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Kryme Naciai Sulaikyti
MEKSIKA —
KATALIKIŠKA

Šiemet įvyksiose Meksi
kos garsioje Guadalupe 
šventovėje pamaldose daly
vavo kariuomenės karinin
kai ir kadetai. Radikalai dėl 
to sukėlė nepaprastą triukš 
mą. Pažymėjo, kad tuo būdu 
“peržengta” Meksikos kons
titucija.

Katalikiškas meksikiečių 
laikraštis “Hoy” atsako, 
kad, nepaisant bedievybės 
sekėjų triukšmo, meksikie
čių tauta yra katališka. Ki
taip tvrtinti yra nesąmonė. 
Meksikos tautinio himno pir 
moję eilutėje pažymėta, kad 
šalies paskirtis Dievo nus
tatyta. Be Dievo ir be Kry
žiaus Meksika nebūtų mek- 
sikoniška.

Pagaliau konstitucija ne
draudžia valdžios pareigū
nams dalyvauti pamaldose, 
fai draudžia tik buvusių ša 
lies administracijų išleisti 
dekretai, kurie priešingi 
konstitucijai.

APAŠTALAVIMAS TARP 
KALINIŲ

Anais metais Ispanijoje 
sutriuškinus komunistų kru 
vinuosius sukilimus, vyriau 
3ybė įkalino nesuspėjusius 
į užsienį pasprukti raudonų 
jų vadus ir dešimtis tūks
tančių jų sekėjų, kurie ko
vojo prieš gen. Franco vy
riausybę, kankindami ir žu
dydami katalikus. Sukilėli- 
liai buvo virtę įžūliausiais 
kriminalistais žudikais.

JaJu ilgas laikas tarp šių 
kalinių sėkmingai darbuoja 
si katalikų organizacijos, 
kaip tai katalikų Akcija, 
Šv. Vincentp Pauliečio drau 
gija ir kitos. Kalinams ren
giamos misijos, tarp jų pla 
tinama katalikiška literatū
ra Tuo keliu daug kaliniu iš 
naujo patraukiama kataliky 
bėn. Be to, neteisėtos kali
nių santuokos įteisfejamos, 
jų vaikai krikštijami ir mo
komi tikėjomi tiesų.

Žodžiu, Ispanijos katali
kai šiandie tarp tu kairiųjų 
kalinių vykdo didelį ir reikš 
mingą apaštalavimo darbą. 
Patikimi kaliniai išlaisvina
mi. J
• i
SUOMIJA KARIAUS

Nepaisant Anglijos « ir 
Amerikos griežtojo reikala
vimo, kad Suomija būtinai 
nutrauktų karą su Rusija, 
suomių spauda vienu balsu 
pareiškia, kad Suomija to 
neDadarys. Sako, Suomija 
nekariauja su Rusija, bet su 
bolševikų režimu, kurs turi 
pavergęs Rusiją. Tr kariaus 
iki bolševikai bus išnaikin
ti. Tik tada taika Suomijai 
bus užtikrinta.

Spauda dar pabrėžia, kad 
kai Anglija ir Amerika iškė 
lė reikalavimą nutraukti ka 
rą, Suomija pasiūlė Angli
jai ir Amerikai, kad jos ga
rantuotų Suomijos sienas. 
Anglija pirmutinė atsisakė 
tai daryti.

DARBININKU VADAMS
U. S. senatorius Styles 

Bridges, resp. iš N. H. sena 
tui įteikė bilių kuriuo numa

Rusai smarkiai 
priešinasi naciams

BERLYNAS, lapkričio 10 
d. — Desperatiškos rusų 
kontratakos laikinai sulaikė 
vokiečių kariuomenės žygia 
vimą Sevastopolio linkui, pa 
reiškia Vokietijos žinių 
agentūra.

Agentūra pranešė, jog 
kontratakas rusai pradėję 
praėjusį šeštadienį po smar 
kaus artilerijos apšaudymo.

Tikrinąs paimtas
Tuo tarpu šiaurės fronte, 

pasak vokiečių karo vadovy 
bės, nacių kariuomenė užė
musi svarbų susisiekimo 
centrą Tikvin, kuris yra per 
šimtą mylių į pietvakarius 
nuo Leningrado.

Vokiečių pranešimai sa
ko, jog šiaurės fronte nuo 
spalių 16 dienos suimta 20,- 
000 rusų kareivių.

Kiek anksčiau pats Hitle
ris pareiškė, jog Leningra
das būsiąs priverstas pasi
duoti ar badu išmirti.

Pro Balaklavą.

Pietiniam fronte vokiečių 
kariuomenė privertusi rusus 
pasitraukti dar toliau tarp 
Sevastopolio ir Kerč.

Vokiečių komunikatai pra 
neša apie nacių žygiavimą 
Sevastopolio linkui, bet ne
pažymi pro kur žygiuoja
ma. Tačiau iš pranešimų ga 
Įima spėti, jog vokiečiai Se 
vastopolin kelią pasirinko 
pro garsiąją Balaklavą.

Japonai susitarsią 
su Amerika

WASHINGTONAS, lapkri-1 
čib 10 d. — Du senato už
sienio santykių komisijos 
nariai — Thomas ir Coper 
— įsitikinę, kad nesutari
mai tarp Amerikos ir Japo
nijos bus išlyginti įvyksian
čiose konferencijose tarp 
valstybės departamento ofi
cialiųjų žmonių ir Japonijos 
specialaus pasiuntinio Sabu- 
ro Kurusu.

Nei Thomas, kuris laiko
mas vienu geriausių Japoni 
jos-Amerikos santykių žino
vu, nei Caper nemano, kad 
J. A. vyriausybė nusileistų 
japonų reikalavimams. Ta
čiau jie abu vienodai įsitiki
nę, kad šiuo momentu Japo
nija negalinti kovoti prieš 
J. A. Valstybės. Todėl visi 
skirtumai būsią panaikinti 
taikiu būdu.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog Saburo Kurusu, ku
ris šiuo metu jau yra pake
liui į Ameriką, esąs nela
bai optimistiškai nusiteikęs 
dėl konferencijų.

LĖKTUVNEŠIS PACIFIKE
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("Draugas" Acme telephoto)

Nepaprasta nuotrauka. Padaryta, kai duotas įsakymas lėktuvui pakilti oran nuo 
U. S. lėktuvnešio Pacifike.

Didi meilė ir 
plačioji jūra 

------- —i-------

Anglija pasirengus
padėt Amerikai

LONDONAS, lapkričio 10 
d. — Anglijos premjeras 
Churchill, pažymėdamas, 
jog “mes nežinome ar Jung 
tinių Valstybių pastangos 
palaikyti TaiTtą

ŠUVA, Fiji salos. — Lai
vas Golden Hind išplaukė iš 
Honolulu ir kartu išplaukė 
ir įsimylėjęs Polinezijos jū
rininkas, kuris savo mylimą 
ją tarėjo palikti uoste.

Tačiau jūrininko širdis ne 
akmeninė. Jį traukė Honolu
lu, kur jo laukė mylimoji.
Ir kiekvieną kartą, kai lai
vo kapitonas nueidavo gulti 
jūrininkas apsukdavo laivą 
ir plaukdavo atgal į Honolu 
lu uostą.

Pagaliau H. R. Jenkins, 
laivo kapitonas, surado 
kas darosi, bet laive bu
vo belikę labai mažai mai
sto ir kuro, o jie buvo be
veik pačiam vandenyno vi
duryj.

Vargais negalais jie • pa- gaį skelbia apie aršias ko- 
siekė Canton salą, kur Goi-, Vas Kryme ir laukia naujų 
den Hind ką tik neužplaukė kovų prie Maskvos, 
ant uolų. Taip Ir lankia my- Į Maskvos radio paskelbė, 
limo ji Honolulu uoste, o po- , jog prie Kestengos vokie- 
linezietis jūrininkas sėdi vaį čiai buvę atmušti ir laukuo- 
karais pajūryj Ir žvelgia į | se palikę 2,500 žuvusių vo

kiečių lavonų.

Vokiečiai puola 
iš Suomijos 
skelbia rusai

LONDONAS, lapkričio 10 
d. — Pranešama, jog tūks 
tančiai naujos vokiečių ka
riuomenės puola Leningradą 
iš suomių užimtosios terito
rijos, kai tuo pačiu laiku ru

rytus.

Jibuti turės 
netrukus pasiduot

tyta, kad organizuotų dar
bininkų streikų skelbimą 
sprendžia ne vadai, bet pa
tys darbininkai slaptu baisa 
vimu. Tikimasi, kad tuo ke
liu bus sumažintas streikų 
skaičius, ypač karinėse pra
monėse.

DAVINIAI APIE RAUDONŲJŲ
TERORO BAISYBES TEISIUOSE
Nukankinta 74 lietuviai. Daugiausia lie
tuvių suimta prieš "rinkimus"

LISABONA. — Publicis- • kankinimų vaizdas dar ne-
tas Aleksandra Merkelis per Sąs ištirtas, tačiau jis yra
Kauno radiją skaitė paskai- !be galo klaikua gavo žiauria
tą apie raudonųjų terorą i , . T. , . . . , .m J , realybe. Kankiniai buvo uki-Telsiuose. Ten buvo nukan . , .ninkai, mokytojai, darbinin

kai, mokiniai, amatininkai. 
Visi jie buvo suimti, pasi
remiant sovietiško baudžia
mojo kodekso 58 ir 59 s«.r 
Tuodu straipsniu yra tai^ 
suredaguoti, kad juos gaL- 
ma buvo pritaikinti kiekvie
nam piliečiui, nes kalba apie 
“priešvalstybinius nusidėji
mus” Bolševikų viešpatavi
mo metu nei vienas lietuvis 
nežinojo, kas jį laukia ryt 
dieną.

kinta 74 lietuviai. Pilnas

vandenyne pavyks”, pareiš
kė, kad “jei Jungtinės Val
stybės įsiveltų į karą su Ja 
ponija, Anglijos paskelbi
mas įvyktų į vieną valan 

Ramiajam) dą”.
Churchillas taip pat pažj 

mėjo, jog karas “netrukus 
gali išsiplėsti ir likusiam že 
mės pusrutulio ketvirtada
ly]”

Pranešimai iš Helsinkio 
sako, jog suomių kariuome 
nė žygiuojanti Murmansko 
linkui ir sudaro pavojų ru
sų kariuomenei Kola pusia- 
salyj.

Vokietijos aviacijos bom 
banešiai bombarduoja nuo
latinai Maskvą ir Leningra
dą.

VICHY, lapkirčio 10 d.—
Kolonijų ministerijos atsto
vas šiandie pareiškė, , jog 
Jibuti, Prancūzijos Somali- 
jos uosto prie Raudonosios

“Japonų spauda
Jis pranešė, jog tikimasi, 

kad rytoj Prancūzijon turįs 
grįžti kolonijų sekretorius 
adm. Rene Platon, kuris bu 
vęs išvykęs apžiūrėti Jibuti.

Prancūzų pranešimai^ pa
brėžia, jog Jibuti esąs spau 
džiamas tokios anglų bloka-

kaltina Ameriką
TOKIJO, lapkričio 10 d. 

— Japonijos laikraščiai šian 
die rašo, jog naujoji Pana
mos < vyriausybė neleidusi 
įsisteigti japonų komerci
nėms įstaigoms dėl Ameri

dos, kad esą negalima ilgai kos įsikišimo ir Washingto-
išsilaikyti, »nes trūkstą mais 
to. Beto, anglai pakartoti
nai pravedą ant Jibuti ata
kas.

nas turįs būti atsakingas, 
jei dėl. šių žygių Japonijos

Nacių Credo
VATAKO MIESTAS la

pkričio 10 d. — Vatikano 
radio šiandie be jokių ko
mentarų paskelbė nacių 
“Tikinčiųjų į Dievą” tikė
jimą, kuris atspausdintas 
vokiečių savaitrašty j Nor 
dland:

“Mes nacionalistai tiki
me:

“(1) į dievybę; (2) į 
pasaulio vieningumą; (3) 
į žemę motiną; (4) į liki
mą; (5) į mūsų kraujo ku
riamąją galią (6) į savo 
žmones ir jų misiją; (7) 
į mūsų Fuehrerį; (8) į 
nacionalsocialistų žmo
nių bendriją (9) į mus pa
čius”.

Veikia Vilniaus
o

Nebus tariamasi pedagog. institutas
Kalbėdamas apie karą Eu

ropoję ministeris pirminin- KARALIAUČIUS, lapkri- 
kas pareiškė, jog šiuo metu čio 7 d. — Vilniaus pedago- 
“jau paprasti ženklai ir gįnis Institutas skelbia, kau 
simptonai matomi”, kad jis mokslo . metus pradėjo 
“taikos ofensyva” gali pra- rugsėjo 15 d. Mokslas trun- 
sidėti iš Berlyno, bet jis pa ka 2 metus. Kandidatų, ba. 
brėžė, jog Anglija niekados gūsių vidurines mokyklas, 
nesitars su Hitleriu ar bet i nelietuvių kalba, tikrinamos 
kokie Vokietijos partija, ku lietuvių kalbos ir Lietuvon 
ri atstovauja nacių režimą, istorijos žinios. Institutas 

Anglijos aviacija, pasak rengia pradinių mokyklų 
Churchill, šiuo metu yra mokytojus, kurie, reikalui 
bent lygi savo skaičiumi ir esant, galėtų dėstyti savo
pajėgumu vokiečių aviaci
jai.

Suomijos atsaky
mas bus neigiamas

LONDONAS, lapkričio 10 
d. — Helsinkio radio šian 
die paskelbė, jog Suomija 
netrukus patieksianti Jung
tinėms Valstybėms neigia
mą atsakymą į Amerikos 
reikalavimus.

“Jungtinės Valstybės da
rė spaudimą į Suomijos vy 
riausybę prašydamos nu
traukti karą prieš Sovietų 
Sąjungą”, pareiškė < radio.

