai pageidaujame ir tikimės, kad šiuo 
atveju istorija nepasikartos, t. y, kad laimėtojais bus 
— ne japonai. Amerika tai ne Rusija. Jos jūrų ir oro 
laivynas labai stiprus ir moderniškas. Tačiau negalima 
užsimerkti ant to fakto, kad ir Japonijos laivynas viens 
iš geriausių ir jos kareiviai ir jūreiviai priskaitomi 
prie pačios geriausios rūšies visam pasauly. Drąsiu, 
beveik desperatingu puolimu japonai lyg nori pabrėžti, 
kad jie nieko nesibijo. Gal tai gryna desperacija, bet 
desperacija visados būna atkakli. Amerika turės la
bai įsitempti, kad šį karą pilnai laimėti.”

Dėl vyriausybės sudarymo
Lietuvai Vaduoti Sąjunga (tautininkų) dėl mūsų iš

kelto klausimo sudaryti Lietuvos vyriausybę arba, ge
riau sakant, Lietuvių Vyriausią Tarybą, savo aplink
raštyje taip pasisako:

“Staiga iškilo klausimas sudaryti Lietuvos vyriau
sybę užrubežyje. Tai ne naujas klausimas. Jis buvo 
spaudoje daug sykių iškeltas, kad ir su trūkumais. 
Tačiau ir į tai mažai kas reagavo. Dabar lyg sielos 
jautrumas šitą klausimą iškelia pilname rimtume. 
Rimtai jį iškėlė dienraštis Draugas. Dabar į jį turė
tume reaguoti gyvai ir be atlaidos, be jokių ginčų 
ir bereikalingų komentarų. Jei šis klausimas rimtai 
būtų buvęs iškeltas kaip tik Lietuvos prezidentas 
įžengė į Ameriką šiandien būtume pilnai susiforma
vę ir prisirengę, kaip kitos tautos. Iki šiol tik iš 
vardo gyvuojanti Taryba turėtų reikšmės, turėtume 
vieną stiprią organizaciją Lietuvą ateityje finansuo
ti, ir tarptautiškoj politikoj turėtume reikšmės. Lie
tuva drąsiai žiūrėtų į savo ateitį. Bet mes tam ne
sirengiame. Mes vedame ginčus už tuščią maišą ir 
kiekvieną rimtą žodį skubinamės apkrauti supainio
tais argumentais.”
•
“Amerika” praneša, kad Toronte leidžiamas “Daily 

Star” dienraštis spalių 30 d. turėjo straipsnį, kuriame 
pasmerkta nacių okupacija Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj, tačiau įbrukta ir daug netiesos apie buvusią bol
ševikų vergiją tuose kraštuose. Tam laikraščiui labai 
vykusiai atsakė kitas Toronte dienraštis, “Evening 
Telegram.”

Lapkr. 1 d. “Evening Telegram” pasmerkė savo kai
myninio laikraščio neteisingas informacijas, kuriomis 
norima pateisinti bolševikų kriminališkus darbus Bal
tijos valstybėse

Ketvirtad., gruodžio 11, 1941

(“Draugas” 1916 m. gruo
džio 11 d.).

Puikus Vyčių koncertas... 
Vakar šv. Jurgio parap. sa
lėj buvo puikus L. Vyčių 
Chicagos apskrities choro 
koncertas. Ir choras ir so
listai — O. Pocienė, M. Ja
nušauskienė, J. Kudirka ge
rai dainavo. Dirigavo A. Po
cius. Kalbą pasakė kun. Ig. 
Albavičius.

•
300,000 lenkų Vokietijon... 

Lenkų dienraštis “Dziennik 
Poznanski,” praneša, kad 
vokiečiai išviso išvežė į Vo
kietiją 300,000 lenkų, kurie 
verčiami dirbti sunkiausius 
darbus.

Prancūzai prašo rusų duo
nos... Prancūzijos vyriausy
bė kreipėsi į Rusiją, prašy
dama atsiųsti miltų bei grū
dų.

Suorganizuotas lietuvių 
bankas... Už poros dienų at
sidarys Lietuvių Universal 
State bankas, kurio serai jau 
yra išparduoti.

•
Rumunai ir rusai bėga ... 

Vokiečiams ^užėmus Bucha- 
restą, bėga rumunai ir ru
sai, palikdami daug amuni
cijos. 100,000 rumunų paim
ta į nelaisvę.

•
Lenkijoj baisus vargas.... 

Šiuo laiku 11 milijonų len
kų be pastogės. Arti 3,500,- 
000 beveik miršta badu. Jų 
vargas auga ne mėnesiais, 
bet dienomis. Lenkijoj ka
ras išgriovė 200 miestų ir 
15,000 sodžių. Maži vaikai 
išmirė.

Apsipirk dabar, su paštu 
nesivėlink! Chicagos pašto 
viršininkas Kruetgen pata
ria visiems, kad kalėdinius 
laiškus su sveikinimais, at- 
^vėlausia dešimts dienų 
virutes ir siuntas išsiųstų 
prieš Kalėdas.

Po svietą pasidairius
Lowell’yje, Mass., lietu

viški balšavikai, sako, turė
jo labai skanaus juoko iš 
adv. J. Bagočiaus kalbos, 
kuomet jis pasakęs, kad 
balšavikai užplūdę Lietuvą 
suėdė visas kiaules ir, kai 
atėjo vokiečiai, — jiems 
nieko nelikę.

Neišmanėliai! Jie turė
tų verkti, ne juoktis iš Ru
sijos balšavikų kvailumo. 
Ar gi balšavikai negirėjo 
Lietuvos žmones sakant: 
“Kvailas, kaip vokietis la
šinių priėdęs”? Balšavikai 
ne patys turėjo esti, ale 
vokiečiams palikti. Priėdę 
lašinių ir gavę durną galvą 
vokiečiai nebūt galėję, nei 
mokėję muštis ir šiandie 
Stalinas ne Kubyševe, ale 
Berlyne pypkę rūkytų.

Po tokios šnekos, tavorš- 
ėiai, ant mano delno išdygo 
rokunda, kad Lietuvos kiau
lės daro didelės įtakos jos 
kaimynams. Kas tiįc užėda 
Lietuvos kiaulių, tas turi 
trimgalviais nešdintis iš 
jos žemės. Atsimenam, 
kaip 1918 metais, paragavę 
Lietuvos kiaulių, nešdinosi 
kaizerininkai, bermontinin
kai, kolčakininkai ir kitokie 
vadinamieji “baltieji.” Šį
met priėdę Lietuvos kiaulių 
turėjo trimgalviais nešdin
tis Stalino saulės garbinto
jai — balšavikai. Dabai 
Lietuvos kiaulės ėda naciai. 
Palaukit, ir jie turės jei ne 
šįmet, tai paskiau nešti kuda 
šių ten, iš kur atsikraustė,

Good, Lietuvos kiaulės!

los ranką bus įdėta nauja 
“mereury vapor” lempa 
3000 watt’ų ir jos šviesa 
bus matoma net už dvide
šimt mylių.

Balšavikai norėtų statu
lą visai nugriauti, o jos 
vietoj pastatyti Stalino sta
tulą. Esą, Stalino statulai 
nereiktų nei vapor lempos: 
jo saulė taip šviečia, kad 
Lietuvoj per trumpą laiką 
net viską išdegino.

Prašau Nesijuokti
Kalėdoms nuėjau į štorą 

nusipirkti šiušų. Ateina 
ir mergina ir atsisėda prie 
manęs. Pardavėjas mie- 
ruoja, mieruoja jai šiusus 
ir vis netinka. Pagalios, 
netekęs kantrybės, parda
vėjas sako:

— Tamstos dešine koja 
didesnė, negu kairė, dėl to 
sunku man šiusus pritai
kinti.

— No, tamsta turi mis- 
fceiką. Mano kairė koja 
mažesnė už dešinę, — pa
aiškino mergina.

Vakar susitikau senai 
matytą Igną Pyragėlį. Svei
kinu ir sakau:

— Girdėjau, draugas ne
senai apsiženijai.

