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Karas Gresia U.S. Bet Kada:Welles

ATGAIVINO 
Gaunamomis iš Lietuvos

žiniomis ten atgaivinta “Ge-1 
ležinio Vilko” organizacija. 
Jos dabartinio vado kalboje 
ji giriama ir skelbiama esan 
ti grynai nacionalistinė, lie
tuviškai tautinė organizaci
ja. Deja, jis taip pat prime
na jos praeitį ir ja didžiuo
jasi.

Tikriesiems lietuviams 
‘Geležinio Vilko” praeitimi

Amerikai pavojus 
iš rytų ir vakarų

Žuvo dvylika

WASHINGTONAS, lapkri
čio 11 d. — Šiandie posekre 
torius Welles įspėjo, jog 
“bet kuriuo momentu” Jung 
tinės Valstybės gali būti 
priverstos kariauti, šį pa
reiškimą pasekretorius pa 
darė prie Wilsono kapo, 
Washingtono katedroje.nėra ko didžiuotis. Praeity

je ji pasižymėjo agresija ir|Didesnis pavoju8 
terorizmu. Jos nariai yra at i
likę ne vieną pasikęsinimą1 Pažymėdamas, jog šiuo 
prieš paskyrus asmenis. Ir j metu Amerikai gresia daug 
jei šio meto “Geležinis Vii- didesnis pavojus, negu 1917 
kas” pagrįstas praeitimi _ f metais, Welles pareiškė, jog

užsimojusių nugalėti pašau 
lį asmenų pastangos jaučia 
mos vakaruose ir rytuose. 
Jie gresia kasdien labiau 
priartėti prie mūsų krantų.

“Anoj pusėj Atlanto bai
sus ir negailestingas nuga
lėtojas daugiau negu pusę 
Europos laiko vergijoje. Jis 
giriasi, kad jo įvestoji siste 
ma išsilaikys net iki pasau
lio pabaigos
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VOKIEČIAI PERIMA VISAS 
SVARBESNES KAUNO ĮSTAIGAS
Suranda, kad Kaunas buvęs vokiškas. 
Jaučiamas maisto trukumas

lietuviams jis svetimas.

NACIZMAS
Tačiau “Geležinis Vilkas” 

mums ir Lietuvos lietu
viams svetimas ne tik tuo.
Jis lietuviams, viso pasau
lio tikriesiems lietuviams, 
svetimas dar ir tuo, kad 
savo pagrindan be senųjų 
idėjų paimta “ir naujos na
cionalsocialistinės idėjos”.
Mes žinome kuo tai kvepia.

Tai dvokia priespauda ir 
vergija. Lietuvis niekados 
priespaudos nekente ir ver
gauti niekad nesutiko. Ne
sutiks ir dabar. Nacizmo 
agentai gali sakyti gražias 
kalbas, bet lietuvio jos ne- 
suvylios. Nacizmo policija 
gali naudoti aštrias baus
mes, bet lietuvio jos nepa
vergs.

•
MASKVA IR BERLYNAS

Lietuvos likimu skaudžiai 
žaidė Kremliaus ponai. Jų 
samdomi tautos apgamai 
skelbė pasauliui, jog lietuvis 
su džiaugsmu sutiko Stalino 
“saulę”, Kremliaus čeką ga
beno Rusijos gilumon neiš 
tikimuosius. ‘Gelbėjo” juos 
nuo karo (taip kalba komu
nistai). Tačiau nenulinko lie 
tuvo sprandas po sunkiąja 
bolševizmo letena. Tai įrodė 
šių metų birželio mėnesio 
į zykiai Lietuvoje.

Dabar tos pačios Lietuvos 
likimu užsimanė žaisti ru 
dasis despotizmas. Berly 
nas, tiesa, daug sumaniau 
užsimojo pavergti lietuvį 
Jis parinko daug išmintin
gesnius agentus. Berlynas 
mažiau prievartos vartoja 
(tol kol aiškaus pasipriežini 
mo nėra). Tačiau mes šven
tai tikime, kad ir Berlynui 
nepavyks pavergti lietuvį.
Jis perdaug kraujo yra pra
liejęs už savo laisvę, kad jos 
išsižadėtų.
• I * I

1 Lietuvą žinia jo pasiunčia-! uosta 
ANCEVIČIUS ma.

Jungtinių Valstybių įsta- Šiandie mums net nepra- J ROMA, lapkričio 11 d
tymai pabrėžia, jog kaltina- vartų būtų su “mūsaisiais” VICHY, lapkričio 11 d. — Daimacijoje partizana neti
lusia tol nėra kaltas, kol jo komunistais ginčytis. Ta-' Šiandie į Vichy grįžo iš ' Lėtai užpuolė italų grupę 
kaltė neįrodyta. Tačiau mū- čiau tebūna mums leista pa , Prancūzijos Somalijos uosto: ir kulkosvaidžiais ir bmnbo- 
sų komunistams, aišku, de- prašyti “maloniųjų draugų” l Jibuti kolonijų sekretorius mis sužeidė 24 kareivius ir

("Draug-as" Acme telephoto)
Iš Chicago važiavęs į New Yorką keleivinis traukinys Pennsylvania geležinkeliu ties 

Dunkirk, O., nušoko nuo bėgių. 12 asmenų žuvo ir apie 50 kitų sužeista.