Suimti prieš “rinkinius”
Daugiausia lietuvių buvo 

suimta 1940 m. liepos 12 d., 
prieš “rinkimus” į “liaudies 
seimą”. Antroji masinė _ •
nių medžioklė buvo surei. 
ta šiemet birželio 8 d. Paso 
dinti Telšių kalėj iman visų 
laiką buvo tardomi ir kan
kinami. Sovietai ruošėsi ka 
rui prieš Vokietiją; apie tai 
žinojo visi ir mūsų žmonės 
nekantriai laukė karo.

Kai birželio 22 d. pradėjo 
sprogdinėti vokiškos bom 
bos, Telšių kaliniai irgi su 
pratę, kad pasikeitimų va
landa jau netoli. Birželio 23 
d. kalinių dalis vinimi įrai- 
žė metalinio bliudelio dugne 
keletą džiaugsmo sakinių ir 
savo pavardes. Tai buvo de
šimtosios kameros politiniai 
kaliniai; Antanaitis, Baltri- 
maitis, Jagminas, Jucevi
čius, Vileišis Vytautas ir 
keletas kitų. Kaliniai Telšių 
kalėjime buvo kankinami 
raudonųjų okupantų ir jų 
talkininkų svetimtaučių. 
Ypač savo žiaurumu pasižy
mėjo kalėjimo prižiūrėtojas 
Kabaila. Kaliniai greit suži
no ją, kad Kaunas išsilaisvi
no iš bolševikų ir pasipuošė

specialybių dalykus ir gim 
nazijų pirmosiose klasėse 
Institutas turi turtingą pe
dagoginę biblioteką, sporte 
salę, teniso aikštelę, mokyk 
linį sodą-daržą, bendrabutį,
studentų valgyklą ir kitas tautinėmis vėliavomis. 
Instituto darbui reikalingas
įstaigas. Be pagrindinių 
specialybių (lietuvių kalbos 
ir istorijos, gamtos ir geo
grafijos, matematikos ir fi
zikos ir vokiečių kalbos), 
studentai pasirenka dar vie 
ną iš šių specialybių: muzi
ką ir dainavimą, piešimą ir 
rankų darbus, kūno kultūrą 
bei namų ruošą.

Atliekamu nuo studijų lai 
ku studentams Institute su

Suomijos vyriausybės atsa j daromos sąlygos lavintis 
kymas Amerikos reikalą vi Į muzikoj, vaidybos mene, ir 
mama bus netrukus paskelb1 kt. Studentai, turį gerą
ti. Atsakymas bus neigia
mas

Žuvo tūkstančiai
- Ameriko. santykiai dar ašies kareivių 
pablogėję. 1

- • Pereitą savaitę Japonijosl ALEKSĄNDRlJA, lap-
Debesuota ir šaltoka. užsienio ministerija pareiš- j kričio 10 d. Manoma, jog tū- 
Saulė teka 6:34 v&l., sau- kė Panamai protestą prieš kstančiai ašies kariuomenės, 

lė leidžias 4:34 vai. Į šį draudimą. Įvykstančios šiaurinėn Afri-

klausą ir balsą dalyvauja 
Instituto chore; Institute 
ruošiami meno vakarai.
kon, buvo transporto laivuo 
se, kuriuos nuskandino ang
lai vakar pietinės Italijos 
pakraščiuose.

Tai vienas didžiausių smū
gių Italijos laivynui nuo per Imis ir gausiai lankoma žmo

Kuriuos kankino
Komunistų partijos sekre 

torius Šeras nurodinėjo če
kistams, kuriuos kalinius 
reikia ypatingai kankinti. 
Toliau prelegentas papasa
kojo stačiai pasibaisėtinus 
kalinių kankinimų faktus. 
Kalėjimo kieme buvo palei
džiami motorai, kad jų duz 
gėjimas užslopintų kankini1 
mų kalinių klyksmą. Nuka. 
kinti kaliniai buvo užkasu 
čia pat į keturias duobės. 
Kai š. m. birželio 26 d. pro
kuroras, gydytojas, apskri 
ties viršininkas ir kt. apžiii 
rėjo lavonus, tai tik jų dalį 
tegalima buvo atpažinti, nes 
kūnai baisiausiai sužaloti. 
Tos aukos buvo palaidotos 
kapuose liepos 1 d. Jų palai
dojimo vieta papuošta gėlė-

eito pavasario. nių.

L
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas
IŠ BRAZILIJOS LIET. GYVENIMO BEI VEIKIMO

Rio lietuviai meldėsi už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės

Rugsėjo 28 d. Rio de Ja
neiro Lietuvių Katalikų Ko
miteto pastangomis buvo su
ruoštos iškilmingos pamal
dos už žuvusius brolius dėl 
Lietuvos laisvės bei nepri
klausomybės. Gerb. koloni
jos kapelionas kun. J. Jani- 
lionis, asistuojant trims ku
nigams, atlaikė šv. Mišias 
vienoj iš gražiausių Rio baž
nyčių — Nossa Senhora Mae 
dos Hcmens. Per Mišias gie
dojo vyrų choras ir griežė 
orkestras vadovaujami žy
maus bažnytinės muzikos 
maestro Henrioue Costa. Į- 
spūdingą lietuvišką pamoks
lą pasakė kun. J. Janilionis, 
o po jo, kalbėjo gerasai lie
tuvių kolonijos prietelius 
monsinjoras Luiz Gonzaga 
giliai atjausdamas mūsų Tė
vynės pergyvenamas kan
čias.

Šios pamaldos padarė gi
laus įspūdžio ne tik lietu
viams, kurie gausiai buvo 
susirinkę, bet ir vietiniams, 
o ypač kaimynams latviams

GOPHER POWER HOURSE TR AMPLES CORNHUSKERS, 9—0

for
six yard loss in first ąuarter of Minnesota-Nebraska game at Minneapolis. The Gop- 
hers stretehed their winning streak to 15 straight games by winning, 9 — 0.

NOTRE DA ME — N AVY

("Draugas" Acme telephoto)

Fred (Dippy) Evans, Notre Dame back, ploughs over from 2 yard line for first 
Irish touchdovvn in second ąuarter of Notre Dame — Navy game at Baltimore. Notre 
Dame caught the Navy asleep in the deep during fourth ąuarter and shot over touch 
down that gavę them 20 to 13 victory. ,

bei estams. Vietos spauda* 
plačiai paminėjo šį brangų! 
lietuviams paminėjimą ir į- 
dėjo iškilmių nuotraukas. s 
Sudarytas nuo karo
nukentėjusiems šelpti 
komitetas

Spalių 1 d. Rio lietuviai | 
sudarė nuo karo nukentėju
sioms Lietuvoj šelpti komi
tetą. Į šį komitetą įėjo šie 
žmonės: pirmininku — Lie
tuvos Pasiuntinybės patarė
jas dr. F. Mejeris, vice pir
mininku — kolonijos kape
lionas kun. J. Janilionis, sek 
retorium dr. K. Audenis, iž
dininku J. Petrauskas ir na
riais — A. Saurusaitienė, A. 
Girnius ir pulk. St. Jurgu
tis.

Paruoštas atatinkamas 
statutas yra įteiktas Brazi
lijos Raudonajam Kryžiui, 
kuris jį patvirtins ir, be to, 
tarpininkaus surinktų pa
šalpų persiuntimui j Lietu
vą. yra numatyta šio ko
miteto skyrių įsteigti San

Pauly ir apLamai veiklą 18-1 
plėsti po visą Braziliją.

Pirmuoju uždaviniu ma
noma suruošti didelį kon
certą ir atskirais lapais rink 
ti aukas ne tik lietuvių tar
pe, bet ir plačiojoj brazilų 
visuomenėj.
Pro Rio pravažiavo 
Tėvai Marijonai

Rugsėjo 25 d. pro Rio pra
važiavo siekdami Buenos 
Aires Tėvai Marijonai: kun. 
B. Vitkus ir kun. J. Baltru
šaitis. Drauge su jais va
žiavo 3 seserys kazimierie- 
tės. Garbinguosius misijo- 
nierius laive aplankė Rio 
lietuvių kolonijos kapelionas 
ir kartu su jais pavažinėjo 
po miestą aplankydami žy
mesnes čionykščių lietuvių 
įmones.

Misijonieriai buvo kupini 
pasiryžimo darbuotis Pietų 
Amerikos lietuvių tarpe, ku
riems Dieve padėk.
Nebėra lietuviškos spaudos

Nuo rugpiūčio 1 d. Brazi
lijoj įsigalėjo įstatymas, ku
ris draudžia svetimų kalbų 
spaudą. Laikraščiai tegali 
eiti tiktai portugalų kalboj.

Anksčiau San Pauly išei
davo 3 lietuviški savaitraš
čiai ir vienas mėnesinis žur-

PAGROBftJO AUKA

Miss Marian Noel, 26 m. 
amž., mokytoja iš Betten- 
dorf, Ia., kurią nežinomas 
piktadaris ją Rockforde pa
grobė. Jai pavyko pabėgti. 
Policija ieško piktadario.

nalas. Dabar paliovė visi ei
ti.

Stambesnių kolonijų spau
da, kaip vokiečių, italų, tę
sia savo darbą portugalų 
kalba: jų laikraščiai turi 
tiktai savo kalbos pavadini
mą, bet visas tekstas eina 
portugalų kalboj. Lietuviai 
dar nepajėgė prisitaikinti 
prie šios naujos tvarkos. 
Gerai, kad dar įsileidžiama 
svetimšalė spauda iš užsie
nio. Būtų gera, kad atsiras
tų korespondentų iš visų 
Brazilijos kampų, kur tik 
gyvena lietuviai, kurie nuo
latos rašinėtų Argentinos 
bei Šiaurės Amerikos lietu
viškai spaudai, tada ši ga
lėtų čia rasti plačią skaity
mo dirvą.

Pasimirė jaunas lietuvis

Rio lietuvis, Antanas Oku

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3088

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Boa 6968 So. Talman Ava.
Raa. TaL GROvaUU 0*17 
Office UL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad ir Nsdfiliomia snsitama.
2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

N no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal antartį.

Offtoe taL YARda 4787 
Namu teL PROapect 1930

TaL YARda 6991.
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IA CHIRURGAS 

Ofisą vaL nuo 1—8: nuo 8:80—8:30 
756 VVest 35th Street

ličius, vos 23 metus eida
mas staigiai pasimirė. Gy
dytojų nustatymu jam trū
kusi galvoj viena gysla. Ve
lionis tarnavo buhalterių žy
mioj čia “Mesbla” firmoj ir 
buvo labai atsidavęs savo 
darbui, užtat visų gerbia
mas. Be to, vakarais Lanky-v
davo kursus siekdamas aukš 
tesnio išsilavinimo. Galimas 
daiktas, kad jis pervargo 
nuo darbo ir mokslo.

Palaidotas Rio C vju ka
pinėse, kuriose jau ilsisi ke
liolika lietuvių. Amžiną jam 
atilsį.
Ištisas mėnuo lietaus

Daugely Brazilijos vietų 
rugsėjo mėnuo ir spalių pra 
džia pasižymėjo lietingumu 
Pietinėj daly, Rio Grande 
do Sul, buvo didžiausi pot 
viniai, kurie sunaikino žy
mią derliaus dalį. Kadangi 
Brazilijos žemės ūkis labiau
siai išplėstas šiame estade, 
todėl iškarto visas kraštas 
pajuto ‘produktų kainų pa
kilimą. Ypač pabrango bul
vės, ryžiai ir svogūnai. Vie
nu laiku už svogūnus Rio 
de Janeiro mieste buvo mo
kama po 9 milreisus (pusė

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS I8TIRINEJA
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.

Būkite malonūs 
SAVO AKIMSI

Tia vw*a pora aklų vtsam gy
venimui. Saugokit jaa. teisdami 
8«kaamlnuotl Jaa modernliklauala 
matoda, kuria regijlmo mokalaa 

ra.lt Nut •lieti, 
ll METAI PATYRIMO

pririnkime akinio, kurie

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas IR-too
Telefonas CANAL 0H3J — Ghkngo 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 a. m. Iki S.10 p. m 

Treč lr fcM: »:«0 a. m. UU
T:M p aa

tai CANal 8198

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v « 
REZIDENCIJA:

6631^|L Callfornla Avė. 
Talafonaa REPubllc 7868

Oflao tet: VIRginia 0036 
Beddeacljoa tel: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0267
tel.: PROapect 666

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

RaaMansUa: 8800 Ba ArtaaUa Ar
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 popu 

8 iki B vaL vakar*.

dolerio) už kilogramą. Ki
tose vietose praėjo didelės 
audros, padariusios daug 
nuostolių pastatams, susi
siekimui ir miškams. Buvo 
net keliolika žmonių aukų.

Portuęnese siamp.

rYOU GIRLS WH0 SUFFER
Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED BLOOD!
TAKE HEED lf you have all or 
any one of these symptoms: do 
you suffer headache, eramps, back- 
ache, nervousness. weakness, 
cranklness. distress of “irregulari
ties,” periods of the blues, a bloated 
feellng—due to functlonal monthly 
dlsturbances?

Then start at once — try Lydia 
Pinkham’s Compound Tablets 
(wlth added lron). Pinkham’s 
Tablets are famous for rellevlng 
monthly paln and distress. Thou
sands of girls and womcn report

remarkabie beneflts! Taken regu- 
larly-they help bulld up resistance 
agalnst such annoying symptoms.

Lydia Pinkham’s Compound 
Tablets are also especially helpful 
ln building up red blood and thus 
aid ln promotlng more strength 
and energy. Follow label direc
tions. WORTH TRYINOI

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
TlANTTflTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.
^Telefonas: CICero 4270

'dr. f. c. winskunas
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 VVest Cermak Road 

Ofise taL OANal CM*
Ofiso Vai ) 2—4 ir 7—*

. Tr«čia3<aolala paura) eatartt
Rea. TH.' ■—gark SI —

TaL YARda 9948

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoi poėmi sutartį.

Telefofnas; HEMlock M49

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. tVestern Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki » 

Nedėliomis pagal sutarti

Telefonas CANaI 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

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

Rcw. telefonas SEEley 0434.
TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak.