— Yes, — atsakė Pyra
gėlis.

— Dar sykį sveikinu. Bet 
kaip gi ženijais: iš meilės, 
ar iš išrokavimo?

— Iš durnumo! — atsa
kė Pyragėlis.

New Yorke, kaip žinote, 
tavorščiai, yra Laisvės Sta
tula, kuri išdidžiai laiko 
rankoje iškėlus švyturį, kai
po ženklą šios šalies lais
vės ir šviesos. Nuo sausio 
1 dienos, sakoma, į statu

— Tėveli, kur Dempsey 
gimė?

— Nežinau, sūneli.
— O kur Cali CepHn gi-

bė?
— Irgi nežinau.
— Tuny, tėvelis sakaisi

universitetą baigęs.

PREZIDENT AS APIE KAR4
(“Draugas” Acme telephoto >

Prez. Rooseveltas iš Baltųjų Rūmų kalba per radiją tautai atitf&difehio 
pareiškia, kad karas, nors bus ilgas, bet bus pilnai laimėtas
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 
(Tęsinys,

Rugpjūčio 19 d.
Pabudau vidurnaktį ,ir man rodės, kad kaž kas la- | 

bai baisaus turi įvykti. Kiek prasiblaiviusi, supratau. 
Mane kankino tie baisūs vaizdai, matyti dieną. Badau
jantieji, kurių sutinkame kiekvienoje stotyje ilgiausius 
traukinius gyvuliniuos vagonuos, sustingusių, pakrikusiu 
žvilgsniu ir išdžiuvusiomis rankomis, kurios duonos mal
davo! Kiek šimtų rankų tiesėsi į mus ir prašė, nieko 
daugiau jie nekalba, tik: duonos! duonos! Koks bevil
tiškumas jų veiduose, nes aiškus atsakymas: nėra!

Tokius dalykus matyti per dieną, tai tartum praga
ro sapnas. Siaubingas vargas ir nelaimės, ko negali ap
imti žmogaus protas. Naktį kaip vaiduokliai tiesiasi ši
tos bekūnės rankos ir dar daugiau kankina. Pirmą kar 
tą pergyvenau sugriauto gyvenimo siaubą, beprotystę, 
visa žmonija man rodėsi kažkokia baisi vizija. <

SEATTLE A PTAMSINTA

Kai kurios Seattle, Wash., krautuvės nenorėjo klausyti miestą aptamsinti (blockout)
Pamaži išsivadavau iš šios baimės grandinių vėl įsakymo. Tad minios žmonių prieš jas susimetė. Išdaužė Langus ir daug nuostolių pa

grįžau į linksmesnį ir šviesesnį pasaulį; vėl atsimenu, 
kad esu mylima, kad myliu, ir esu laiminga.

Vizijos išnyko, bet liko jausmas, lyg šios laimės 
galo nesulaukčiau, aš lyg neturėjau teisės būti laimin
ga tokioje daugybėje dejonių.

Turbūt, aš smarkiai sujudėjau, nes Vitia man tarė:
— Aleksandra Lvovna, ar jūs nemiegate9
— Ne, — atsakiau. .
— Ar galiu aš su jumis truputį pakalbėti?
— Žinoma.
— Aš negaliu toliau vienas pergyventi šios nakties, 

kuri gal bus mano paskutinė.

darė. Policijai vos pavyko išskirstyti minias.

KOMUNIZMAS IR RELIGIJA
(Paskaita Studijų Rateliams)

(Užbaiga) 
Komunistų pareiga

neliko nė vienos seminari
jos, kur jauni vyrai galė
tų mokytis į kunigus. Jei 
dar yra, tai prašau komu
nistų nurodyti, kur jos ran
dasi.

Bažnyčių sunaikinimas

Rusijos bedievių laikraš
tis, "Bezbožnik,” kas sa
vaitę paduodavo sąrašą su
naikintų bažnyčių. Laidoje, 
birželio 30, 1929 m rašo:

"Kursko provincijoje Cer- 
niavski v.enuolyno bažny
čia paversta į klubą; kita 
greta bažnyčia į bedievių 
mokyklą; Stalingrado vie
nuolyno bažnyčia paversta 
į oarbininkų klubą. Piany, 
miestely, bažnyčia uždary
ta ir bus nugriauta. Ketu 
rios likusios bažnyčios So- 
likamske yra uždarytos ir 
jos bus atiduotas kultūros 
mokslo ir propagandos 
draugijoms. Tarino baž
nyčia paversta į amatinin
kų unijos klubą; Kanyčeno 
bažnyčia paversta į knygy
ną ; Baskakovo bažnyčia 
paversta į ligoninę; katali
kų bažnyčia švietloje Oze- 
ro, paversta į mokyklą.” 
Ir taip būtų galima pris
kaityti šimtus ir šimtus su
naikintų bažnyčių, o mūsų 
komunistai sako, kad nėra 

j religijos persekiojimo so- 
; vietų Sąjungos valstybėje. 
Kodėl nesiskaityti su fak
tais?

"Bezbožnik,” liepos mene 
sy, 1929 m. rašė: “Mes esa
me internacionalistai kovo
je prieš Dievą ir kovoje 
prieš kapitalizmą.”

ir vienuoles, išvarė iš ligo
ninių kapelionus, paleido 
kapelionus iš kariuomenės, 
pavarė juos iš mokyklų ir 
uždraudė mokyklose moky
ti tikybą? Kodėl V. D. 
Universitete panaikino Teo- 
logijoes - Filosofijos fakul
tetą? Kodėl panaikino vi
sas kaalikiškas organizaci
jas ir jų turtą užgrobė? 
Rugpiūčio 6 d. 1940, Elta 
pranešė: “Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris, susitars 
su švietimo ministeriu, pas
kyrė specialią komisiją, 
kuri likviduotų veikiančias 
Lietuvoje nekomunistines 
organizacijas ir jų turtą 
paskirstytų ir likviduotų.” 
Ar tai nėra religijos perse
kiojimas? Jei komunistai 
nepersekioja religijos, ko
dėl Lietuvos veikliausius 
katalikus areštavo, sušau
dė, ar išvežė į kalėjimus? 
Kodėl areštavo kunigus ir 
juos laikė kalėjimuose,? 
Kaip visus tuos aktus ko
munistai paaiškins, jei ko
munizmas duoda tikybinę 
laisvę žmonėms? 

Persekiojimas
Tikinčiųjų persekiojimas 

buvo visu žiaurumu pradė- 
valdžios įsakymu. Visam 
tas Rusijoje, 1923 metais, 
pasauliui yra žinoma "ko
medijų” komunistų teismas, 
kada arkivyskuas Čiepla- 
kas, prelatas Butkevičius, 
13 kunigų ir vienas pasau
lietis buvo nuteisti mirti, 

j Jų nusikaltimai buvo, kad 
. jie mokė tikybos dalykus, 
sakė pamokslus, pirmiau 
nepadavė raštu pamokslo 
sovietų cenzoriui, >r dėjo 
pastangas, kad sovietų val- 

; džia neužgrobtų bažnyčių. 
Teisme nebuvo slepiama ko
munistų neapykanta relig'- 
jai. Krylenko, valstybės ad
vokatas šaukė: “Aš spiau-

(Tęsinys 6 pusi.)

Parašė T.

uždarytos ir imtąsi priemo- čiai metų į sunkiųjų darbų 
nių uždaryti hažnyčias Mas- kalėjimą. Landau mieste, 
kvoje. geg. mėnesyje, ketuii kuni

gai, HopLnann, Tauborger, 
Lorau ir Krušinskas, buvo

Jei lietuviškieji komunis
tai sako, kad Rusijoje nie- _____ ________

bintuvai pro langą. Geležinis balsas šaukė iš po mūsų kas tikin{i«ų nepersekioja, gintieji turi būti pašalinti iš; nutejst. metų kal?įimu. 
jokios kovos niekas prieš

Traukinys sustojo. Vienas po kito šmėkščiojo ži-

vagono.
— Šio vagono ašys perkalto, reikia sutaisyti!
— Perkalto. Važiuojant prie tokio šalčio atvės. 