Mūsų pareiga palaikyt Rusai sulaikę
laisvę - Rooseveltas vokiečius prie

KARALIAUČIUS. — bės įstaigos, komisaras at- 
“Deutsche Zeitung im Ost- sakė, kad perėmimas ėjęs 
land” įdėtas ilgokas pasikal, sklandžiai. Iš pradžių buvu- 
bėjimas su Kauno miesto sios perimtos miesto pramo 
vokiečių komisaru Cramerjnės įmonės, paskum-ligoni- 
(SA-Obermuehrer). Pa- ( nės, o vėliau-kitos įstaigos,
klaustas, kaip buvo perim-. Į klausimą kaip jis verti- 
tos Kauno miesto savivaldy Į nąs Kauno savivaldybės or

ganizaciją Lietuvos laikais, 
komisaras pareiškęs, kad or 
ganizacija buvusi “nebloga”. 
Tačiau miesto įstaigos bu
vusios išmėtytos po visą 
miestą, todėl jis norįs jas 
sujungti į vienas patalpas. 
Dabartinė rotušė būsianti 

i paversta miesto archyvu ir 
I istoriniu muziejum.

Geriau aš vienas 
mirsiu už visus

WASHINGTONAS, lapkri
čio 11 d. — Šiandie Prezi
dentas Rooseveltas, savo 
kalboje pažymėjo, kad mūsų 
pareiga ne tik sau patiems, 
bet ir tiems kurie žuvo, kad 
išsaugotų mūsų laisvę “su
kurti pasaulyj tokią vietą, 

Tačiau, pasak sekreto-, ^ur iaįSVe gali gyventi ir 
klestėti per amžius”.

Pavojus rytuose
Tolimuose Rytuose vyks

ta panašūs įvykiai, kur pa
našūs despotai graso laisvei 
visų savo kaimynių valsty
bių.

riaus Amerikos žmonės su 
pranta, kad jie gali būti pa 
šaukti kovai bet kuriuo mo 
mentu ir jie esą pasirengę 
paaukoti savo gyvybes už 
Amerikos laisvę ir saugumą.

Tautų sąjunga

Toliau jis pareiškė, kad 
po šio karo Amerika turė
sianti nuoširdžiai prisidėti 
prie tautų bendrijos, kad bū 
tų galima palaikyti taiką.

laiku Welles

Prezidentas kalbėjo Ar-

Naciai baigią 
atkirsti susisiekimą

BERLYNAS, lapkričio 11 
d. — Vokiečių kariniai šiuo 
gsniai pareiškia, jog vokie
čių kariuomenė, žygiuojanti
Karelijos gilumon ir į rytus jog je. ir po aio „u0 netru\u3

Tuo pačiu 
pareiškė, 
karo Amerika atsisakysian
ti dalyvauti tautų sąjungo
je, iškils ir vėl naujasis 
Hitleris ir kitas pasaulinis 
karas.

lington kapinėse, kur Ame
rikos legijono vadovybėje 
įvyko žuvusiųjų karių per
eitam kare pagerbimas.

Skolingi žuvustems
“Šios sukakties paminėji

mas mums ypač svarbus 
šiais 1941 metais”, pareiškė 
Prezidentas.

“Nes šiandie mes galime, 
kaip ne visados praeityj ga 
Įėjom, suprasti kiek esame 
skolingi tiems, kurie yra žu
vę.

‘Mes žinome, kad tie vy
rai žuvo, kad apsaugotų sa
vo kraštą nuo baisaus tos 
dienos pavojaus. Mes žino
me, nes šiandie prieš mūsų 
akis ir vėl toks pat pavo
jus”.

Maskvos fronte

LONDONAS, lapkričio 11 
d. — Maskvos radio šiandie 
paskelbė, jog raudonarmie

LISABONA. Laikraštis 
“Į Laisvę” apie Skarulius 
rašo: Kovoms prasidėjus 
prie Jonavos ir Ruklos, Ska 
ruliai, būdami tų dviejų sri
čių pakelėje, pateko į pat 
ugnies centrą. Panikos pa
imti bolševikai puolė civili
nius gyventojus, šie buvo

Gerins maistą
Kai dėl maisto padėties, 

komisaras pareiškė, kad 
maisto atsargų esą pakan
kamai. Todėl nesą “Jokio 
pagrindo nerimastavimu’ ’ 
Toliau komisaras išsita. 
“Dabartinės menkos pore 
jos, teikiamos gyventojam ,čiai dar kartą atmušė nau- i va^omi įš trobų ir klupdomi .................