Res
ir pagal sutartį.

. 1625 So. 50th Avenue
Tai. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFI8O VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—8 vakar* 

Tainri "otart*
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
3133 SO. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)

VALANDOS: Nuo 1-mos Iki 8-toa 
vai. vak.

Tel. CALumet 6877 
134 NO. LA SALLE ST., 

Room 2014 TeL State 7572

Tel. PROspect 3525

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

6158 So. Talman Avė. 
Chicago. UI.

A

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

Šeštadieniais: 11—12 ir 7—9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street

TeL CANal 5969

Dr. Walter J. Phillips
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais . 

ANTRAS OFISAS
2017 S. Western Avė. 

TeL Canal 7171 
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

OftM TsL:
VIRginia 1888

DR. RAČKUS
GYDYT0JA8 IR 0HIRURGA8 

1853 Wegt Sfith Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. lr Sekmad. tik susitartus

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHJRURGA8 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troa Inboe)
TeL MIDvay 2880 Chicaga m

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nno 2 iki I 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vsl. rak

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryta

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir chirurgas 
4631 So. Ashland Avė.

TaL YARda 0994 
Rea. TeL KENvvood 4380

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak. 
Nedėliomia nno 10 iki 17 vai. diena

TELEFONAI:
Office: HEMlock 5524 
EMERGENCY: call MIDvay 0001 
Rea.: HEMlock 1643

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2408 VVest 63rd Street
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Žinios iš Lietuvos gyveninio
Ūkininkai aukoja Raudonajam Kryžiui. Paieš
komi prie bolševikų dingusieji. Gargžduose 
atstatoma bažnyčia. Ūkininkai taiso nuo karo 
apardytus trobesius.
LISABONA. — Alytaus 

ūkininkai, kaip praneša lai
kraščiai, duosniai aukoja 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui ne tik žemės ūkio pro
duktais, bet ir pinigais.

— Iš laikraščių tenka pa
tirti, kad Alytaus miesto 
burmistras yra Alekna, ta
čiau nepaskelbta vardo.

— Laikraščių žiniomis, 
Vilniuje jau veikia keli va
dovai (gidai) po .Vilnių. 
Dar ieškomi vadovai, gerai 
moką vokiečių kalbą. Kan
didatai turi kreitptis į dr. 
Vorobjovą, Dailės Muzieju
je, Rotušėje.

ninką Sirbikį Feliksą, Par- 
tinato sūnų, paskutiniu lai
ku tarnavusį kariuomenėj, 
Švenčionių poligone, prašo
mi pranešti Antanui Stan
čikui, Šauliai.

— Iš Gargždų rašoma: 
Vietos klebono ir bažnyčios 
komiteto iniciatyva gyvai 
rūpinamasi naujos bažny
čios statyba. Dirbamos 
cementinės plytos, surastas 
naujai bažnyčiai statyti 
sklypas, rūpinamasi kita 
statybos medžiaga ir atei
nantį sezoną norima pradėti 
pačios statybos darbus.

Tuoj po karo Gargždų
— Šiaulių savaitraštis mieste reikėjo maitinti apie

‘ Tėvynė” deda tokius paieš
kojimus ir ieškančių skelbi
mus:

y, 1) Alfonsas Morkevičius 
prieš karui prasidedant gu
lėjo Jurbarko sanatorijoje. 
Iki šiol apie jį jokių žinių 
motina neturi. Paieško mo
tina Em. MorkeviČienė, šiau 
liai.

2) Stonys Jonas, karui 
prasidedant tarnavo kariuo
menėje Vilniuje. Iki šiol 
apie jį jokių žinių artimie
ji neturi. Paieško O. Sto
nytė, Šiauliai.

3) Ieškomas Kolševičius 
Romanas, paskutiniu laiku 
gyvenęs Kelmėj. Žinantie
ji prašomi pranešti: Kolše-

'«ų. vičienei Sofijai, Kelmė.
1) Dingę Gorskis Petras 

ir Stukanienė Antanina. 
Paskutiniu laiku gyvenę 
Kaune.

5) Kas žino apie dingusį 
Juozėną Ričardą, paskuti
niu laiku tarnavusį kariuo
menėj, Švenčionėlių poligo
ne, prašomi pranešti Juozė-

y- nui Mečislovui, Gruzdžiai, 
policija.

6) Žinantieji apie Dam
brauską Juozą, tarnavusį 
milicijoj ir rusų kažkur iš
vežtą, prašomi pranešti tė
vui Dambrauskui Juozui, 
Šauliai.

7) Paieškomas Bartkevi 
čius Kazimieras, sūnus

* Alekso. Paskutiniu laiku 
tarnavo kariuomenėje, Pa
bradėje. Žinantieji kur jis 
yra, prašomi pranešti Bart- 
kevičienei, Padvario kaimas, 
Kuršėnų valsčius.

8) Turintieji kokių nors 
žinių apie dingusį puskari-

1,500 asmenų, šis skaičius 
diena iš dienos mažėja. Vie
ni susirado darbo vietoje, 
kiti išvyko į kaimus lauko 
darbų, o dalis išvažiavo 
dirbti į Rytprūsius. Dabar 
beveik visi nukentėjusieji 
nuo karo aprūpinti darbu, 
pastoge ir kasdienine duo
na. Maitinimo punktas pas
taruoju metu įvairiems pa
liegėliams bei neturintiems 
pragyventi pajamų išduoda 
per dieną apie 150 pietų.

— Iš Mauručių praneša
ma, kad ten esą palaidoti 
vokiečių kariai, žuvę per 
karo veiksmus. Prie Mauru
čių geležinkelių stoties 
palaidotas karys, ant kurio 
lietuvių geležinkelininkai 
padėję vainiką. Kalbėjęs 
Mauručių stoties tarnauto-

e» q*»
SENATAS PANAIKINA NEUTRALYBĘ

» ("Draugas” Acme telepnotor

U. S. senatas pravedė bilių panaikinti neutralybės aktą. šie senatoriai atkakliai 
kovojo prieš ir už bilių (iš kairės pusės): Millard Tydings, Alben Barkley, Tom Con- 
nally ir Bennett Clark.

vasarojus ir žiemkenčiai jau 
suvežti į kluonus ir kuliami. 
Andriejavo miestelis pla
nuojamas. Naują statybą 11,471 hektaras. Dėl šalto 
norima pradėti tik mūrinę, i pavasario runkelių eodini-

— Pasak laikraščių,, viso-1 Matulevičių, Butkų, Kilną ir 
je Lietuvoje šiemet cukri- Skinderį, gimnaz’jos direk- 
niais runkeliais užsodinta torių Kartaną ir gydytoją

NACIONALĖS APSAUGOS SAVAITE 
BUS PRADĖTA KARINIU PARADU

— Iš Laukžemės praneša
ma: Miškuose atsirado daug 
lapių ir šernų. Lapės pauk 
ščius vaginėja, o šernai nuo 
lat šeimininkauja pamiškių 
bulvėse.

mas buvo pavėluotas apie 
2—3 savaites, tačiau palan-

Šivicką. Iš šių kalinių 
laisvę išvydo tik mokytojas 
Matulevičius, kuris, kilus 
karui, laimingai išsigelbėjo

Nacionalinės Apsaugos Sa 
vaitės minėjimas rytoj — 
Paliaubų Dieną, lapkričio 
11 d., Chicagoj bus pradė
tas kariniu paradu, kuriam 
dalyvaus kariuomenė, jūri
ninkai ir marynai. Para
das įvyks dieną.

Vakare gi įvyks didelė pi
liečių su žibintais eisena. 
Kaip 6:30 vakaro eisena 
prasidės Michigan ave. ties 
Erie gatve, žmonių minios 
numaršuos į Grant parką.

Chicagos Nacionalinės-Ap 
saugos Savaitės minėjimo 
komisija, kurios pirmininku 
yra mayoras Kelly, ragina 
visas organizacijas ir pavie
nius asmenis prisidėti ir 
dalyvauti piliečių eisenoje

Uždarius piliečių eiseną 
Grant parke įvyks dar ir 
karinis vaidinimas, kurs ci- 
vilinimas bus nepaprastai 
įdomus.

Paliaubų Dienos vakarą 
City Hali bus surengti šo
kiai kareiviams ir jūrinin
kams.

Eitomis savaitės dieno
mis taip pat bus vykdomos 
atitinkamos programos.

kus vasaros oras derlių pa- iš Kauno kalėjmo. Kitų
taisė, ir šiemet visi trys 
cukraus fabrikai numato 
gauti apie 240,000 tonų cuk
raus runkelių.

likimas ir šiandien nėra ži
nomas, ir maža vilties, kai 
jie gelėtų išlikti gyvi.

— Laikraščių žiniomis,
mirė Vytauto Didžiojo Uni- j Šiemet esant lietingam 
versi lėto Kaime statybos
fakulteto profesorius Myko
las Songaila. Velionis buvo 
architektūros kompozicijos 
ir paišybos katedros ekstra
ordinarinis profesorius.

Per laikraščius velionies 
giminėms pareiškė užuojautą 
buvę jo mokiniai inž. Jasiu- 
kaitis ir inž. Dragašius.

— Iš Skuodo pranešama, 
kad iš ten bolševikai išsi
vežė 20 lietuvių šeimų. Pra
sidėjus sukilimui, Skuode

rudeniui, Lietuvos miškuo
se dygsta daug grybų. Ypač 
daug grybų yra Dzūkijos 
miškuose. “Sodybos” gry
bų perdirbimo įmonės Mer
kinėje ir Marcinkonyse da
bar turi daug darbo. Taip 
pat ūkininkai grybus džio
vina ir raugina žiemai.

— Patirta, kad kasrytinei 
moterų mankštai, kurią per 
duoda Kauno radiofonas, 
vadovauja D. Nasvytytė.

— Laikraščių žiniomis,

Kūryba ne gyvenimo duo
na, bet jos vynas.

jas Juozaitis, o vokiečių žuyQ tryg partizanai Susi-1 bolševikai savo okupacijos
vardu — Vokietijos geležin
kelių inspektorius H. Men- 
zer.

— Iš Andriejavo rašoma: 
Ūkininkai energingai taiso 
nuo karo nukentėjusius tro 
besius. Laukų darbai jau

daręs nukentėjusiems nuo 
karo šelpti •komitetas nu
mato netolimoje ateityje 
likusiems be maitintojų šei
moms parūpinti miestelyje 
namelius, o galintiems ver
stis žemės ūkiu — padėti

piadžioje Raseiniuose pir
muosius suėmė: pradžios 
mokyklų inspektorius Ces- 
navičių ii Jusiu, mokytojus

PAMOKOS
Anglų Kalbos

Lietuvių Kalbos 
Knygvedystės

Stenografijos
Mašinėle Rašymo

Aritmetikos
Pilietybės

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

816 W. 33rd Place, 
Chicago, III.

Klausykitės

Sophie Barčus
Rytinės Radio 

x VALANDOS
Iš STOTIES

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto. 
Subatomis nuo 8:30 
iki 9:15 vai. ryto.

Taipgi Pirmadieniais 
7:00 vai. vakare.

Išgirskite Vėliausias Žinias, 
Muziką, ir kitus Įdomius Pra
nešimus.

beveik baigti. Daugely ūkių įsigyti sklypelius.

If this period in a woman's life 
makes you cranky, restless, 
nervous, irritable, tired, blue at 
times, suffer weakness, dizzi- 
ness, hot flashes, distress of 
“irregularities”—

Start at once—try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound. It’s one medicine you 
can buy today made etpecially 
for women—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Čompound has helped hun- 
dreds of thousands of women

to go smiling thru trying “mid- 
dle age.”

Taken regularly—Lydia 
Pinkham’s Čompound helps 
build up resistance to such an- 
hoying symptoms that may be- 
tray your age faster than any- 
thing. Also very effective for 
younger women to relieve* 
monthly eramps. Follow label 
directions. WORTH TRYING!

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.

H
 LEO NORKUS, Jr.

DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
Į. 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
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Wiv«s, mothers, sijter*—♦hey’re often 

forced to point the way to hair 

health to their men folkl For women 

know that a healthy head produces 

handsome hairl And that’s why 

|WOmen everywhere are pointing to 

Fom-ol, the remarkable foaming oil 

phampoo which first nourishes the 

Kaip, then takes the dūli, parched 

hair and brings it back to glowing 

health. Fom-ol is so economical; a ; 

little goes a long way. Ask your| 

druggist for the regular 50c size. 
Or, write for a generous trial bo**1 

tie, enclosing 10c to cover pocking 

and postage..
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”Why not?—H.’s l.aving for Grandma's and Mom said to plaster 
everything we sent away with tuberculosis Christmas S.als this year

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

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

"Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 

valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.
“BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius................. Kainuoja tik 35c
50 ekzemploriai kainuoja tik ... $12.50
100 ekzemplorių kainuoja tik................ A A
Knygą išleido A. L. R. K. Federacija: šios knygos gautas 

pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

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

CHICAGO, ILLINOIS
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Paliaubų diena
Lygiai prieš 23-jus metus pasibaigė didysis Pasaulio 

Karas, pavertęs griuvėsiais didelę Europos dalį, pražu
dęs milijonus žmonių gyvybių.

Pasaulinio Karo laimėjimą, kaip žinome, santarvinin
kams nulėmė Jungtinės Amerikos Valstybės, kurių tuo 
metu buvęs prezidentas Woodrow Wilson savo gar
siuose keturiolikoje punktų iškėlė tikrai gražius ir ne
paprastai patraukiančius obalsius.

Jungtinės Amerikos Valstybės įstojo į Pasaulinį Ka
rą, kad sutriuškinti Vokietijos ir jos talkininkų mili- 
tarinę galybę ir atstatyti Europą visai kitokiais pa
grindais. Tokiais pagrindais, 1) kurie garantuotų pa
sauliui pastovią taiką, 2) kuriais būtų sudaryta ma
žosioms pavergtoms tautoms sąlygos atsistatyti lais
vomis ir nepriklausomomis valstybėmis ir 3), kurie už
tikrintų visų tautų žmonėms demokratinę santvarką.