Toli nukeliausime, jei dėl visokių sugedimų reikės at- 
kabinėti vagonai! — atsiliepė kitas balsas.

— Turite tiesą, atlaikys, nes dabar ir visoje respu
blikoje nerastum sveiko vagono rato!

— Girdėjote Aleksandra Lvovna, ką sakė geležinke

religiją neveda, tai jie neži
no komunizmo vadų įsaky
mų, arba neparaudę meluo
ja.

“Pravda,” bai. 18 d. 1928 
m. rašo: "Vietiniai provin
cijų viršininkai turi be dėl-

“Antrais metais: Visi ti-

fabrikų ir valstybės rašti
nių; visi tikybiniai laikraš- , ,. . ... ,, ... - paskutinis katalikų kuni-ciai turi būti uždaryti ir 150 . .

Sausio 10, 1936 metais,

prieštikybinių filmų paga
minti, kurios bu3 rodomos 
visoje Rusijoje, ypač visose 
mokyklose.

“Trečiais metais: Bedie-

nigas, prelatas Frison, bu
vo areštuotas ir įmestas į 
kalėjimą, Odesoje.

Pradžioje 1937 metų, 
kaip pranešė "Osservatoro 
Romano,” bai. 11, 1937 m.,

lietis? Nėra nė vieno sveiko vagono! Taip pat neras- simo dėti visas pastangas viskas veikimas turi būti pa- visoje sovįetų Rusijoje ne- Ko’a Lietuv°je
tume nė vieno sveiko žmogaus visoje respublikoje. Kiek
vieno ruso sieloje tūno baimė prieš čeką, kuri kaip ieš
mas įbesta į kūną . . .

Traukinys vėl pradėjo eiti pašėlusiu greitumu, va- į ;arba3''b'u3“; 
gonas bildėjo ir trinksėjo, rodos, tuoj subyrės į šipulius.

— Kad jis pavėluotų nors valandą, — tarė Vitia po 
valandos. — Kodėl žmogui taip brangus gyvenimas! ...
Manote, .kad komunistai Rusijoje ramūs? Abejoju!
Jie visada bijo sukilimo ir atentatų . . . Nėra nė vieno 
žmogaus visoje Rusijoje, kuris galėtų ramiai užmigti...
Ten, Europoje, tikrai žmonės ramiai ilsisi. Paprastai 
jie gulasi į lovą, sako labąnakt ir užmiega . . . Rusijoje n&m komunistui kasdieną 
pamiršo žmonės palinkėti vienas antram labos nakties, i kovoti, kokiu nors būdu,

"Kova prieš religiją yra
didintas, kad iš sovietų uni
jos būtų išvaryti visi dvasiš- buvo likę daugiau kaip 10

|turi įsakyti priverstiną be- kiai kurfe atsi3ako apleisti ;k Je‘ kekos bazy
i dievybes platinimą ir, kad sav0 pašaukimą.

partijos darbu. Mes turi
me paskelbti mirties kovą 
visoms tikyboms. Kovoti 
prieš religiją yra komunis
tų dienos pareiga.”

Taigi čia įsakyta kiekvie-

čios liko nesunaikintos, tai
tik dėl propagandos, kad 

"Ketvirtais metais: Visos | pasauliui skelbti, jog 
bažnyčios turi būti sovietų nėra tikybo3 persekiojimo 
užimtos ir jos paverstos į f»USįjOje Visoje Rusijoje 
teatrus, klubus, ar kitas rei-1
kalingas įstaigas.

"Penktais metais: Sutvir
tinti prieštikybiniu3 laimėji
mus. Iki gegužės 1 dieno3, :
1937 m. visi religijos ženk- ‘

Jei komunistai nekovoja 
prieš religiją, kodėl jie už
grobę Lietuvą, 1940 metais, 
tuojau nutraukė Lietuvos 
santykius su šventuoju So
stu? Kodėl užgrobė vie
nuolynus, išvaikė vienuolius

prieš religiją. Kas neko- lai turi išnykti sovietų že-nes tai būtų pikčiausia ironija . . .
— Aš to ligšiol nepastebėjau, — atsakiau,

taip yra. 1 gali būti komunistas. Stali-
— Negalima įsivaizduoti, kokia daugybė žmogiškų I nas taip pasakė. Štai jo žo-

pramogų iš gyvenimo išnyko . . .
Kokia graži buvo mūsų jaunystė. Anuomet aš no

rėjau jums savo meilę pareikšti ir nežinojau, kaip turiu 
pasielgti. Nupirkau puokštelę baltų rožių ir ilgai gal-

bet 1 voja prieš religiją, tas ne- mėje ir pats Dievo vardas 
ištrintas iš žmonių protų.” 1

Antrą Syki Spausdinam Lietuviškas Katalikiškas
KALĖDINES KORTELES

Sitie pareiškimai randa- 
džiai: J mi knygoje: "Religion in

"Partijoje yra narių, ku- J the USSR” Jaroslavsky, p. 
rie nekovoja prieš religiją. 13.
Tokiems komunistams mū- j "Bezbožnik,” lapkr. 17, I

vojau, rinkdamas gražiausius žodžius, kuriuos turėjau ; sų partijoje vietos nėra.” 1934 m. rašo: "Prieštiky- 
pasakyti. Jūs atėjote prieš mane baltu apsiaustu ir (Kosmomolskaja Pravda, binė propaganda yra klasių 
balta skrybėle kaip pavasaris. Aš pasitraukiau, kad jūs kovo 10, 1936). kovoje pagrindinis daly-
manęs nepastebėtumėte. Pas tą pačią moterį ir jūs nu- "Kova pireš religiją yra kas.”
sipirkote baltų rožių, bet džiaugsmu ir laime nušvitęs kova už komunizmą,” sako Ar tai neskelbiamas ti- 
jūsų veidas man sakė, kad aš jums nereikalingas. Bu- Jaroslavsky, savo knyg je. kinčiųjų persekiojimas? 
vau labai nelaimingas ir norėjau mirti, bet tik jūsų ar- "Religion in the USSR.’ Lai lietuviškieji komun!
tumoje . . . Na, žiūrėkie, mano noras veik išsipildė ... Kodėl komunistai šitų štai pasako, kiek bažnyčių

— Dėl Dievo, Vitia, ko važiuojat į K. . . ., kur lau- pasakomų nepaskelbia savo liko sovietų Rusijoje? Rie* 
kia Jūsų toks pavojus, nejau nėra pasaulyje vietos? Iš- laikraščiuose? Kova prieš kunigų ir tikinčiųjų išžu- 
lipkite artimiausioje stotyje ir sprukite, kur akys veda! religiją yra pirmutinė ko- dyta vien už tai, kad jie pa-

— Pragyvenau vos 24 metus, bet esu toks pavar- munistų pareiga. siliko ištikimi savo tikėji-
gęs; aš nenoriu bėgti nei slapstytis. Galop, manote, kad Rusijos bedievių laikraš- mui?
čeką manęs nesugautų? Aš negaliu pergyventi toliau tis, "Bozbožnik,” liepos 7, Kaip praneša "Berliner 
to amžino slapstymosi ir bėgimo. Geriau aiškumas. Ir, 1929 m. rašo: “Mes nuver- j Boerson Zeitung,” gegužės
jei aš paprastai sugrįšiu, gal jie man dovanos ir paleis. 

Vėl stotis. Vėl tauškino mūsų vagono ratus ir gir
dėjom šnekant:

— Ligi K. . . . dar tesės, o paskui bus baigta.
— Aleksandra Lvovna, girdėjote! Jis mano — va

gonas, o iš tikro tai mano likimas. K. . . . bus man galas. 
Stotyje aš išlipsiu, mane sutiks sesuo, o su ja bus ir če
kistas, kuris mane tuoj nutvers. Paskui mirtis, baisi 
mirtis čekistų požemiuose. Ak, o kaip aš dar norėčiau 
gyventi . . .

/Bu* OimgiAH j

teme šio pasaulio karalius, 21 d, 1935 m. pabaigoje 
dabar nuversime dangaus 1935 metų, sovietų Rusijo- 
Karalių.” I je tebuvo tik 75 katalikų

Jaroslavsky, rašydamas kunigai. Iš to skaičiaus, 
apie antrą penkių metų pla- tais pačiais metais, 14 bū
ną, pareiškia, kad tai yra ne vo areštuota ir pasiųsti į 
vien ekonomijos reikalas, Solovkų kalėjimą, 13 buvo 
bet ir sunaikinimo religijos, vėliau areštuoti.

Skubiai siųskite savo užsakymus dabar. 21 Kortele 
už tiktai $1.00.

Štai jo pareiškimai:
"Pirmais metais: Visos ti-

! kybinės mokyklos turi būti

Odesoje, kunigas Lorontz 
Wolf ir kunigas Joan Al- 
vert, buvo nuteisti dešim-

' "DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Komunizmas ir religija CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Padėk misijonieriams
(Tęsinys iš 5 pusi.)

nu į tavo religiją, kaip aš 
spiaunu į visas religijas." 
Atsisukęs į apkaltintuosius 
jis klausia:

“Ar nustosite mokę krik
ščionių religiją?”

“Mes negalime,” jie atsa
ko, “tai Dievo įstatymas.”

“Tokio įstatymo nėra so
vietų žemėje. Jūs tunte 
pasirinkti.”

Jie visi žinojo ką tai reiš
kia, bet pasiliko ištikimi 
savo Dievui.

Kada žinios apie tokį ko
munistų žiaurumą pasiekė 
platų pasaulį, iš visų kraš-1 
tų pasipylė protestai Rusi
jos komunistų vyriausy
bei. Bet komunistai į tai 
neatkreipė dėmesio.

Tik reikia paskaityt: ka
pitono Francis McCoullagh 
knygą: “The Bolshevik Per 
secution of Religion,” tai 
rasi faktus, kaip velniškai 
komunistai kovoja prieš 
religiją.

‘'Kova prieš religiją yra 
kova už komunizmą,” Rusi
jos bedievių sąjungos obal
sis. Toks yra ir kiekvieno 
komunisto obalsis.

Marksas pasakė: “Kiek
viena religija yra išnaudoji
mo įrankis, priemonė už
migdyti darbininkus. Dėl to 
mes prieš jas kovojame.”

Ar lietuviškieji komunis
tai galėtų užginčyti pami
nėtus komunizmo vadų įsa
kymus ir religijos perse 
kiojimo faktus?

Akivaizdoje tų faktų, 
kaip mūsų komunistai iš
drįsta sakyti ir laikraščiuo
se rašyti, kad Rusijoje ne
buvo ir nėra religijos per
sekiojimo, kad komunizmas 
duoda žmonėms tikybos lai
svę?

Lietuviškieji komunistai, 
nusiimkte kaukes ir atvirai 
pasakykite: “Kovoti prieš 
religiją yra mūsų dienos 
pareiga,” (Pravda, bal. 8 d. 
1928 m.).

Popiežius Pijus XI enci
klikoje “Bedieviškas Ko
munizmas” sako: “Ten, kvr 
komunizmas yra įsigalėjęs, 
ten jis stengiasi išnaikinti 
krikščionišką kultūrą ir re-

( kat. pareigų ir Dievo mei- 
i lės. Kiekvieną dieną per 
kiekvienas šv. Mišias skait
lingi būriai ėjo prie Dievo 
stalo.

Ir katalikiškoji spauda 
čia randa prirengtą d rvą 
Siame darbe daug padeda

Nemažai buvo matyt klebonas kun. A. Briška su 
vikarais ir spaudos platin
tojais, parapijonais. Ne

katalikiškos
spaudos darbininkai, brolis 
Vladas ir Gubista, lanko 

Per šv. Mišias žmonės skait į Brighton Parko lietuvių ko- 
lingai ėjo prie Dievo stalo, i *r renka prenumera-

Misijoms užsibaigus
Brighton Park. — Lap

kričio 30 d. Nekalto Prasi
dėjimo Pan. Sv. bažnyčioje 
baigės antroji misijų sa
vaitė. Rytais ir vakarais 
parapijonai skaitlingai lan
kėsi.
žmonių ir iš kitų kolonijų.

Rytais ir vakarais ilgai 
misionierius ir vietiniai ku- nuilstamieji 
nigai sėdėdavo klausyklose
ir klausydavo išpažinčių.

tas dienraščiui “Draugui.”: 
Tas darbas bus tęs'amas 
iki kiekvienoje lietuvių

("Draugas” Acme telephoto)

Brig. gen. William O. Ry-'

Ar žinai, kad misijų tiks- 
tikslo, kaip remti misijų a- 
paštalavimo darbą.

Veltui ieškosi kilnesnio 
las — Meilės misija?

Visi, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies, 
kviečiami prisidėti prie taip 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai menkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus 
pinigus, pasenusį auksą ir
kitką*, kurie kasdien ir kiek- farriduoda marquette park

5 kambarių “octagon front” mūri
nis bungalotv su vienu kambariu

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

REIKIA AGENTO — MORGAN 
PARKE

Proga užsidirbti ekstra plnlgtj agen- 
taujant plačiai žinomam lietuvių 
laikraščiui. Patyrimas nereikalingas, 
AtsiAauklte telefonu: CANal 8010, 
arba kreipkitės ) raštinę:

2S34 RO. OAKI.EY AVE.

HEI.P WANTTCP — VYRAI

MAŠINISTAI reikalingi. Turi būti 
A-l vyrai visokiems darbams. Kreip
kitės prie;

GENERAL MECHANICAL CO. 
430 So. Green Street

HELP WANTED
ADVERTISEMENT DEPARTMENT 

187 No. Dearborn Street 
Tel.: RANtkjlph 9488—8489

REIKALINGA mergina ar geras vy
ras už bartenderj taverne. Atsišau
kite pirm 12-tos vai. diena.

2468 BLUE ISLAND AVENUE

AGENTAS REIKALINGAS — 
WEST PULLMAN’E 

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

2334 SO. OAKLEY AVE.

AGENTAm GERA PROGA — 
TOKS OF LAKE

Vyras, kuris yra gerai susipažinęs su 
lietuviais Town of Lake krašte, yra 
reikalingas agentautl gerai žinomam 
lietuviu laikraščiui. Proga užsidirb
ti ekstra pinigu. Patyrimas nerei
kalingas. Atsišaukite telefonu: CAN
al 8010 arba kreipkitės 1 raštinę:

2334 RO. OAK1.EY AVE.

viename name, mokyklose 
ar įmonėse be vertės mėto
si.

Pašto ženkleliai, aukos ir
kat. šeimoje bus katalikiš- an, March Field, Cal., ko- įvairūs kiti dalykai siunčia-
kas dienraštis.

Namiškis.
mendantas. Jo uždavinys, mi šiuo adresu: 
budėti, kad japonai pasalin-; Mission Club, 

i gai neatakuotų Kalifornijos.'

“MEAT MARKET” PARSIDUODA 
Parsiduoda “Meat Market” ant 5»rh 

atike. Plieno pamatas. Lotas 33x125 n,et°U Halsted St. Geroj biznio
vietoj. Patraukia J1500 ( mėnesį
jelgos vienam vyrui dirbant. Renda 
tiktai $32.00 į mėnesį. Senai išdirb
tas biznis. Dėl nesveikatos savinin
kas parduoda. Kaina $6,000. Kreip
kitės 6834 So. Westem Ave.. 

Tel.: Republic 9094

pėdų. Savininkas turi parduoti. 
Kaina tiktai $6.500. Randasi netoli 
California Ave. Ir 71st St. Kreipki
tės sekančiu adresu:
6834 So. Westem Ave., tel.: Repub
lic 9094.