Kad tie kilnūs obalsiai greičiau būtų įgyvendinti ir 
kad nustatytoji pasaulio santvarka galėtų pastoviai 
laikytis, prez. Wilsonas pasiūlė įsteigti Tautų Sąjungą. 
Santarvininkai tą pasiūlymą mielai priėmė ir “įgyven
dino.”

Girdint tokius gražius šūkius ir jiems pilniausia ti
kint, Pasaulio Karo pabaigoj Amerikos žmonės džiaugs
mingai kalbėjo, kad tai bus jau paskutinis karas. Da
bartinį karą laimėsime, vokiečių militarizmą sutriuš
kinsime, pasaulį atstatysime naujais demokratiškais 
pagrindais, įsteigsime tam viskam tvarkyti ir prižiū
rėti Tautų Sąjungą ir dėl to — pasaulyje bus tikras 
rojus.

Bet, deja, nusivilta. Nespėjo išdžiūti taikos sutarties 
Versalyje rašalas, kaip buvo pradėta laužyti sutarties 
dėsniai. Vieni sutarties dėsniai buvo sulaužyti, nes jie 
prasilenkė su teisingumu, nevykusiai buvo nustatyti, 
kiti — dėl to kad Tautų Sąjunga per pirštus žiūrėjo 
į kai kurių valstybių smurtiškus žygius, kurie pačioje 
pradžioje turėjo būti sustabdyti. Nebuvo sudrausti len
kai, nei italai, nei, pagaliau, vokiečiai, kurie smurtiš
kai laužė Versalio sutarties nuostatus. Prancūzų ir an
glų diplomatų “gudri politika”, valdžiusi Tautų Sąjun
gą, sukėlė Europoje didžiausią maišalienę, iššaukė ne
pasitenkinimų ir protestų bangas, pagaliau, padėjo įsi
stiprinti ir komunizmui, ir fašizmui, ir nacizmui, ku
rie išaugo durtuvų pagalba ir išaugo todėl, kad buvo 
leista militarizmui ir vėl iškelti savo biaurią galvą.

Jungtinės Amerikos Valstybės, kur kilo Tautų Są
jungos sumanymas, tiesa, dėl tų įvykių Europoje nė
ra kaltos, nes jos Tautų Sąjungoj nedalyvavo. Tuoj 
po karo respublikonų dauguma kongrese atmetė prez. 
Wilsono planus. Jei jos būtų ten dalyvavusios, gal šiam 
karui sąlygos ir ne taip greit būt susidariusios. Tačiau 
jo vargu būt buvę galima išvengti, nes pačioj Versa
lio sutarty buvo daug klaidų ir neteisingumų, kuriems 
išlyginti reikėjo ko nors daugiau negu Tautų Sąjun
gos.

Tikrai yra skaudu, kad po dvidešimts trijų metų ir 
vėl turime Pasaulinį Karą, dar piktesnį, žiauresnį, ne
gu pirmas kad buvo. Norėdamos ar nenorėdamos, Jung
tinės Amerikos Valstybės ir vėl turi įsitempti, kad 
nuraminti ir vėl įšėlusią, krauju ir ašaromis paplūdu
sią Europą, kad išgelbėti demokratiją ir išlaisvinti 
daugybę diktatorių pavergtų tautų ir kad grąžinti pa
sauliui taiką.

Kol kas pasitenkinama vien tik teikimu visokių ka
ro reikmenų anglams ir jų santarvininkams. Bet jau
čiama, kad to nepakaks. Ir dėl to ne be reikalo visais 
frontais šiandien rengiamasi gintis, jei toks reikalas 
iškiltų ir jei Europa pati viena be ginkluotų Amerikos 
jėgų pagalbos nepajėgtų padaryti gals, dabartiniam dik
tatorių siaubi
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Kad reikia tam siaubui galvą nusukti, aišku yra vi
siems, kurie stovi už demokratiją, teisybę, teisėtumą 
ir už pastovią ir teisingą taiką.

Mūsų pasididžiavimas
Praėjusį šeštadienį pradėjo savo sezoną Chicago Ci

vic Opera. Šiame sezone žymiųjų artistų sąstate Chi
cagos operoj yra ir mūsų tautietė Metropolitan Operos 
artistė Anna Kaskas-Katkauskaitė. Ji dainavo “Kau
kių Baliuj” Ulricos rolę — debiutavo. Apie jos debiu
tą žinomas Chicago Tribūne muzikos kritikas Edward 
Barry taip parašė:

“Early evening honors undoubtedly went to Anna
Kaskas, the young Lithuanian-American who had 
been known to Chicago only for her concert work. 
She sang Ulrica’s grim music with a passion that 
did much to get the performance going.”
Tokio įvertinimo nesusilaukė nė vienas kitas šešta

dienį dainavęs artistas. Priešingai, p. Barry visus ki
tus artistus gerokai “paakejo.”

Labai gražiai atsiliepė apie Anna. Kaskas ir kitų 
dienraščių muzikos kritikai.

Tikrai džįugu, kad taip aukštai yra vertinama lietu
vaitė dainininkė. Ir ji tokio vertinimo teisingai pelno 
— jos balsas yra natūraliai gražus, turtingas, puikiai 
išlavintas. Be to, ji yra puikiki pasiruošusi sunkiam 
operos darbui. Reikia neužmiršti, kad ji tų aukštumų 
muzikos ir dainos pasauly pasiekė ne vien tik savo ta
lentu, bet ir sunkiu, įkyriu ir ištvermingu darbu.

P-lė Katkauskaitė yra mūsų, lietuvių pasididžiavi
mas ir dar tuo labiau, kad ji yra sąmoninga lietuvai
tė, kuri kiekviena proga garsina mūsų tautos vardą.

Naciu siekimai Lietuvoje
Hitlerio komisarai Lietuvoje savo adjutantais pasi

kvietė vadinamuosius tautininkus voldemarininkus, ku
rių lūpomis Hitleris dabar gali varyti savo propagan
dą Lietuvoje ir jų rankomis statyti savo “naują tvar
ką”, apsilenkiant su tautos valia, su jos troškimais 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Savo vyriausiuoju “mouth piece” Hitleris, matyti, 
pasirinko Virbicką, iš kurio kalbos, vakar įdėtos mū
sų dienraštyje, galima aiškiai suprasti, kad norima už
marinti Lietuvos liaudies sąmonę siekti visiškos ne
priklausomybės ir pripratinti prie vokiečių okupacijos 
ir “naujosios tvarkos.”

Bet mes drąsiai galime pasakyti, kad, kaip Maskvai 
nepavyko per Paleckio lūpas ir rankas “pripratinti” 
Lietuvos liaudį prie bolševikų okupacijos, taip nepa
vyks ir Berlynui per Virbicką užsmaugti tautos sąjū
dį dėl atstatymo visiškai laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės.

Bolševiku nusidėjimas
“Naujienos” rašo:

“Nusidėjimas žmonijai buvo ne tik Stalino sutar
tis su Hitleriu. Nusidėjimas Rusijai ir viso pasaulio 
demokratijoms buvo Lenino ir Trockio įvykdytas 
Rusijoje perversmas, kuris sugriovė besikuriančią 
laisvą respubliką. Tos piktadarybės nuodai užkrėtė 
darbininkų judėjimą daugelyje šalių ir paruošė dir
vą fašizmui, nacizmui ir kitoms panašioms žmonijos 
kankynėms.

“Jei Hitleris pagrobs Maskvą, tai jisai, žinoma, 
neišvaduos pasaulio nuo tų nelaimių, nes jisai pats 
yra vaisius tos pačios suirutės, iš kurios 1917 m. 
lapkričio 7 d. gimė bolševikų pučas. Bet kiek turi 
kentėti Rusijos liaudis!”

Reiktu pasvarstyti
“Amerika” iškelia tokią mintį:

“Daugelis tautų, kurių valstybės pavergtos, turi
Amerikoje ir Anglijoje savo /‘laisvąsias vyriausy
bes” bei “laisvuosius judėjimus”. Neseniai susidarė 
laisvieji vengrų ir austrų judėjimai Amerikoje, ku
rie teisėtai įregistruoti Valstybės Departamente.

“Mums ir šiandie neaišku, kodėl Lietuvos piliečiai 
nesiima iniciatyvos panašia linkme veikti, šalia Lie
tuvos pasiuntinybės, kuri turi savo veiklos ribas, 
turėtų susidaryti “Laisvosios Lietuvos” (Free Lith
uania) judėjimas.

“Ar negalėtų ir ar neturėtų prof. Kazys Pakštas, 
pulk. Kazys Grinius, rašytojas A. Vaičiulaitis, dr. P. 
Vileišis ir kiti ką nors panašaus sukurti?”

Rytoj sueina lygiai metai kai pasimirė didysis mū
sų dienraščio, visos lietuvių katalikų spaudos rėmėjas 
ir visuomenės veikėjas a. a. kun. Jeronimas Vaičiūnas, 
šv. Antano parap. klebonas, Cicero, III. Ir ciceriečiai 
ir visi jo draugai pagerbkime velionies atmintį, ryt 
rytą atsilankydami į pamaldas šv. Antano bažnyčioj

............ .. .......... .................. .

Antradienis, lapkr. 11, 1W1

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 11 d.)
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2,000,000 vaikų miršta... 
Apskaičiuojama, kad visoj 
Rusijoj kasmet miršta arti 
2 milijonų vaikų. Didelis 
skaičius vaikų miršta dėl 
neužtektino prižiūrėjimo.

Tautos Fondo veikla... Tau 
tos Fondas, kuris rūpinasi 
Lietuvos reikalais, į tris 
mėnesius pasiuntė $28,457.- 
34 Lietuvai, o lapkričio mė
nesį siunčia $17,000.00.

*
Kiek išvežta automobilių.. 

Per metus iš Jungt. Ame
rikos Valstybių išvežta 80,- 
658 automobilių. Apskai
čiuojama, kad praeitais me
tais iš Jungt. Amerikos Val
stybių išvežta 80,658 auto
mobilių. Vertė išvežtų auto
mobilių siekia 100,258,200 
dolerių.

Turtingas barzdaskutis • ••• 
New Yorke tūlas barzdasku
tis D. Geisler, kuris jau tuo 
amatu užsiima 20 metų, su
sirinko 300,000 dolerių. Pas 
jį ateidavo skusti barzdos 
ir kirpti plaukų: Roosevel
tas, Hughes, Rockfelleriai, 
majoras Mitchell ir kiti žy
mūs žmonės.

•
Bitės neša pinigus.... Vo

kietija kasmet iš bičių turi 
arti 7 milijonų dolerių pel
no.

Didžiausias pasaulyj gam 
tos mokslų žinovas Fabre, 
— buvo katalikas.

Po svietu pasidairius
DAINA ARKLIUKAIS 
SERGANČIŲ

Oi, jūs arkliai, arkliukai, 
Lenktynių arkliukai,
Švilpia lengvai gauti 1L du syk
Mūši dolerukai.

Mes, befigeriuojant 
Arkliukų greitumą,
Visiškai nusilpstam 
Nuo to nervuotumo.

Mes bėtus sudėję 
Ant arklio rinktinio,
Dažnai pabučiuojam 
Centą paskutinį.

Ka‘s miela dienelė 
Tik būkiais alsuojam,
O bėtinį arklį 
Mintyse bučiuojam.

Sergame ir džiūstam 
Arkliais užsikrėtę,
O doleriai eina
Kaip vanduo pro rėtį. ' * ’

Kai bandai atgriebti 
Šimtinę nujotą,
Dažnai prie jos tenka 
Dar kitą pakloti

Net naktį negalim 
Ramiai pamiegoti,
Vos akis sudėjus 
Arkliai im’ sapnuotis.

Oi, jūs arkliai, arkliai, 
Arkliukai rinktiniai,
Neviens yr’ prakišęs 
Centą paskutinį.

Spicpirvirvio Dumkos
Tabalai “V.“ džiaugiasi 

“išmintingo Stalino” gudru
mu, išžudant “trockininkus’ 
ir kitus Sovietijos tariamus 
penktakojus.

Amerikos valdžia, nėra 
abejojimo, savo laiku rat 
nemaža šio krašto penkta- 
kojų Tabalai “V.” vajinin- 
kų sąraše, kur No. 1 figiu- 
ruoja Sibiro laukuose ne
kokią revoliucinę garbę pel
nęs F. (Fridrichas?) Abe- 
kas. Ar “V.” norėtų kad 
ir Washingtonas ‘staliniš- 
ką” valymą pradėtų.

f

Jisgis Pusbolševikis sūdė 
jo naują Adolfo Fricams, 
Sovietijos laukuose bepulcš- 
nojantiems:

Minkštai klosim 
Ir miegosim 
Rusijos purvyne!

4

Prašau Nesijuokit
** • * I

— Matau, kad tamsta ei
damas au žmona per lietu 
skėtį laikai daugiau ant 
žmonos, negu ant savęs. Dėl 
ko taip?

— Suprask, tamsta, juk 
ne žmona, bet aš moku dra
bužių klyneriui. Dėl to ir 
saugoju, kad jos nesulytų

Vyras: Vakar mačiau 
vieną žmogų taip girtą, kad 
jau net ant kojų negalėjo 
pastovėti?

Žmona: Kur jį matei? Ar 
tik ne veidrody?

t

Pačios didžiosios kanuolės

į



^Antradienis, lapkr. 11, 1941 DRAUGAS

A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūtė 

(Tęsinys)
Jau buvo visai vėlu, ir mes prie savo darbo turėjo

me įžiebti šviesą. Taip mes pjovėme toliau. Galėjo 
praeiti valanda ir užgeso mūsų elektros lemputė. Aš 

4padėjau pjūklą ir pasikėliau, ir Otmaras pasikėlė; jis at
sistojo arti manęs, aš jo nemačiau, nes buvo visiškai 
tamsu, bet aš jaučiau jo artumą ir drebėdama jutau, 
kad jis ėjo prie manęs. Pajutau jo karštą alsavimą į 
burną ir dabar, dabar jis mane apkabino. Jis mane 
stipriai prisispaudė prie savęs, kad aš vos galėjau kvė
puoti. Aš apsvaigau nuo jo pabučiavimo.