ROSELANDE REIKALINGAS 
AGENTAS

Vyras, kuris turi gerą susipažinimą 
su Roselando lietuviais, turi gerą

TIKRAI GERAS PIRKINYS 
Šešių apartmentų namas parsiduo
da. Remontuotas. "Tlle” prausyk
los. Namo priekinis kampas ak- 

progą užsidirbti ekstra pinigų a- ' menuotas. Namo (eiga $3000 į me-

Turiningi misionieriaus pa
mokslai daug Dievo ir ar
timo meilės pasėjo tikin
čiųjų širdyse. Per misijas 
kaip misionierius, taip ir 
parapijos kunigai uoliai 
darbavosi tikinčiųjų sielų 
išganymui. Kiekvienos sa-, * w
vaitės misijų užbaiga da- , Iš ARD priešmetinio
rė nepaprastą įspūdį. Žmo- į ■ •
nės procesijoj ėjo pasveikin- MOlIIIII\III1O
ti misijų kryžių, o tuo tarpu Bridgeport. _ Gruodžio 
klebonas, kun. A. Briška, ir g d kv jUIgį0 rjar aalej 
misionierius kun. J. Kidy- įvyko ARD 2 skyr susirin. 
kis, S. J., kiekvienam at- kimaa Kadangi tai buvo 
minčiai įteikė misijų baigi- priešmetinis susirinkimas, 
mo paveikslėlį su maldelė- įr vaidyboa rinkimas, tai 
mis, kaip užsilaikyti katali-, narių akaitiingai auairinko. 
kiškame gyvenime.

i Nutarta metiniame susi- 
Per misijas buvo ir atsi-, rinkime turėti ..surprise” 

vertimų. Dėl įvairių prie- pakelių paaidaiinimaa. Vi- 
žasčių buvę nutolę nuo baž-
nyčios, bet supratę savo 
klaidą grįžo atgal ir, susi
taikę su savo Sutvėrėju, 
pradėjo naują gyvenimą. 
Daugelis katalikų pasidarė 
uolesniais pildyme savo

ligi ją, išrauti iš žmonių šir
džių, ypač jaunimo, bet ko
kį religijos prisiminimą. 
Vyskupai ir kunigai būna 
išvaromi, pasmerkiami pri-
verstiniems darbams, šau 
domi ir nežmoniškai nužu
domi, pasauliečiai, Kurie gy
nė savo tikėjimą, yra įtari
nėjami, spaudžiami, perse
kiojami, kišami į kalėjimus i 
ir teisiami. Komunizmas J 
savo prigimtimi yra antire- 
ligiškas ir religiją laiko 
žmonių nuodais.”

"Lies turime kovoti prieš 
religiją,” Markso įsakymas 
komunistams.

------- .—

-

NE6UILT 8Y 660RAI M. TOLIMAM AND OPSAATID FROM 
BL0OMIN67OM, ILLINOIS TO CMICAAO ON SEPTIMAS*

WMILE

Qn 194! THl AVINAM 

KAILFOAD FMJS'iT CAR 
TURKIO OUT NEARLY 
THREl-FIFTHS MORE 
TON-MILES PER DAY 
THAN IN 1618, ANO 

AIMOST TWO-FIFTHS 
MORE THAN IN 1926, 

THE YEAR OF 
HIAVIEST TRAFFIC.

OMŽ

AnooABOh or ammcan iauoam or

COMMON MEASUREMEMT OF 
RAILROAD FRE16MT SERVICE IS TNE 
•TON MILE*. IT REPRESENTS TNE 
TRANSPORTATION OF ONE TON OF 
FREI6NT A DISTANCt OF ONE MILE.

lauskaitė liko ta pati, vice 
pirm. Zuzana Giržaitienė li- 

, ko ta pati, nut. rašt. Ona 
i Antikauskaitė liko ta pati, 
fin. raš. išrinkta nauja — 
Abromavičienė, Jr., ižd. li
ko ta pati Zosia Rudminie- 

, nė, iždo globėja Teklė Ru- 
čienė, maršalka — Vaiče- 
kauskienė. Dvasios vadu 
liko tas pat kun. S. Gau- 
čias.

sos nares pagamins po pa
kelį, o susirinkime bus jų 
traukimas.

Valdyua renkant, įvyko 
štai kaip: pirm. Ona Kaz-

TT. Marijonu misijos
Gruodžio 22 — 25 dd. — 

Šv. Jurgio parap. bažnyčio
je, Detroit, Mich. — kun. 
Antanas Miciūnas, M.I.C.

Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois gentauiant gerai žinomam lietuvių 

laikraščiui. Darbas malonus, patyri
mas nereikalingas. Atsišaukite tele
fonu: CANal 8010 arba kreipkitės į 
raštinę —

2334 SO. OAKLEY AVE.

Per visą savaitę prieš Ka
lėdas kiekvienuose namuo
se visados turėtų rastis 
žmogus, kurs galėtų iš laiš
kininko priimti siuntas.

tus. Nauji Jtaisvmal. 3 garadžial. 
Namas pilnai išmokėtas. Randasi 
geroj vietoj Ir visados yra išren- 
duotas. Kaina tiktai $14,500 ir ant 
lengvų išmokėjimu. Gera transpor- 
tacija. Adresas: 3215 Flournoy St. 
Dėl tolimesniu Informacijų ar pa
sitarimui šaukite telefonu: Harrison 
3006.

ARCHER HETGHTS — GERA 
PROGA

GERAM VYRUI kuris nori užsidirb
ti ekstra pinigų — štai gera proga 
Išmokti agentavlmo darbą, pardavi
nėjant laikraščius ir t. t. Pageidau
jamas toks kuris yra gerai susipa
žinęs su lietuviais Archer Helghts

. apylinke. Patyrimas nereikalingas. Tie gerbs ir mylės motį- 1 Atsišaukite telefonu: CANal 8010.
arba kreipkitės į raštinę —

2834 80. OAKLEY AVENUE

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Ave.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4ti00-04 MJLli'U MEKM1TAUE AVEM E

Tel. YARDS 1741-1742
♦447 SOUTH FAIRFIELD AVF.NUF 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas 10:00 vul. antradienio lr šeštadieųtn rytai* 
iš Htoli. * WHIP (1620), su P. šaltlmleru.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportišką Viršutiniq Vyrams Marškinių, baltų Ir 
npalvuotų. Vilnonių šveterių. Paniekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrama Marškinių.

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

Atdara kaadien, vakarais Ir Sekmadieniais

Wive». mothers, sisters—fhey’re often 

forced to poinl the way to haii 

health to their men folkl For women 

know that a healthy head produces 

honasome hairl And that's why 

womer> everyvvhere are pointing to 

Fom-ol. the remarkable foaming oi) 

thampoo vvhich first nourishes the 

Kaip, then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

health. Fom-ol i« so economical; a 

little goes a long way. Ask your 

druggist for the regular 50c size. 

Or, write for a generous trial bo»- 

He, enclosing 10c to cover packing 

and postage.

FOM-OL
More tfkee e sfeempee
—e treatfn.rrtl

ną, kurie bent pusę jos mei
lės supras.

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

Rožė turi erškėčius, dei
mantas — kliūtis. Geriau
sias žmogus taipgi turi silp
nybes.

Meilė — pergalės karalie

nė.

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

Smulkūs "Drauge” skel b’ 
mai nedaug kainuoja, bet 
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau 
go* “Classified” skyriuje.

Lietuvių didvyriškas pa
siryžimas, ištvermė, valia, 
Lietuvai laisvę.

Gyventi tautai ne tik šven 
čiausia pareiga, bet ir di
džiausia laimė.

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

T®*
«»«<»' »•»•

ĄO»“
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KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENISKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. Westem Ave. TeL See. 6103

DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IB CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8854 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St 
Visi Telefonai: TARds 1419

L J. ZOLP
1646 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

J. LIULEVICIUS
4348 R. California Ave. 

Tel. LAFayette 8572
ANTHONY B. PETKUS”
1410 8outh 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiU 0142

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenne 

Tel. TARds 4908

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR RUNAI 
2814 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 
42-44 East 108th Street 

Tel. PUL Ima n 1270
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IŠKILMINGOJI 40 VALANDŲ UŽBAIGA
Cicero. — Lapkr. 9 d. šv. 

Antano bažnyčioj įvyko iš
kilmingoji 40 valandų atali- 
dų užbaiga. Per tris die
nas parapijiečiai, vedami 
savo dvasios vadų, garbino 
Dievų švenčiauaiame Sak
ramente, Kuris per tris die
nas buvo įstatytas.

Si keturdešimtė bus ligaiį 
minima ciceriečių. Sekma-1 
dienį, atlaidų pirmą dieną, 
Japonija užpuolė Jungtines 
Valstybes, antrą dieną, Pa
nelės Švenč. Nekalto Prasi 
dėjimo šventėj, Jungtinės 
Valstybės paskelbė karą Ja
ponijai. Šios žinios dar ar
čiau pritraukė visus prie 
Dievo, Kuris vienintelis ga-■ • ■ t >4
Ii grąžinti taiką nelaimin
gam pasauliui.

Atlaidai prasidėjo iškil
minga suma, kurią laikė 
pats klebonas kun. I. Alba- 
vičius su asista. Pamokslą 
pasakė kun. A. Mažukna, 
MIC.

Vakare mišparus laikė 
kun. J. Paškauskas. Pamok
slą sakė kun. P. Ragažins-! 
kas. - / II

Antrą dieną Mišias šv. su , 
asista laikė kun. P. Raga-i 
žinskas. Pamokslą pasa
kė kun. A. Mažukna, MIC. 
Vakare mišparus laikė kun. 
K. Rėklaitis, Tėvų Marijonų 
Provinciolas. Pamokslą gi 
sakė kun. Lukošius.

Trečią dieną iškilmingą 
sumą laikė kun. Ragažins- 
kas. Pamokslą sakė kun. 
V. Urba.’ Vakare mišparus 
laikė kun. A. Linkus. Pa
mokslą sakė kun. A. Deks- 
nys. Gražų įspūdį darė at
laidų užbaigtuvių procesija, 
kurioj dalyvavo labai daug 
svečių kunigų.

Per visas atlaidų iškil
mes labai gražiai giedojo 
parapijos didysis choras ir 
mokyklos choras vadovau
jant varg. Mondeikai. Pasku
tinį vakarą privažiavo ir

svečių vargonininkų, kurie 
piisidėjo prie iškilmių įspū
dingumo.

Šių metų keturdešimtė il
gai pasiliks Šv. Antano pa
rapijiečių atmintyje. Atlai
dų laiko įvykiai nustato in
tenciją visiems už kurią 
privalu melstis, būtent — 
už pasaulio taiką.

XX

Daug jaung vyrų 
įstoja kariuomenėn

Paskelbus karą Japoni
jai, tūkstančiai jaunų, vyrų 
visoj šaly susimetė savano-į 
riai įstoti armijon, laivy
nam marynų ir oro korpu- 
suosna.

Ir Chicagoj rekrutavimo 
(naujokų ėmimo) stotys 
kaip pirmadienį, taip vakar 
buvo kupinos 'jaūnų vyrų, 
pasiryžusių įstoti" karo tar
nybon, apginti savo brangią 
šalį ir laimėti karą.

Raudonojo Kryžiaus 
kampanija

Amerikos Raudonasis Kry 
zius pradėjo kampaniją tik
slu sudaryti 50 milijonų 
dol. fondą. Chicagai pas- į 
kirta 3,750,000 dol. kvota.

Visi raginami pagal savo 
išgalės prisidėti prie fondo 
sudarymo. Nereikia nė ra
ginti, nes tai visų patrijoti- 
nis darbas.

DRAUGAS

i U. S. ROM BONEŠIAI ,
mm

t "Uraugaa" Acme teleptioioj

U. S. greitieji dvimotoriniai bombonešiai skrenda iš Ilamilton Field, vyriausios San Francisco apsaugos ba
zės, kai kiti kariuomenės ir laivyno lėktuvai vandenyno plotuose ieško priešo lėktuvnešio.

NEPRIPAŽĮSTAMA PILIETYBĖ ITALAMS 
IR VOKIEČIAMS SVETIMSALIAMS

Federaliniam teime Chi
cagoj teisėjas Hoily praei
tą antradienį nepripažino

karo metu jie negaii taip 
lengvai nuturalizuotis.

Chicagoj ir apylinkėse fe-
pilietybės 69 vokiečiams ir I deraliniai agentai suėmė
italams, kurie buvo pašauk
ti teisman priimti pilietybės 
priesaiką. Pilietybės pri
pažinimas jiems atsakyta

įtartinus 25 vokiečius ir 6 
japonus nepiliečius. Prieš 
juos neiškeltas jokis kalti
nimas. Visi apklausinėti ir

remiantis gautais iš Wa- i pasiųsti į Fort Sheridan. Iš 
tenai, matyt, bus paimti į

Siekia mažosioms 
firmoms paramos *

Chicago mayoras Kelly 
nenutraukia savo pastangų 
tikslu iš Washingtono gau
ti reikalingą paramą mažo
sioms firmoms Chicagoje, 
kurių daugelis dėl žaliavos 
ir įvairios medžiagos sto
kos turi mažai darbo ir bus 
priverstos užsidaryti.

shingtono nurodymais. Tas 
įvyko, kai prez. Roosevel- 
as. .paskelbė,, kad. japonai, 
vokiečiai ir italai yra prie
šų valstybių subjektai ir

koncentracijos stovyklas. 
Federaliniai agentai ieško

sabotažininkų ir šnipų. Su 
šiais aštriau bus pasielgia
ma.

Turi būti pasirengę
Illinois valstybės karinės 

konskripcijos direktorius 
Armstrong praneša, kad pa
leisti iš tarnybos draftinin- 
kai turi būt pasiruošę, nes 
gali būti pašaukti atgal tar
nybon.

' Sunkinti
I . . ’ L J L l

šv. Prane. Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis sus
inąs įvyks ketvirtadienį,

| gruodžio 11 d., 7 vai. vak., 
pirm. M. Sudeikienės name, 

j 1632 W. 46th St. Narės, ma- 
I lonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų svars
tymui. Be to, bus renkama 
1942 met. valdyba. Valdyba

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

VYŪLk STIBIO
1945 35* Street

, Girdėjome, kad bažnyčia bu^ 
| labai gražiai išpuošta, ypač 

Ateinantį sekmadienį į per 3ernelių Mišias, kurios 
gruodžio 14, 7:00 vai. va- bus iaįkomos vidurnaktyje, 
kare, Aušros Vartų parapi I
jos salėje bus vakarėlis —
“bingo” ir kiti įvairumai. Vi
sas pelnas skiriamas paden 
gti išlaidas pirkimui naujų 
kilimų prie altorių. Daba: 
bažnyčia beveik užbaigti 
gražinti ir kiekvienas į jų 
atsilankęs gali pasidžiaugt..

Kun. klebonas nuoširdžia, 
kviečia kiekvieną prisidėti 
prie šio gražaus tikslo. Lauk 
sime jūsų atvykimo į para
pijos salį sekmadienyje.