Šviesa vėl pamažu užsidegė ir aš galėjau savo my
limąjį pažinti. Ir vėl jaučiau, kad aš jam turiu pasj- 
kyti, kaip jį myliu, kad aš jam turiu už viską dėkoti, ką 
jis man yra suteikęs. . %

Bet negalėjau pasakyti nė žodžio.

Lapkričio 6 d.
— Nataša, duok savo kunigaikščiui adatą ir siūlų, 

kad jis galėtų susitaisyt savo rankoves! — pasakiau 
šiandien Natašai, kneziui išėjus.

— Jei nori, duok jam pati! — Jis pats turi pasirū
pinti apie savo skyles!

— Kodėl tu jam esi tokia beširdė, pati matai, jog 
jis tave myli! — tarė prikaišiodama motina. — Tu kaip

^tik su juo esi stačiokiška, ko ištikrųjų nereikėtų!
— Vieni turi labai daug širdies šilumos, jie ją da

lina, ir visada jiems jos ir pasilieka; kiti labai šykščiai 
dalina, bet tai viskas, ką jie gali duoti. — tarė Nataša 
minkštai.

— Gal būt, tik dėl to jis mane myli, kad aš su juo 
esu grubi ... — čia skambėjo jos balsas jau aštriai 
ir piktai — aš noriu nieku kitu būti, kaip kokia esu, ir 
baigta!

Į Lapkričio 9 d.
Šiandien knezius oficialiai prašė motinos Natašos 

rankos. Suprantama, ji jam paaiškino, kad tai priklau
so nuo Natašos noro, ir ji dar jam pastebėjo, kad kaip 
tik nėra Natašos būde to, kas jam lengvą laimę suteikti 
galėtų. Ji tvirtai įtikinėjo, kaip Nataša, lygiai ir jis 
pats, esą bejėgiai vaikai, kurie turėtų visada sunkumų 
šiuose laikuose, bendrame gyvenime.

— Jau aš teiravausi savo motinos, — įterpė jis, — 
ji rūpnsis Nataša, lygiai kaip manim.

Visi priekaištai, kuruos motina padarė, nedavė jo-

Lietuvos suverenumo sąvokos sargai
Dėl priekaištu mano straipsniui " Valstybiniu paslapčių saugojimas".

1. - Pašaliniai argumentai. 2. - Kas neleido priešintis 
ginklu prieš bolševikus. 3. - Suverenumo sąvokos sargai. 
- 4. Suverenumo sąvokos saugotojų priedermės.

(Tęsinys)

Tačiau taip blogai nebū
tų su tą jų ateitimi, kadan
gi be A. Smetonos, be kiek
vieno laisvėj esančio tau
tiečio dar iškyla keletas ki
tų esminių veiksnių. Pir
miausias jų ir vyriausias y- 
ra vietos veiksnys — Lie
tuvoje esančių žmonių bal
sas ir jų kovos, nors tuo 
tarpu tie žmonės gali būti 
ir nušalinti nuo suvereninių 
teisių vykdymo. Pirma pa
lankia proga tip Lietuvoj e- 
są tautiečiai iškels laisvės, 
nepriklausomybės ir suvere-, 
numo švyturį ir vėl paskelbs 
Nepriklausomą Lietuvą, 
kaip kad buvo padarę po 
šių metų birželio 23 dienos.' 
Kiekvienas plačiai galvojąs 
tautietis pripažins, kad po 
to sukilimo sudarytoji vy
riausybė buvo teisėta, kad 
atstatytoji valstybė buvo su
vereninė ir kad vokiečiai tą 
suverenumą panaikino. Tei
sybė, pro juridiškas formu
les galvojant, galima būtų 
tarti, kad nebuvo išlaikytas 
to suverenumo kontiniute- 
tasF kad sukilėlių vyriausy
bė neperėmė valdžios iš pir
mesnės vyriausybės. Vienok

Rašo A. Vaičiulaitis

ženklais, tai jos turės klau
syti ir visi A. Smetonos 
skirtieji pasiuntiniai ir kon
sulai, ir jos valiai turės nu
silenkti ir pats Smetona, nes 
tai bus visos tautos valia, 
visos tautos kraujas ir ge
ros kovos aukščiausias lai
mėjimas. Toji didelė suve
reninė ugnis vėl įsiliepsnos 
pirmiau Lietuvos žemėj, ne
laukiant. ligi po kelių sa
vaičių ar mėnesių kas nors 
atvažiuos su savo išsaugota 
žarija. Ligi kas nors per van 
denynus atplauks, gerai pro 
gai pasitaikius Lietuvoj jau 
bus ir vyriausybė, ir pre
zidentas, ir visos suverenu
mo žymės, — ir visa tai sa
vo kraujo auka laimės tie, 
kurie ten sėdėjo kalėjimuos, 
kurių vaikai ar vyrai buvo 
išvežti ar sušaudyti, per ku
rių galvas praūžė didžiau
sios karo ir raudonojo te
roro audras. Tas pat atsi
tiks ir Estijoj, ir Latvijoj, 
kurių prezidentai nebuvo iš
važiavę, bet kurių suvere
ninė ateitis dėl to nėra nė 
kiek blogesnėj padėtyj.

Ne blogesnėj todėl, kad 
tą suvereninę ateitį dar 
sprendžia ir tarptautiniai

visos tautos valia, troški- veiksniai. Vokiečių galuti-
mas ir pralietas kraujas y- 
ra svarbiausias faktorius 
panašiais atsitikimais.

somas, nežiūrint, kad jų 
prezidentai Ulmanis ir Pae^s 
gal yra bolševikų sušaudyti.

Mano giliu įsitikinimu, 
Lietuvoje esą tautiečiai ne 
tik kad nelauks suverenu
mo grąžinimo iš A. Smeto
nos rankų, nepasitiks jo iš
skėstais glėbiais, bet var
giai ar beįsileis jį atgal, ši-į 
tie žodžiai yra tikrai skau
dūs, nes kiekvieno tautiečio 
didžiausia svajonė ir laimė 
yra gyventi, dirbti ir mirti' 
gimtojoj žemėj. Aš tai sa
kau ne kokio partinio fana
tizmo akstinamas ir net no
riu, kad A. Smetona, kaip 
privatinis asmuo, galėtų 
grįžti savo pamiltoj on tė
vynėn, bet pasiremdamas 
Lietuvoj likusių žmonių nu
sistatymu. Dar Romoj bū
damas, kai bolševikai užė
mė Lietuvą, esu gavęs laiš
kų, net ir iš tų pačių tauti
ninkų. Aš nesitikėjau, kad 
tokio apkartimo ir tokios 
pagiežos būtų pritvinkę A. 
Smetonos asmeniui. Ten 
šaukte šaukė: “Jis tegul ne
mano kada nors grįžti.” Ir 
kad čia nepasakytumėt, jog 
toki laiškai buvo reikalingi 
cenzorių akims apdumti, tai 
priminsiu: tuose pačiuose
laiškuose buvo išpažįstamas 
tvirčiausias tikėjimas ne
priklausoma Lietuvos atei-
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CRAYON

Why lolerate that Irrltot- 

Ing gray that so disturbs 
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yoor hairf Touch It away 
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niai planai mums nėra ži
nomi, tačiau jeigu jiems ku- 

Ir rią dieną pasirodytų paran- 
pats tautininkų režimas ne ku matyti suvereninę Lie-, timi ir kritikuojamas patsai 
normalia eiga paėmė vai- tuvą, tai jie greičiausiai ne- bolševikų režimas.

kių vaisų, ir pašnekesys, kuris mažiausiai truko valandą, džią> o kaip tik perversmo i lauktų, ligi kas nors iš A- 
baigėsi tuo, kad jis išsiprašė leidimo su Nataša pasi-
kalbėti.

Vakare aš sėdėjau savo kerčioje prie piano. Mati- 
na miegojo, Irenos nebuvo namie, ir kai knezius įsitiki
no, kad ir aš esu užmigusi, tada jis kreipėsi į Natašą 
tiesiai, be jokių tolimesnių įžangų: -

— Nataša, aš Jus myliu, ar Jūs nenorėtumėte būti 
piano žmona.

Nataša keletą sekundų tylėjo, paskui ji pradėjo ty
liai juoktis; po to ji tarė:

— Jūs norite vesti, ir norite, kad aš būčiau Jūsų 
žmona . . . labai juokinga . . . Jūs pamatysite, kad nei 
aš, nei Jūs netinkate šiai rolei . . . Pagaliau, dar aš 
pamiršau, kas svarbiausia, aš Jūs nemyliu . . .

— Tą aš žinau, — atsakė liūdnai knezius, — bet 
dėl to aš Jus dar labiau myliu. Nataša, aš negaliu be 

‘ Tavęs gyventi!
— Bet užtai aš galiu be Jūsų lengvai gyventi . . . 

Žinote, aš Jums duosiu gerą patarimą. Veskite Jus To- 
sią, ji yra į Jus mirtinai įsimylėjusi, ir kas svarbiausia, 
ji Jus globos ir rūpinsis. Tai bus moteris, kuri patiks 
Jūsų motinai, tik ne aš ... ar aš neturiu tiesos?

Jis tylėjo.
— Kodėl Jūs man neatsakote. Ką sakė Jūsų 

motina?
— Taip, Jūs turite tiesą, ji man patarė vesti Tosią. 

Bet pagaliau aš vedu, ne mano motina, ji man prižadėjo 
Jumis rūpintis, kaip savo vaiku, kol ji gyva bus.

— Kol ji gyvens. O paskui? Paskui Jums su ma
nim blogai eisis . . . Dar kartą sakau, veskite Tosią!

Knezius išėjo. Nataša pamažu sugrįžo, palydėjusi 
jį ligi durų. Ji atsisėdo ant mano lovos ir graudžiai 
pravirko. Nustebusi pažvelgiau į ją.

— Ar tu žinai, Igoras yra toks žmogus, kuris mane 
tik tol mylės, kol aš jam neparodysiu jokios meilės. Bet 
aš bijau, esu per silpna, man neplvyks ilgą laiką jam 
prieštarauti. O paskui baigsis labai blogai. Aš žinau, 
kad mes esame pikti žmonės, abu esava su kaprizais 
ir netvarkingi . . .

IBujs Oaugiau-l

keltu atsirado, tad jų žmo- merikos atvažiuos. Tai vie- 
nės juo mažiau gali kalbėti į na klausimo pusė. Antroji 
apie normalų kontiniutetą gi pusė yra daug ryškesnė: 
dabar. Neprotinga būtų lauk tai Anglijos ir Amerikos J. 
ti, progai ištikus, kol kas Valstybių nusistatymas dėl 
atvažiuos iš anapus marių visų pavergtųjų tautų, tiek
ir paskelbs: štai aš jums 
atvežiau nepriklausomybę! 
Gali, jei kas nori, išcituoti 
visas konstitucijas, visus 
įstatymus, niekas nepanai
kins tos tiesos, kad Lietu
vos suverenumo atstatymas 
pirmiausia glūdi tėvynėj pa
silikusių vaikų rankose*, o 
ne keno kito. Jei palankioms

mažų, tiek ir didelių. Jis 
visiems žinomas: abi šalys

Bijausi, kad panašių pers
pektyvų nesusilauktų ir vie
nas kitas iš tų,' kuriems K. 
Rimvydis pripažino suvere
numo sąvokos saugojimo 
teisę, — visų tų, kurie sun
kiose valandose pasirodė e- 
są per menki ir siauri tėvy-

savo aštuonių punktų dek- n®3 sar?yboje ar net ieško-
laracijoj pasisako norinčios 
visų tų valstybių nepriklau
somybės. Laimėjusios karą, 
Anglija ir J. A. Valstybės 
atstatys laisvą Lietuvą, jei 
anksčiau kiti veiksniai ne
bus to padarę, nežiūrint, ar

sąlygoms atsiradus, ten vėl A. Smetona bus, ar jo ne 
susidarys normali vyriausy- bus, lygiai kaip atstatys 
bė su visais suvereniniais Latviją ir Estiją neprikišu -

jo savo asmeninių interesų 
geresnio apsaugojimo, žai
džiant suvereninės Lietuvos 
jiems rezervuotos padėties 
privalumais.

Tautos teismas bus daug 
kam skaudus ir negailestin
gas. Bet jis bus teisingas.

(Bus daugiau
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("Draugas'' Acme telephoto)

Glenn L. Martin dirbtuvėse, Baltimore, Md., padirbdintas ir upėn “įleistas” didžiau
sias pasauly jūrinis lėktuvas bombonešis, 67 tonų svorio. Jis skirtas karo laivyno tar
nybai

salads,Peg;What’s the secret?;

MILLIONS AGREI—Miracle Whip does work ivondrrs 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite saled dressing.

r- * * * ****************

r.ayes about yaųj

MIRACLE V/HIP! 
į Its ditferent”. flavor 

alvvays makes a hit.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

IICKLE ?
TRAOt

Soothe that throat tlckle which comej from a 
cough due to a cold! Quick—get a Smith Bros. 

Cough Drop, (Black or Menthol-5f.)
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucout membraoes of oose and throat to 
cold infections, when lack of resist- 

anca lt dne to Vitamin A deficiency.

f

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 
PIANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 VVEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDZIE 3840

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyrams Marškinių, baltų Ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. Panėekų, Pirštinių 
ir Kepurių> Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WE8T 3Srd STREET------------ Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICH, Sav. 

Atdara kasdien, vakarais ir Sekmadienlaia

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

(Viršminėtos organizacijos vardu J. P. Varkala, 
vicepirmininkas ir sekretorius, daro pL’ieš'mns kiek
vieną ketvirtadienį 7:45 P. M. per radio stotį WHFG 
1450 K. C.)

ulba XV

tos popieras ir prižiūrėjo 
padarymą teisingo mortgi- 
čiaus. Kodėl ne? Mes turi
me apie 40 lietuvių advoka
tų.