WEST SIDE MODERN. . z.S ’<COMPI.ETE
^bVĄMED PMOtOGRSPHY 

LOWESX POSSIBLE FlUv ES } 

hmo.nl tAFAYvm 2* n
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WHOLESALE
FORNITURE

BfiOKER
OIM1NU ROOM KEtl'S — l'AK 
VOK SKTS — RKintOOM SETS 
- KLOS — KABIOS — ItF 
•'.Kil KATOK- — tVA'-HEKh - 

- STOVĖSSi, 1 t4M,O
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KARINIO DRAFTO AMŽIUS GAL
BUS SUMAŽINTAS IK118 METŲ

Nacionalinis karinės vy- vadovybė pageidaus, 
rų konskripcijos (drafto) Illinoiso vyrų konskripci- 
direktorius gen. Lewis B. jos direktorius Armstrong 
Hershey pareiškia, kad kon pranešė, kad drafto bonr 
greso planuojama draftinin- dai Chicagoje pašauks 
kams mažiausią amžių nu- 2,450 vyrų indukcijai į 515 
statyti iki 18 metų. Šian- So. Franklin gt. stotį. Te- 
dien yra 21 metai. • nai kariuomenės gydytojai

Draftininkų amžiaus su- patikrins pašauktųjų tinka- 
mažinimas ir padidinimas mumą.
(šiandien yra nuo 21 iki Federaliniai autoritetai 
35 metų) priklausys nuo to, uždraudė drafto vyrams nu- 
kiek vyrų • bus reikalinga sikelti į Kanadą. Kurie jų 
kariuomenei. Anot gen. norėtų vykti į Kanada, turi 
Hershey, galima gauti vyrų gauti iš savo drafto boardų 
tiek, kiek tik kariuomenės specialius leidimus.

Jau užbaigėm noveną prie 
Panelės Švenč. Žmonių bu 
vo užtektinai, bet galėjo 
būti daugiau, kurie galėje 
pasinaudoti Dievo malonė
mis, ypač šiuose neramiuose 
Laikuose.

» * »

Rengiamės prie Kalėdų
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l-r. Netreall MONEY-BACK GUARANTEE
Fluorescent TEETH 
DENTAL PLATĖS *022

("DraiiK.ig" Acme telephoto,

Arti Baltimore lėktuvų fabrikuose pastatytas milži
niškas jūrinis keturių motorų sveriąs 70 tonų bombo
nešis. Kai pasiruošta jį išbandyti, vienas motoras at- 
lūžo ir sukėlė gaisrą. Nemažai sugadintas.

«fX ALESAUSKAS & SONS
FAC rORY REPRESENT A llVt

634.3 So. Western Aven
Telefonas REPUB1JC fiO5t

J

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

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

Visur imtasi 
saugumo žygių

Armijos karininkai Chi
cagoj, kurių daugelis iki 
pirmadienio vilkėjo civili
nius drabužius, tuojafu įsi
vilko į uniformas. Taip iša

kyta iš Washingtono.
Policija Chicagoj pradėjo

pastoviai saugoti fabrikus, 
viešuosius namus, susisieki
mų sistemas, elektros ga
minimo stotis, tiltus ir ki 
tas vietas.

ATSARGA: Reikalaukite tik
tai tikrų “Fit-ltMe Mantų 
Piotvpa—tiktai mx«ų 
padaryta* — dėl gra

žios Ižvatzdoe Ir ra
mumo lavo pacientų.

9?
PATAISYMAI — 1 dienos patanurvimas
Mes padaromo **L>enturoe" gavę įspau
das Ir užsakymus nuo — tiktai Illinois 
registruotų ir teisėtų Dantistų, ku- 

rlems mes gelddžlame patar-

AtLūEHTAI UBSf25?& 
...

•4• 3 
t41E

7 LOCATIONS 
Opsn • t. • 
l.a.,1 D..,- 
t.we tina.Tsss. 
an. Tkar*.«MT.

.04 r. 47th STRSIT 
342OW.2*thSTREET 
4*31 IRVINO PK.RD. 

731 BROADWAY 
03 S. STATI ST

Tapkite Finansiniai Nepriklausomilll
V

TAI IDYI/ITC įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpei-
I ZtUl I 1x1 I &Z tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
SH%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

M C8U PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, NenuakrlaodMant Nei 
Vieno Klljentol

Relstuto Savings and Loa* Association yra kymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansine ištaiga.

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

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

WHOLESALE
■“T---1 IJQUOR

IŠTAIGA

po «ln* 
Chlc*gn

RCMKITB 
BENĄUBTUVTŲ

I. SANTFR. B*,.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 8. Halsted St.
Tw. BOVLEVAIU) 0014

TURTAS VIRS .. $6.500.000
APART APSAUGOS, TURIME (fru rn AHA
ATSARGOS FOND4 VIRS....................3>OOU#UUU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MES MOKAME 3% 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.

FEDJ &VINGS
LOAN ASSOCIATIONofduog* 
3V8TDI MLACimnVICH, Pfm*
4192 Archer Avetiue 
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NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlls ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir AEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westem Avetiue 

Phone: GROvehiU 2242



DAINA ATGAIVINA PRISLĖGTA SIELA - IR 
NUŠLUOSTO NE VIENA AŠARA

Dalyvaukime "Draugo" koncerte. Lai 
dainos mus gaivina!

Šiurpios ir netikėtos ži
nios telpa laikraštyje. Nėr 
to asmens, kurio karo sto
vis nepalies. Kiekvienas 
gyvena nežinioj. Nieks ne
drįsta pasakyti, ką mums 
rytojus duos. Šiame didelia
me susirūpinime ir prislė- 
gime visur taipgi dedamos 
pastangos kokiu nors būdu 
palengvinti gyvenimą. Sun
kiai visi dirba, lavinasi. 
Betgi visi pripažįsta, kad 
reikia poilsio ir įvairumo. 
Dėl to ir ruošiama viso
kiausi parengimai, kad įne
šus įvairumo žmonių gyve
nimam

“Draugas” dar prieš šį 
karą buvo paskelbęs metinį 
koncertą sausio 18 d., Sokol 
salėje. Karui prasidėjus 
koncertas gauna rimtesnę 
užduotį, t. y. kuomi nors 
įnešti dalelę įvairumo, link
smumo Chicago ir apylin
kės lietuvių gyveniman. Tą 
užduotį koncerto rengimo 
komisija prisiruošusi kuo 
geriausiai išpildyti.
Sausio 18 d. skirkim 
koncertui

Svarbu, kad paskirtu-
mėm sausio 18 d. dienraš- daugiau ir smulkmenišai
čio “Draugo” koncertui. 
Dar yra daug laiko, bet, ži
nodami kaip greit tas lai
kas bėga ir norėdami, kad
visi musų laikraščio bend- salėje.

radarbiai, skaitytojai ir 
prieteliai dalyvautų šiame 
koncerte, nuoširdžiai ragi 
name visus dabar skirti tą 
dieną šiam koncertui.

Vieta — Sokol salėje
Koncertas įvyks Šoko 

salėje, 2345 So. Kedzie a\\. 
Ši salė jau yra lietuvian .. 
žinoma, nes ne viena r»ra 
mogą joj įvyko. Ter n 
“Draugo” pastarieji du kon
certai įvyko.

Genovaitės ir Ateitininkai 
žavės publiką.

Šio koncerto žvaigždės 
bus: Genovaitė Giedraitie
nė, Genovaitė Klevickaite ir 
Ateitininkų grupė. Šios pa
sižymėjusios dainininkės, 
vadoyvėj prof. Antano Po
ciaus, ir Ateitininkų šoki
kių grupė, vadovybėj Pili- 
ponytės ir Pipiraitės, ruo 
šia gražią, įvairią progra
mą. Esame tikn, kad kiek
vienas atsilankęs girdės ne

I vieną gražią dainelę, pri 
į simins ne vieną malonų 
įvykį.
Daugiau pranešim

Tikimės kasdien pranešti

apie koncerto artistes ir ką 
jos ruošiasi išpildyti 1942 
metų dienraščio “Draugo” 
koncerte, sausio 18 d., Šoko!

Reikalaus didinti 
ratą geležinkeliams

Geležinkelių kompanijos 
didina savo darbininkams 
atlyginimą, kaip tai nu
sprendė specialus boardas.

Tad dabar geležinkelių 
kompanijos yra pasiryžu- 
sios reikalaui, kad už žmo
nių važinėjimus ir prekių 
vežiojimus ratos būtų pa
didintos. Priešingai, sako, 
kompanijos negalėsiančios 
sudurti galų su gafais.