Šiandie aš pranešiu pavar
des kelių advokatų, kurie 
priklauso prie Lithuanian 
Chamber of Commerce:

nuosavo namo, išeina patai- Adv> K. Pi Gugis, turįs o- 
symui. Iš to 2 nuoš., arba fiaą 127 jų. Dearborn St. 

Praeitą ketvirtadienį mes $225,000, išleidžiama patai- j Adv. Antanas A. Olis, tu- 
'pskaičiavom, kad šiais lai- symui “plumbing”, 3 nuoš., rįs ofįSą 134 n. LaSalle St. 
kais, imant $1800.00 (vidų- arba $337,500, porčiui, kur
tinį uždarbį per metus) šei- gams, durims, grindims, e- 

lektrai ir kitoms namo damai iš keturių, visos lietu
viškos šeimos Chicagoje pra linas. Ar lietuviai amatnin- 
gyvenimui išleidžia $45,000,- kai gauna tuos darbus ver 
000 į metus.

25 nuoš. uždarbio arba 
$11,250,000 sumokama nuo
momis, arba užlaikymui nuo 
savo namo. Iš to skaičiaus,
10 nuoš. mažiausia, arba 
$1,125,000, lietuvių uždirbtų

Adv. Charles P. Kai, turįs 
ofisą 6322 S. Western Avė.

Prie Lietuvių Prekybos 
Buto priklauso:

Bankininkas John Brenza, 
tės pusės miliono dolerių? prezidentas vienatinio lietu-. I

Metines Mirties 

Sukaktuvės

A.

Kun. Jeronimas 

Vaičiūnas

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME <hC Cfl MO
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ....................iįOOLLUUU

Ši įstaiga bus uždaryta Lapkr. ll-tq d., 
Armistice Day, kuri yra legalė šventė.

4,

Ar iš lietuvių krautuvių y 
ra perkami “plumbing” 
“hardvvare” medžiaga?

8 nuoš., arba $36,000, šei
mos biudžeto, o visi lietu
viai Chicagoje, išmoka $900,- 
000 už išdekoravimą, išpo-pinigų eina apšildymui pa . , . . v

gyvenamo namo. Dabar klau P^era^imą, ir 1 a ymą na 
siu namų savininkų, kurie
savuose namuose gyvena, 
arba nuomoja f lėtus su ši
luma, ar jie perka anglis iš 
lietuviškų “coal yards” ir 
per lietuviškus vežėjus, ar
ba lietuvius, kurie atveža 
anglis į namus?

Kodėl ne? Lietuviški ‘coal 
yards’ perka tokias pat an
glis iš tų pačių kasyklų, kur 
ir kitos “coal yards” perka, 
ir parduoda tokia pat kai

mo iš vidaus ir iš lauko. 
Prie dabartinių kainų $225,- 
000 kainuoja medžiaga, o 
$670,000 išmokama darbi
ninkams. Ar lietuviški san
dėliai “hardware stores” 
gauna šį metinį biznį ir ar 
lietuviai amatninkai gauna 
šias metines įplaukas? Jei
gu ne, tai kodėl ne?

Iš vienos šeimos biudžeto 
išmokama taksais miestui 
$112.50, arba visi lietuviai 
išmoka $2,812,500. Už van-

viško Metropolitan State 
ir, Bank, 2201 S. Leavitt St. 

Taupymo bendrovių val
dininkai :

Justin Mackietvicz — pre
zidentas Standard Federal 
Savings and Loan Associa
tion, 4192 Archer Avė.

Joseph F. Gribauskas — 
sekretorius Šv. Antano Sav
ings and Loan Ass’n. Taip
gi parduoda Real Estate ir 
Insurance adresu 1500 So. 
49th Court, Cicero, III.

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Sv. Antano lietu
vių parapijos dvasios vadą ir mūsų mylimą brolį, 
a. a. Kunigą Kleb. Jeronimą Vaičiūną.

Netekome savo mylimo lapkričio 12 d., 1940 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo 
sielą trečiad., Lapkr. 12 d., 1941, Šv. Antano par. baž
nyčioje, 6 ir 7 vai. ryto, o visų parapijiečių užprašy- 
mu 7:45 vai. ryto įvyks iškilmingos egzekvijinės šv. 
Mišios, kurias atlaikys kleb. kun. I. Albavičius.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose is kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Kun. J. Vaičiūno sielą.

Nuliūdę: BROLIS JUOZAPAS IR JO ŠEIMA.

Joseph Bagdonas — par-N 
duodąs “plumbing supplies” į 
ir šaldytuvus adr. 4704 So.. Iš Sv. Teresės 
Mestem Avė. • - .

Sodalicijos sus-mo

na, kaip ir kiti. Tad, kodėl ^enį §eįma sumoka $9.00, o
nepirkt iš lietuvių? Kodėl 
neduot uždirbti lietuviui dar 
bininkui, ar vežėjui, kuris

visi lietuviai $225,000. Už

Naujai įsirašė lietuviai 
broliai Grigoniai, savininkai 
Peoples Hardware and Paint 
Co., adresu 1901 West 47th 
St. Parduoda maliavą, alie-

apdraudą namo nuo ugnies jU8) stiklus, “tulšis” elekt- 
šeima sumoka per metus $5, ros ir automobilių reikme 

nis.

So. Chicago. — Lapkr. 3 
d. įvyko Šv. Teresėlės soda- 
licijos mėnesinis sus-mas, 
kuriame dalyvavo daug na
rių ir be to dar prisirašė

1 M. Živatkauskienė, gi perei-atveš anglis ir supils į jūsų. o vįsį Chicago lietuviai 
skiepą, arha “šandę”. Krei- $112,500. Ar jūsų namas y-
piu dėmesį ir tų gyventojų, 
kurie patys perka kurą.

Mes turime Chicagoje ir 
apylinkėje keturis lietuvių 
“coal yards”. Kodėl joms 
neduot užsakymo anglių ? 
Jie užlaiko lietuvius darbi
ninkus. Kodėl nereikalauti, 
kad lietuvis vežėjas atvežtų 
anglis iš lietuv “coal 
yards?”

Aš esu patyręs, kad ne
mažiau kaip 5 nuoš. nuo
mų, arba lėšų užlaikymui

Ci'me One . . .
.ne one. Me stster’s got it,” 
the little newsboy as he 

laid down hls 
penny during 
the flrst Amer
ican Christmas 
Seal Campaign 
held in 1907. 
“Those seven 
words settled 

rc.n»TM«? it. If a Street 
kld could get 

the message, the message was 
the kind we need,” wrote Leigh 
M. Hodges, columnist on a Phila- 
dclphia newspaper. For 34 years 
Christmas Seals have success- 
fully carrled to Amerlcans the 
mssage: Tuberculosis can be 
wiped out if the people make 
the flght their own and support
lt flnanclally.

j tame sus-me prisirašė B. Pe- 
Ateinantį ketvirtadienį čiulis. Sodalicija auga na- 

kalbėsime apie išlaidas su- r*U skaičiumi ir vieningu 
pirkimui maisto, o dabar, veikimu.
vardu Lithuanian Chamber Apsvarsčius bėgamuosius 
of Commerce of Illinois, ad- ■ reikalus, daugiausia buvo

-drSH resas 3241 S. Halsted St.,' kalbama apie metinį paren-sumoketi nuomomis per me- „_ ,_____ . ^oeo , . I 1 r
• w • I phone Calumet 7358, linkiu pHirin. __  ir kor-tus sumoje $220.00 šeimy-1 ___ _ Kamantais ir xor

nos biudžeto, arba $5,512,

apdraustas pas lietuvį 
agentą? 

Negalima patirti, kiek lie
tuviai turi mortgičio ant na
mų. Todėl likusieji pinigai

ra
“insurance”

geros kloties.

500 Chicago lietuvių, sunau-1 
dojama trim tikslams:

1. Užmokėjimui nuošimčio : 
už mortgičių ant namo,

2. Užmokėjimui nuošina-! 
čio, kuris priklauso savinin
kui už jo investuotus pini
gus į namą, ir

3. Atskaitymui už nusi
dėvėjimą namo, arba amor
tizacijas.

Retas kas turi pilnai iš- Į 
mokėtą namą. Todėl turėjo• 
skolinti pinigus ant mortgi
čio. Ar lietuviškos taupymo 
ir paskolos bendrovės, Su- 
sivienymai, bankai, skolino 
pinigus. Kodėl ne? Mes tu
rime lietuvišką banką, ke- *
turis Susivienymus ir 10 lie
tuviškų taupymo ir pasko
los bendrovių. Ar lietuvis 
advokatas peržiūrėjo tams-

Asthma Mucus
LoosenedFinfDay
For Thousands of Sufferers

Choklng, gasplng, Kheetlng (paims of 
Bronchlal Asthma ruln sleep and energy. In- 
sredienti ln the prescription Mendaco qulck-

’ clrculate through the blood and common- 
help loosen the thlck atrensllng mucus 
i flrst d»y, thus aldlng neture In palllatlng

1; help loosen the thlck stransltng mucus 
the flrst day, thus aldlng nature In palllatlng 
the terrible recurrlng choklng spasms, and 
ln promotlng freer hreathlng and reatful 
aleep. Mendaco la not a (mokė, dope, or ln- 
Jectlon. Just pleasant, tastelees palllatlng 
tableta that have helped thousanaa of auf- 
ferera. Prlnted guarantee vlth each packaga 
—money back unless completely sattsfactory. 
. --------- -- ----------------r Mendaco today. Only 60c.Ask your druggist for 1

tomis lošimo pramogą, kuri 
įvyks lapkr. 16 d., 4 vai. po 
pietų, parap. svet. Visas pel
nas skiriamas mūų parapi
jos naudai. Taigi iš anksto 
kviečiame visus svečius ir 
parapijonus atsilankyti. Bus 
puikių dovanų kiekvienam 

j staliukui. Be to, laimėjimui 
| du kalakutai ir daug įvai

rių kitų dovanų ir “door j prizes.”

Jr

Eoan AUoaxnoN»fCb«f»
JUSTIN MACKIEVFICH. rrta.

4192 Archer Avenue 
VIRginia iUi

y?

UIT aro. laidotuvių duktouai 
* KELNER - PRUZIN

•erlanalM Patenutrim*. — Moterii patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

margutis
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

VienintSlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT

CO.
MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS 

fcimynos rankose! 
f SI firma virš 50 m. tos pačios

PIRKITE DABAR — SUTAUPYSITE PINIGŲ — 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

KREIPKITĖS I
LIETUVĮ VICE PREZIDENTĄ:

JOHN W. PACHANKIS
OFISAS IR PARODA:

4535 W. Washlngton Blvd. 
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Šeštad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

Komisiją sudaro: Cherry, 
S. Ushin, H. Paulik, H. La- 
toža. Kas dar neįsigijote ti
kietų, malonėkite tai įsigyti 
nuo sodalicijos narių.

Daug ūpo priduoda atsi
lankęs į sodalicijos sus-mus 
kleb. ir dvasios vadas kun. 
V. Černauskas. Suteikia nau 
dingų patarimų ir pamoki
nimų.

Po sus-mo įvyksta “soči
ai”, kur visos narės vaiši
namos kava ir tortais, šne
kučiuojasi apie tolimesnį 
veikimą parapijos naudai ir 
kitus reikalus. Rap.

Tafung your giri to the 
movies?

VVflTCH OUT!
Watch out that your breath does not 

offend . . . you yourself probably don’t 
fcnow whether it’s offenslve or otherwlse. 
lf you want to make a hit wlth your 
giri frlend, there's a way to make your 
breath more agreeable. And lt’s easy. 
Slmply rlnse the mouth vlth Llsterlne 
Antiseptic before you start out. Llsterlne 
lialts food fermentatlon ln the mouth, 
the usual cause of breath odors accord- 
Ing to some authorltles, then over-* 
comes the odors fermentatlon produces. 
Lambert Pharmacal Co, St. Louis, Mo.

Betoro Arty Data Uaa

LISTERINE ANTISEPTIC
To Maka Your Breath Saraater

"Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS 

ŽEMOS KAINOS
TEISINGAS PATARNAVIMAS

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

> '' a. c?

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmii Direktoriiis
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio lr ftefttadlenlo rytala 
1# Stoties WHIP (1520), su P. Šaltimleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
[VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

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

J. LIULEV1ČIU8 
4848 S. Callfornla Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Westem Avenue 

Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lituanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

S. P. MAŽEIKA 
3819 Lituanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LACHAWICZ IR RUNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANaI 2535
42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Misijos Nekalto Prasid. 

tanelės Švenčiausios
bažnyčioje

Ir dabar paskelbus “Seimų 
Savaitę” Brighton Parko pa
rapijoje, yra žmonių, kurie 
juokiasi ir sako “Neik, ne
būk kvailas. Ką tave pamo
kys tas misijonierius?”

Protinga moteris ir pro
tingas vyras kaip tik dėlto

Brighton Park. — Graži 
vasarėlė prabėgo. Išvažia
vimai tyrame ore, toliau................... . . «

u v ... - n i ir eis ir dalyvaus toje sei-nuo miesto, užsibaigė. Pa- _ __ „ . ....
liko vien malonūs atsimini
mai gražių vasaros diene
lių.

Bet laikas mums Dievo 
duotas ne vien žaislams, iš
važiavimams ir kitiems da

mų Savaitėje”, kad kiti ne
nori leisti. Dabar bus proga 
išgirsti, ko Bažnyčia iš tiesų 
reikalauja ir ko nereikalau
ja. Galėsi sužinoti ir gerai 
persitikrinti, ar Bažnyčia iš
mintingai daro liepdama ku-lykams, bet taipgi ir didės . , „

... • tz , nigams kalbėti apie moterymam Dievo pažinimui. Kad ® r
geriau pažinti Dievą reikia 
mokytis, nes žinojimas įgi
jimas tiktai mokslo keliu.

Lapkričio 16 d. Nekalto 
Prasidėjimo Pan. Sv. bažny
čioje prasideda misijos, ry- 

x tais ir vakarais bus sakomi 
pamokslai laikomos pamal
dos, klausomos išpažintys, 
ir taip per dvi savaites, mi
sijų užbaiga sekmadienyje, 
lapkr, 30 d. Pamokslinin
kas kun. Kidykis, S. J., 

^bus vedėjų šių misijų. Šiuo- 
mi kviečiu visus naudotis
Dievo malonėmis.

Kun. A. Briška,
klebonas.

stę.
Jei Tamstai rūpi žinoti ti

kra tiesa, — eik ir dalyvauk 
“ŠEIMOS SAVAITĖJE”, — 
Brighton Parko Lietuvių Pa
rapijoje !

Moterų savaitė bus nuo 
šio mėnesio 16 iki 23 dienos, 
o vaikinų ir vyrų savaitė 
nuo 23 iki 30 dienos.

JJ. Vėtra.

"Ne kunigo biznis”
“Ką išmano kunigas apie 

moterystės reikalus ? Ar 
vienuolio biznis kalbėti apie 
šeimos gyvenimą? Jei jis 
tiek daug žino, tai kodėl 
pats nesiženijo?

“Moterystės reikalai yra 
mano privatinis biznis ir aš 
neleisiu nė vienam kunigui 
kišts j mano privačius rei
kalus. Bažnyčia nori priver
sti moteris vergauti vyrams.

“Bažnyčia kankina vyrus 
neleisdama pamesti savo 
blogas pačias. Kas begali su 
tokia moterimi gyventi? Ir 
kam gyventi kas dieną vai
duose ir peštynėse, kad at
siskyrus bus daug lengviau? 
Kodėl Bažnyčia neleidžia 
žmonėms skirtis, jei ji taip 
nori mums laimės?”

Taip ir panašiai kalba dau
gybė žmonių, kai tik išgirs
ta pamokslą apie moterystę.

Susirinkimai
Federacijos Chicago ap- Į 

skrities susirinkimas jvyks 
trečiadienį, lapkričio 12 d., 
8 vai. vakare, Aušros Vartų 
par. mokyklos kambary. Šis 
susirinkimas bus svarbus, 
nes turime svarstyti daug ei
namų ir nauju reikalų. Tad 
visi draugijų ir skyrių atsto
vai prašomi atvykti.

Valdyba.

VVest Side. — Moterų Są
jungos 55 kp. susirinkimas 
įvyks šį vakarą lapkričio 11 
d. Visų narių prašome būti
nai dalyvauti.

Taipgi būsiančios mūsų 
pramogos komisijos narės: 
J. Klikūnienė, S. Balčiūnie
nė ir M. Aitutienė prašo na
rių atnešti žadėtas pramogai 
dovanas.

Kp. Valdyba.

Pranešimas Tėvų Ma
rijonų Bendradarbiams

Dėl kai kurių svarbių 

priežasčių mėnesiais Tėvų 

Marijonų Bendradarbių su 

sirinkimas yra perkeltas 

vieną savaitę anksčiau, bū 

bent lapkričio 12 d., 7:30 

vai. vak. — Aušros Vartų 

par. mokyklos kambariuose. 

Prašome kolonijų atsto

vams tai Įsidėmėti.

VALDYBA

džiagos, iš kurna dirbamos1 
vinys.

Kiekviena valanda mums 

neša ir dangų ir pragarą; 

— mes laisvai pasirenkam 

vienų iš dviejų.

WHOLESALE
LBQUOR 

ĮSTAIGA

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

Radio
Gražios dainos, juokai, 
“Piršliai,” ir tt.

Primintina rado klausy
tojams užsistatyti savo ra 
dio, šiandien 7 valandą va 
kare ant stoties WGES ir 
pasiklausyti įdomios pro
gramos su kuria smagiai 
praleisite valandėlę. Prie 
to leidėjai Peoples Furnitu- 
re Company patieks daug 
gerų žinių apię^pirkimą na- 

uojauta J. Volterienei būdė- mams reikmenų kuomet šį 
šio valandoje — sesutės mir | krautuvė tęsia didelį išpar-

Iš Motėm Sąjungos 
49 kuopos sus-mo

Bridgeport. — Susirinki
mas, kaip ir visuomet kas 
pirmą mėnesio antradienį, 
įvyko lapkričio 4 d.

Aptarus kuopos einamuo 
sjuą. reikalus* .pareikšta už

ties. J. Volterienė yra šios 
kuopos viena pirmųjų narių. 
Raginta nares, kad atlan
kytų kuopos finan. kasin. K. 

•Jurgeliūtę, kuri seiga ke
lintas mėnuo — koja sulau
žyta, ir O. Aleliūnienę, kuo
pos korespondentę, kuri ser
ga kelinta savaitė.

Svarbiausia, rengtasi prie 
“bunco” pramogos, kuri į 
vyks ateinantį antradienį, t. 
y. lapkr. 11 d., 7:30 vai. va
karo, Šv. Jurgio parapijos 
salėje, prie 32nd PI. ir Litu
anica Avė. Įžanga 25c. Pel
nas skiriamas parapijos nau 
dai. Kviečia nares ir vieš
nias iš kitų kuopų atsilan
kyti ir įdomiai laiką pra
leisti.

Komisija: A. Navikaitė, 

M. Rumšienė, Ag. Janui 
kienė.

davimą specialiai sumažin
tam kainom.

Kep. XXX.

Gyventi tautai ne tik šven 

čiauaia pareiga, bet ir di

džiausia laimė.

QUINTUPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHESTCOLDS
i Year CIKLO 

TMa Smm Kxpart Carai
At the flret eig* of the Dioane Qatn- 
taplete catching cold—their ehąsts and 
throati are rabbed >ith Childrea’e 
MOd Mueterole —a prodnet mače to 
promptly reliere the DI8TM8S of 
chlldren’s eolde and reeolting eevghe.

The Qainte have alvays had the 
beet of care, eo mo the r—you m*£ be
asaured of ueing just about the 1

Sroduct made when you ase Muaterole. 
[ORE than an ordinary “ealve”—

varming, eoothing Mueterole helps 
hreak up local oongestkm. Alto aaade 
ln Regular and Eztra Strength for 
thoae preferring a etroager product. 

et

l“THAT LITTLE GAME"- FAT CHANI

SĄf, LOOW f 
f ve had This 

• IM
PoChLET SlMCS 
l left IMF
Room .

M

cbeve Planko 
ANOTMeri hanc> 
S(Mce Hf LEPT. 
That lašt 
HAMO 10AS A 

MSDEAL ,-fHeM. - 
'iOM ClNT Y.EEP 

That vot-

I GoGSS 
’VouTlE RiSHr.'

cue PląV that 
mano O'fER AGAiM

Oirr UJITH THAr 
"PoV, TlM-

ui H ATT A Too 
Trr<iN' To

V6t> ME? 
domt make 
ME LAUSKJ

HAO»- HAuJ- 
H© - HO -

'/Oil'UL- PlAV 
F0Q tHKT 
CNBQ <*wMAts

CRECPOHeeR 
Ine tablb AHt» 
■CMC . Th«N,— 

'causb 
GoiAf To PlAT
IT tfMBR.

SATS
FtFTf- TuJO CAflbS 
(M THE TiBCK.
AMto THAT DCMY 
M0AH PNfc IN 
THB KITCH6N

AHto LEA'iE TUl 
CARfeS OH 7X8. 
TABCK AFTBfl

THlK . - 
TX> HOO H«Aa,St*F!

Namams stalyti 
stinga vinių

Privačiams namams sta
tyti be kitos įvairios me
džiagos pagaliau ėmė stigti 
ir vinių. Tvo susirūpinę 
ne tik krautuvininkai, bet ir 
kontraktoriai. Kaip vinys, 
taip ir kitokia medžiaga 
šiandien angažuojama ša
lies apsaugai. Vinių ga
mintojai negali gauti me

FOR 
I TC H I N G 

S K I N
Ai kenčiate m ežią j imą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
TTekentėkitl Žemo per S0 
metų gelbėjo įmonėms. Pa- 
iaUna eceema. iibėrimns, 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose aptieko 
■e. 85c, 60c. 81.00.žemo

FOA SKIN I R RI Q N S

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

2262 W. Cermak Rd.

EEN. J, KAZANAUSKAS. Sto. 
TURTAS VERŠ 11,100,000.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

REMKITE
8KNĄ

LIETUVIŲ
DRAUG4

Cbk««o

MUTUAL LIQUOR CO.

♦767 8. Halsted St.
Fm. BOULKVARD M14

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

aanausias pasirinkimas
81TUNELIŲ 

BUISKEI.IŲ
itratinių

ROJINIŲ
POCKET’BOOKŲ

KORSETŲ
KŪDIKIAMS DRAHl'MŲ 
V. VILEIŠIENE, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 VV. Roosevelt Rd. 

TeL AUSTIN 1175

AR LAIKAS NAMUS 

PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontrakierius 

. Ir Karpenterys

Dr. Petras Vileišis, žymus 
politikas ir kun. K. Baraus

kas, buvęs “Mūsų Laikraš
čio” redaktorius ir geras 
kalbėtojas apsilankys šiose 
kolonijose ir laikys prakal
bas svarbiais Lietuvos ir 
dėtuvių tremtinių reikalais.

Dievo Apvaizdos parapi
joj bus prakalbos š. m. lap
kričio 14 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos salėj.

Porth Washiugtan, Wh. 
lietuvių kolonijoj š. m. lap
kričio 16 d-, 1 vai. po piety 
Šv Ambrozicjaus salėje.

Sheboygene, Wia Šv. Pa 
nelės Nekalta Prasidėjime 
lietuvių parapijoj š. m. lap 
kričlo 16 d. 4:30 vai. para 
pijos salėje.

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

CLASSIFIED
“DRAUGO”

DARBŲ SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI 

HELP WANTED — VYRAI

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ 

KIMŠEJAI REIKALINGI

Kreipkitės prie:
ARMOUR and COMPANY

43rd tr Parkers Avenue 
UNION STOCK YARDS

NAMAI — FARMOS

Kas ką turit mainyti arba norite pi
giai pirkti, greitai 'parduoti, naują 
namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. Suroinskis Company. 
Taipgi turime dideli pasirinkimą se
nesnių namų, ant lengvų išmokė
jimų:

13 cottagiai nuo >2,506 lr aukšč. 
18 bungalų nuo 34,700 ir aukšč. 
12 2-fletų nuo 30.500 Ir aukšč. 
9 3-fletų nuo 30.500 ir aukšč.
18 4-fletų nuo >13,500 ir aukšč.
8 8-fletų nuo >16,500 lr aukšč.
7 10-fletų nuo >22.500 ir aukšč.
Taipgi turime visokių bisnlavų na

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

CHARLES P. SUROMSKIS & CO, 
6921 So. IVestern Avenue,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

PAIEŠKOMI AGENTM

OPERATORIAI PRIE 
BULLARD-COLBURN 

VERTICAL BORING MACHINE
Turi būti pilnai patyrę, ir turi tu- I 
rėti savo įrankius (tools). Geros
darbo aplinkybės. Reikalinga — geru, teisingų vyrų,

agentavime, laikračių purdavinųji- 
FOOTE BROS. GEAR & MACHINE me įvairiose kolonijose. Šaukite — 

CORPORATION CANaI 8010 numatyti pasikalbėjimo
laiką.

4545 SO. WESTEKJi BLVD, ...........................— ■ ,
REIKALINGA MOTERIS

UPHOLSTERERS (rakandų per- , y|(jur amžiaus lietuvė moteris prie
taisytojai) reikalingi. Turi būt lst 
class. Nuolatini darbai, gera -užmo
kestis.

J. L. CHASE COMPANY 
•30 W. 35th Street

HELP WANTED MOTERYS

MERGINA — reikalinga namų dar
bui. Puikūs namai. 2 vaikučiai. Ne
reikia taisyti valgių. Lengvas skal-

’ bimas. Gražus sau kambarys. Geras 
Į užmokestis. Turi apsibūti ant vietos. 
1 Tel.: BKIARGATE 8775

| VEITERKOS reikalingos. Gera už
mokestis. Nereikia vakarais ar sek
madieniais dirbti

I 12 EAST 2IITH STREET
Tel.: VICtory 8173.

HELP WANTEJ>
AD — DEPT

127 No. Dearborn St 
Tel. Randolph V488—9480

gaminimo paprastų valgių. Nereikia 
skalbti. Savo kanibaris ir užlaiky
mas duodams. Reikia būti naktimis 
Kas trečiadienį ir kas sekmadienį 
savo laikas. Geras užmokestis. Atsi
šaukite telefonu: BEVerly 0021 ar J 
namus- 4115 WEST 111TH STREET, 
CHICAGO.

TAVERNAS 1CRENDVOJAMAS 
AR PARDUODAMAS

Tavernas, su 4 kambariais gyveni
mui užpakalyje, išrendu-ojamas ar 
(kuriam norinčiam) parduodamas. 
Namas randasi geroj vietoj — kam
pas 23rd Place ir Oakley Avenue. 
Kreipkitės po adresu:

2257 WEST 2SRD PI,ACE 
(ant 3-čio aukšto)

VVOLK STLDIt
1945 VVest 35* Street

A** c/tsr*

ADVANCED PHOTfK.RAPHY 

H)WEST POSSIBI.E PRK ESr»M\F

EFENSE

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, UI 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

DLNING ROOM 8BT8 — PAR 
VOH 8KTS — BEDROOM SETU 
— RŪGS — KADIOS — RE 
'R1GERATORS VASHKRS —>

MANGELH — HTOVBS.
AJ»

AlfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 6051

IR SVEIKATĄ.StTAL'FYSI PINIGŲ, DAUG
GERIAUSIA IR STIP- QTOKFBT 
R1AUSIA «V DIENŲ

LINK-BEUT, Visttkal Automatiškas

ŠLEGAITIS
STOKER SALES 

6921 So. IVestern Avė.

* ĮVEDU SII-IM-J • BOILERI IR

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 (o 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 Ulocyde. (Top of the Mat)

PASKOLOS

America on guard!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, shtnving an exact 
duplication of the original “Miiute 
Man* statue by famed scuiptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, ot sale at your 
bank or post office, are a vital part 
ef America'a defense preparations.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

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

1

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!