Legislatūra specialėn 
sesijon sušaukta

Gub. Green sušaukia Illi
nois legislatūrą specialėn 
sesijon šio gruodžio 18 d. Į

Be to, gubernatorius pra-' 
nešė, kad valstybės autori- į 
tetai imasi visų priemonių 
kovai prieš sabotažus ir su 
šnipais.

Bus paskirta valstybės 
komisija ir jai bus pavesta 
koordinuoti visas saugumo 
grupes Illinoise.

Numatomas darbo 
trukdymas

Chicagoj dirbamo pože
minio geležinkelio komisio
nierius Ph. Harrington pa
reiškia, kad karas gali su
trukdyti šio geležinkelio už- 

J baigimą. Jis sako, dabar 
į bus sunku gauti reikalingų 
plieno gaminių ir kitos me- 

( džiagos.

Ketvirtad., gruodžio 11, 1941 
= ■ -= - r.-. - . —t

("Draugas” Acme telephoto)

Office of Civilian Defense direktorius Ne w Yorko miesto mayoras La Guardia ir jo 
padėjėja Mrs. F. D. Roosevelt nuvyko į Los Angeles ir tenai tariasi su Kalifornijos gu
bernatorium C. Olson (kairėje) dėl suorganizavimo civilinės apsaugos Kalifornijai.

DRAUGAS

ORGANIZUOJA C IVILINĘ APSAUGĄ

Ragina skleisti 
vėliavas

Chicago mayoras Kelly 
paskelbė atsišaukimą. Ra
gina chicagiečius kasdien 
nuo saulėtekio iki saulėlei
džio išskleisti U. S. vėliavas 
ant privačių ir biznio na
mų, taip pat ant fabrikų ir 
ofisų.

Mayoras sako, tuo būdu 
bus įrodyta, kad Chicago 
nuoširdžiai remia karines 
Amerikos pastangas.

Nuo areštavimo 
mirtis išvadavo

Šį antradieni FBI agen
tai nuvyko į Hammondą 
tenai areštuotai F. G. Mil- 
lerį, 74 m. amž. Prieš nu- 
vyksiant agentams tas žmo
gus mirė nuo širdies ligos.

Miller per 50 metų buvo 
vokiečių lyderis Lake aps
krity, Indiana.

Chicagoj agentai uždarė 
kelias japonų meno krautu
ves.

Mirė policistas 
pijonierius

Mirė Nicholas Hunt, Chi
cagos policistas pijonierius, 
ilgus metus tarnavęs polici
joje, 93 m. amž.

Šiandien po gedulo pa
maldų šv. Tomo Apaštalo 
bažnyčioje velionies paalikai 
bus palaidoti Mount Olivet 
kapuose.

Velionis buvo gimęs Chi
cagoj. Į Ameriką atvyko 
16 m. amž.

Pirmiausiai dirbk tai, kas 
reikalinga, sutvarkysi eko
nomiškai gyvenimą.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 

Lietuvių Kalbos
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo 

Aritmetikos
Pilietybės

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 ryto iki 3 vai. p. p. 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 

816 W. SSrd Place, 

Chicago, III.

Daugiau sūrio
kariu maistui

I
Wisconsin Swissand Lim- 

burger Cheese Producers 
ass’n metiniam suvažiavi
me, Monroe, Wis., pravedė 
rezoliuciją. Šalies adminis
tracijai pataria, kad karių, 
jūrininkų ir marynų mais 
tui būtų daugiau vartojama 
įvairių rūšių sūris.

Anot rezoliucijos, sūris 
yra labai tinkamas dietai.

Reikalingi radijo 
operatoriai

U. S. karo departamentas {la &imimo dien» ir vardu’ 
skelbia, kad armijai reiks- ve3‘ Gaila' kad taiP toli ir
lingi kvalifikuoti radijo 
opertoriai — nuo 18 iki 35 
m. amž. jaunuoliai ir vyrai. 
Priimami signalinio korpu
so tarnybon.

Karo departamentas pa
reiškia, kad jie turi būti 
savanoriai ir tik tie, kurie 
dėl kokių nors priežasčių 
nepriimami kareiviauti.

Chicagos srities kariuo
menės komendantas už
draudė visiems civiliniams 
lėktuvams skraidyti U. S. 
bazių padangėmis šioje sri
tyje. Tos bazės yra Fort 
Sheridan, Great Lake Na
vai Station ir kitos.

‘THAT LITTLE GAME’ BULL

syklinga lietuvių kalba pa
sakė begalo turiningą pa
mokslą. Pirmą sykį vestsai- 
diečiai pažino kun. Ignotą, 
kaipo iškalbingą pamoksli
ninką. Jis yra Tėvų Marijo- # 
rių Seminarijos anglų kal
bos profesorius.

X S. ir B. Slaustams, 6540 
So. Campbell Avė., gruodžio 
6 d. Santa Claus atnešė do
vaną — 8 svarų sūnelį. Šia 
dovana džiaugiasi ne tik 
jaunieji Siaustai, bet ir Sven 
ciskai, nes nuo tos dienos 
jie paliko “seneliais.”

X R. Andreliūnas, 6324 
So. Westem Avė., nors dar 
gydytojo priežiūroj, bet jau 
darbuojasi savo krautuvėj ir 
pats kostumeriams patar- A
nauja.

X Stanley-Victor ir Ju- 
lius Nikodemas Žebrauskai, 
jauni, pavyzdingi lietuviai, 
praeitą sekmadienį prisira
šė prie LRKSA 100 kp. Žeb- 4 
rauskai ilgą laiką gyveno 
West Side. Neseniai nusipir
ko gražų namą Brighton 
Park (prie California Avė.) 
ir persikėlė ten gyventi. Nau 
jų narių tėvai yra pavyz
dingi katalikai ir dideli Lie- 
tuvos patriotai. Vaikai seka 
tėvų pėdomis.

X Eilė West Side biznie
rių, kaip Dobrovalskis Ka
minskas, Masiokas, Neffas,
T. Marozienė, Linauskas, S. 
Balickas, Mažeika, Budaitis, 
Karlavičius, S. šimulis, Ber- 
žanskas, Balsevičius jau j- 
teikė “Draugui” Kalėdų šven 
čių proga sveikinimus savo 
kostumeriams. Kiti irgi ne
mano pasilikti.

X Pas muz. A. Mondeiką,
40 vai. atlaidų šv. Antano 
bažnyčioj proga, paskutinį 
vakarą viešėjo, be vargoni- / 
ninku, abu kunigai Deksniai, 
kun. Bartkus iš Kewanee,
III., ir daug kitų. A. Mondei- 
ka, atvykęs į Ameriką, pir
miausiai vargonininkavo pas 
kun. Deksnį (“Dėdę”). Nuo 
to laiko tarp jų susidarė 
amžina, kaip jie sako, bičiu
lystė.

X The Catholic Casino of 
Chicago vardo choras šįmet 
mini 70 metų sukakfį. šis 
choras yra žinomas, kaipo

mu
X Dr. K. J. Svenciskas 

jau pasistatė puikų namą 
Brighton Parke (4401 So 
Fairfield Avė.) ir moderniš
kai įrengė, šeštadienį, gruo
džio 13 d., bus “house warm- 
ing.” Girdėt, dalyvaus visa 
lietuviška “society.”

X Kun. dr. Damazas Mo
zeris gruodžio 11 d. šven-

negalima asmeniai pasvei
kinti. Šių metų pabaigoj 
kun. čfr. D. Mozęris Katali
kų Universitete, |Washing- 
ton, D. C., gaus licencijatą 
Kanoniškų Teisių.

X Kun. K. Barauskas iš 
Cleveland, O., kur buvo nu
vykęs kalbėti ir rinkti aukų 
lietuvių tremtinių šelpimui, 
į Chicago grįžo pavargęs, 
bet patenkintas. Clevelando 
lietuviai katalikai suaukojo 
virš $600.00.

X Kun. A. Ignotas, mari
jonas, praeitą savaitę vedęs 
noveną anglų kalba jauni
mui Aušros Vartų bažmyčio-
je, sekmadienį per sumą tai- seniausias vyrų choras