TAUPYKITE asūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap

drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 
8M*. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MOSU PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenoakrtaodžlant Nei 
Vieno Klljentol

Keistute Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansini ištaiga.

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

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

I
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ŠIANDIEN PALIAUBŲ DIENA 
CHICAGOJ PARADAS, PRAMOGOS
tu'

Nepaprastai iškilmingai 
šiandie, lapkričio 11 d., 
Chicagoj minima Paliaubų 
Diena. Tas yra ryšium su 
Nacionaline Saugumo Sa
vaite, vadinama taip pat 
Civiline Saugumo Savaite.

Dieną įvyksta milžiniškas 
kariuomenės paradas, ku
riame dalyvaus iš Camp 
Forrest, Tenn., specialiai 
parvykusi 33-ioji Illionis 
milicijos divizija, kurios 
priešaky bus jos vadas gen. 
Samuel G. Lawton.

Parade dalyvaus jūrinin
kai ir marynai ir iš Fort 
Sheridan reguliarinės ka

riuomenes daliniai. Taip 
pat bus ir keletas tūkstan
čių Chicago mokyklų — 
ROTC kadetų. Be to, Ame
rikos Legiono kai kurie po
stai ir kitų karų veteranų 
grupės.

Vakare įvyksta didinga 
civilinių piliečių eisena.

Pasibaigus kariniam pa
radui Blackstone viešbuty 
įvyksa karininkams vai
šės, kuriose šeimininku bus 
mayoras Kelly. Vakare gi 
per piliečių eiseną City Hali 
įvyksta šokiai kareiviams ii 
jūrininkams.

VIENAS ŽUVO SU LAIVU

mu

• tarnavimas legionierių ir 
moterų auxiliary visur buvo 
pavyzdingas.

X Auroros lietuviai pasi
rodė begalo duosnūs lietu
vių išvarytų Sibiran šelpi
me. Praeitą šeštadienį per 
dr. P. Vileišio ir kun. K.

>?"rFederacijos” Chicago' Barausko prakalbas nedide-
lis būrelis aukų sudėjo $88.- 
55. Auroros lietuvių koloni
ja nedidelė ir be to pasi- 
sklaidžius po visą miestą.

X Anna Kaskas dainavi
mu operoj “Kaukių Balius”, 
Urlicos rolėje, praeitą šeš
tadienį sužavėjo rinktinę 
Chicago publiką, kurios bu
vo pilna Opera House’. An
glų spaudos kritikai labai 
gražiai apie Kaskas atsilie
pė. Be to, dar pažymėjo, kad

apskr. šaukta draugijų ir 
organizacijų skyrių atstovų 
konferencija praeitą sekma
dienį, Aušros Vajtų parapi
jos salėj, praėjo begalo gy
vai. 168 atstovai konferen
cijoj atstovavo 40 draugijų.
Buvo daug ir svečių.

X V. Kvietkauskas, Liet.
R. K. Susivienymo Ameri
koj sekretorius, ir P. Kati
lius, tos organizacijos gene- 
ralis organizatorius, šiuo
metu vieši Chicagoj. Pirma- tai Amerikoj gimusi lietu- 

ryt išvyksta namo (į vaite.Gub. Green žmonių 
valdžios klausimu

Praeitą sekmadienį Illi
nois gubernatorius Green 
trijose vietose Chicagoj kal
bėjo žmonių valdžios klau
simu. Jis kalbėjo ryšium 
eu šiandie minima pirmojo 
pasaulinio karo paliaubų pa
skelbimo diena.

Jis sakė, kad J. A. Val
stybių konstitucija garan
tuoja šiai šaliai žmonių val
džią. Deja, daug kas pasi
šovė šią garantiją paneigti. 
Prieš šį pavojų žmonės turi 
burtis ir atkakliai kovoti. 
Turi ginti šią konstitucinę 
garantiją. Seniau buvusios 
žmonių valdžios įvairiose 
šalyse išnyko. Tačiau tas 
neturi įvykti, ir neįvyks, J. 
A. Valstybėse.

Negausingos individų 
grupės šiandie darbuojasi 
nužerti konstituciją į šalį, 
įvesti diktatūrą ir regimen- 
tuoti kyventojus. Ji to ne
pasieks nuolat budint šalies 
patri jotams.

Iš Chicago važiavęs 
traukinys nušoko 
nuo bėgių

Pennsylvania geležinkeliu 
iš Chicago važiavęs į New 
Yorką keleivinis traukinys 
ties Dunkirk, O., nušoko 
nuo bėgių. 12 asmenų už
mušta ir apie 40, ar dau
giau, sužeista.

Nušokęs garvežys paskui 
save nutraukė nuo bėgių 7l 
vagonus. Garvežys smogė 
į kontrolės bokštelį, kurs 
akimirka užsiliepsnojo.

Traukinys iš Chicago iš
važiavo 5:30 vakaro sek
madienį ir rytojaus dieną 
prieš pusiaudienį turėjo 
būti New Yorke.

Kai kas matė, kad prieš 
įvyksiančią nelaimę garve
žys ant bėgių pradėjęs ne
paprastai į šonus vartytis.

Nelaimės priežastis tiria
ma.

C'Draugas'’ Avine teiephoto)
Saulte Rapids, Sault Ste Marie, Mich., iškeliamas lai

vas (tug-boat) Alfred E. Noble, kurį smarki vandens 
srovė trenkė į užtvankos vartus ir sudaužė, žuvo vie
nas laivo įgulos vyras.

240 naujų 
advokatų

Vakar Springfieidc, IU., 
240 naujų advokatų įteikti 
leidimai praktikuoti šioje 
valstybėje. Apie 120 naujų 
advokatų yra iš Chicago. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Padėkos diena 
bus lapkričio 20

Prezidento Roosevelto iš
leistu atsišaukimu dar ir 
šiemet Padėkos diena bus 
minima priešpaskutinį lap
kričio ketvirtadienį — lap
kričio 20 d. Paskiau atei
nančiais metais jau bus mi
nima kaip viasdos — pasku
tinį lapkričio ketvirtadienį.

Mirė naujai 
išrinktas teisėjas

Netikėtai mirė Cook aps
krities vyresniojo teismo 
teisėjas Walter T. Stanton, 
64 m. amž., kurs šio lapkri
čio 4 d. buvo išrinktas dai 
kitų šešerių metų terminui. 
Velionis buvo demokratas.

šiandie laidojamas su ge
dulo pamaldomis, įvykstan
čiomis Aplankymo bažny
čioje.

2,093 šelpiamiesiems 
rastas darbas .

Illinois valstybės darbo 
departamento direktorius 
Francis B. Murphy praneša, 
kad Illinois State Employ- 
ment Service per rugpiūtį ir 
rugsėjį 2,093 šelpiamiesiems 
asmenims iš Chicago sura
do darbą.

Netyčia pašautas 
t petį

Paul Baltrum, Oak Park, 
savo garažiuje praktikuo
damas šaudyti. revolveriu į 
taikinį netyčia į petį pašo
vė ten staiga pasisukusį sa-j 
vo brolį John Baltrum, 31 
m. amž.

Policija ima nagan šovi- 
ką, nes miestelio ribose už
drausta šaudyti. j

Ark. Stritch išvyko 
vyskupų konferencijon

Jo Eksc. Arkivyskupas 
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, arkivys
kupijos kanclerio prelato 
George J. Casey lydimas j 
išvyko į Washingtoną da-, 
lyvauti J. A. Valstybių hie
rarchijos metinėj konferen 
cijoj.

Poros dienų konferencija 
prasidės rytoj. Dalyvaus 
kuone visi arkivyskupai ii 
vyskupai.

Chicagos policija 
ieško grobėjo

Chicagos ir apylinkių 
policija susimetė ieškoti ir 
būtinai surasti jauną ruda
plaukį vyrą, kurs šeštadie
nio vakarą Rockforde pa
grobė Shairland, Winne- 
bago apskrities, viešosios 
mokyklos mokytoją Marian 
Noel, 26 m. amž., ją apmu
šė, išgėdino ir atėmė pini
gus. Tas įvyko pačios mo
kytojos automobily.

Užpuoliko pėdsakai su
sekti iki Maywood, Chicagc 
priemiesčio. Jis buvo ka
reivio uniformoje.

sis ryt įsvyKsta namo 
Wilkes Barre), o P. Kati
lius pasiliks ilgesniam lai
kui vadovauti dideliam Su
sivienymo naujų narių va
jui.

X Už a. a. kun. J. Vaičiū
no sielą iškilmingos Mišios 
šv. su egzekvijomis bus lai
komos rytoj, lapkr. 11 d. 
8 vai. ryto, Šv. Antano baz

X Juozapo ir Petronėlės 
Urbų vedybinio gyvenimo 
auksinio jubiliejaus minėji
mo iškilmės buvo įspūdin
gos. Gimimo par., Marąuette 
Park, bažnyčioj iškilmingas 
šv. Mišias atlaikė jų sūnus 
kunigas (B. Urba), kun. Jo
neliui, kun. Valuckui ir kun. 
Juškevičiui asistuojant. Pa-

nyčioje, Cicero. Visi kvie- ’ mokslą pasakė kun. A. Bal
čiam! atsilankyti į pamal- tutis. Bažnyčioj buvo daug 

jubiliatų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

X Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas, jau kelinta diena 
nesikelia iš lovos — serga. 
Praeitą sekmadienį jį pa
vadavo viena chorisčių B.

das.
X Darius-Girėnas Posto 

No. 271, American Legion, 
paliaubų dienos minėjimas 
praeitą sekmadienį sutrau
kė tūkstantinę minią žmo
nių. Po programos, dauge
liui senimo išėjus namo, jų
vietas užpildė jaunimas. Pa-1 Zauriūtė

X Kun. P. Cinikas teleg
rama iš Detroit praneša, 
kad Anna Kaskas koncerte 
praeitą sekmadienį dalyva
vo 1200 lietuvių. Be prog
ramoj pažymėtų numerių, 
artistė iššaukta net aštuo 
nis sykius. Artistei kelta di
delės ovacijos. Po koncerto 
artistei pagerbti bankiete 
dalyvavo 80 rinktinės pub 
likos.

X Jonas šarkauskas, Auš 
ros Vartų parapijos choris
tas ir populerus tarp jauni
mo, baigęs Pan American 
Airways Master Aviation 
Mechanic kursus Los Ange 
les, Calif., trumpoms atos
togoms parvyko pas tėvus į 
West Side. t

X L. Vyčių choras šį va
karą rengiasi repeticijoms į 
Lietuvių Auditoriją, 3131 S. 
Halsted St. Balsingas jau
nimas prašomas atvykti.

X Robertas Mickeliūnas, s 
jaunesnis sūnus veikėjų J. 
ir E. Mickeliūnų, 6747 So. 
Artesian Avė. pastaromis 
dienomis sunkiai susirgo.

X Kazimierą Mickų, Kon. 
ir Juozo Mickų, gyvenančių < 
Marąuette Park, sūnų sun- 
kiai sužeidė automobilius.
Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj 
dr. S. Biežio priežiūroj.

X Ona Aleliūnienė, žymi 
lietuviškos visuomenės vei
kėja, pora savaičių sirgusi, 
jau dabar sveiksta.

X Antaninos Bubnienės, 
visuomenės veikėjos, vyras 
serga ir guli ligoninėje, jau 
sveikata gerėja.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!

DAUGIAU ŠVIESOS! GERESNĖ ŠVIESA!
MAŽESNĖS. ELEKTROS BILOS!1 .

Gausite 10Q%, daugiau šviesos vartojant “FLUORESCĘNT” šviesą — ir 
Jūsų Elektros Bilos Sumažės Per Pusę!

"FLUORESCENT" ŠVIESOS 
NEABEJOTINAI APSIMOKA U2 SAVE

Virtuvine 
šviesa -

i-— - $8.75. 
pilnai įrengta

Kuria šeimos židinį
William Tuttle — Aldona 

, Šerpe tis.
' John Rukstala — Gene-I
vieve Mažeika.

Arthur Matz — Frances
Aidukas.

Alexander Klaud — Ida 
Gukenis. •

Charles Boskus — Helen 
Kullman.

Leiskite Mums įrengti Gražius Moderniškus “FLUORESCENT” Šviesos įtaisy
mus Jūsų Namuose ar Jūsų Biznio Vietoje.

Specialūs Kainos Krautuvėms ir Tavernams)

CHERN FLUORESCENT LIGHT CO.
1900 So. Union Avė................................Phone: Canal 2183

CONRAD
Fotografas

8tudl]a įrengti pir
mos rflftles su mo- 
derntikomls atlai
dom tr Ir Holtywood
ivtesomls. Dirbąs 
Oi rantuotu

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGIewood 5883 

Bei.: - ENGletvood 6840

Šie įvairių spalvų Kalėdų sveikinimai, 21 iš viso — 14 lietuvių kalboje 
ir 7 anglų kalboje — šiomis dienomis buvo atspausdinti, sudėti į dėžutes ir iš
siųsti “Draugo” ir “Laivo” skaitytojams.

Šiame “Draugo” Kalėdinių kortelių rinkinyje visi sveikinimai yra skir
tingi, ypatingo stiliaus, vaivorykštės spalvomis spausdinti, gražioje dėžutėje 
sudėti, ir visais atžvilgiais katalikiški. Tai bus pirmas sykis, kad kokia nors 
lietuviška įstaiga tokius puikius ir stilingus Kalėdinius sveikinimus yra at
spausdinus lietuvių- visuomenei.

Atsiminkite - 21 KORTELIŲ už......................$1.00

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

"DRAUGAS'
2334 S. Oakley Avė.

i//

Chicago, III.

$