jus vokiečių bandymus pra-|ant v1*58^110 Pnes juoduo- galima išaiškinti tik pnst - 
laužti rusų apsaugos linijas ‘ tym° sunkumais-
Maloyaroslavetso apylinkė- kai reikalavo pasakyta kas Toliau komi3aras kalbė,, 

is varpines saudęs. Kitaip aie Kauno ž d i2ollavim
___________ ______ . Į suvarytuosius, per šimtą jiem3 3kirtame priemiestyje.
Taip pat aršios kovos vy- amonių, busiąs paleistas kul žydai esą verčiami dirbti,

je, apie 65 mylias į pietva 
karius nuo Maskvos.

kstančios kitoje vidurio 
fionto dalyje. Tai prie Tu 
los.

kosvaidia. Pagaliau vienas , bet jie varomi , darbu3 ko. 
bolševikas pareiškęs, jog vi- Įonomįg o ne pavieniui. Taip

Sunaikino 406 nacių tankas 
Radio buletenis pareiškė,

esą elgiamasi kontrolės tik
slais.

Vokiškas Kaunas
Pagaliau, vokiečių ko.

LONDONAS, lapkričio 11 
d. — Vienas vokiečių bom- 
banešis vakar vakare numi 
tė bombų Škotijos pajūryje.

BUKAREŠTAS,
11 d. — Vienas graikas pas 
merktas mirti už nužudytu? 
vokiečių kariuomenės kari
ninko praėjusį sausio mėne
si Bukarešte.

atkirsianti bet kokį rusų su 
sisiekimą su šiaurės uostais 
ir tuo pačiu nutrauksią bet 
kokią galimą Amerikos ir 
Anglijos paramą.

Karelijoje, pasak vokie
čių, kartu su Vokietijos ka 
reiviais prieš bolševikus ko
voj ą ir suomiai

Šiame siauriniame fronte 
paskutiniuoju laiku esą su- 
imta dar 1,200 rusų belais- 

lapkričio jr buvusių skaičius bu
vęs kur kas ciidesrus.

Prancūzai sakosi 
susprogdinsią

mokratiniai įstatymai nesu- patiekti bet kokių įrodymų, 
prantami. Ot, čekos įsaky- kad Ancevičius tikrai apmo 
mai — kas kita. Jiems tai karnas nacių propagandos 
aiškiausia. i ministerijos ir kad už tele-

Ir šiandie jie nuolatos gramas apmoka Goebbels 
skelbia visiems, jog Ancevi- finansai. Kaltint asmenį nt- 
čius esąs Hitlerio agentas,1 turint įrodymų, atrodo, tu- 
jog už jo telegramas apmo- retų būti gėda net ir komu- 
ka nacių propagandos minis matiniams akyplėšoms, jau
terija, jog kiekviena apiej nekalbant apie dorą žmogų. įvykti.

sa tai tikriauęiai žinąs vie
tos kun. Pr. Vitkevičius. Jį 
suėmė ir kartu su Veprių 
klebonu, B. Vegele ir vienu 
vilniečiu kunigu. Visus tris 

jog paskutiniosiomis trim iškeltomis rankomis atvarė
dienomis rusų kariuomenė, u£ miestelio. Kun. Pr. Vit- ras •<a*o®J0 ap*® savo toi 
vadovaujama Goiubovo ii kevičius pareiškia: “Geriau mesnius sumanymus. J. 
sovietų aviacija sunaikinę aš vienas mirsią už visus”. es*s ““matęs nugriauti vis, 
406 vokiečių talkas prie «a Suvarytiems gyventojams senamiesti, « palikti tiktai 

nuo kelio bėgant į apyUnkės raj°n£» “P1” ">*“’« “ b»*nu 
javus ir griovus, už švento- l '‘.T1’- 'r kito-
riaus pasigesta keli šūviai. b,a's, vertingais pastatais.

loyaroslavetso.
Rusų svarbiausioji kor 

Pasak Prezidento, garsu ' trataka įvykusi prie Serpu-
kovo, 65 mylios į pietus nuo 
sostinės, kur vokiečių šar

Amžina kova

sis seržantas York kartą 
pareiškęs, jog “dalykas, ku 
rį jie pamiršta, yra tas, kad 
laisvė, nepriklausomybė ir 
demokratija yra tokios bran 
gios, jog mes ekovojam tik 
tuo tarpu. Laisvė, nepriklau 
somybė ir demokratija tei
kiamos tik tiems žmonėms, 
kurie kovoja, kad jas laimė
tų ir amžinai kovoja, kad 
jas palaikytų".

Amerikos žmonės su tuo 
pilnai sutinką, pažymėjo 
Prezidentas. Jie tikį, kad 
laisvė yra verta kovos. Ir 
jei bus reikalo, jie amžinai 
kovos jos palaikymui.

vuotosios divizijos ban iru
sios pralaužti rusų frontą. 

Kryme vyksta kovoj

Kiti du kunigai rasti tolė 
liau žiauriai nukankinti. Tik

Pasak komisaro, ši vieta 15 
ir 16 šimtmečiuose vadinusis

po kelių dienų, kovoms nuti-‘‘'okiečių kampu”. Iki 17-to 
šimtmečio Kaunas turėjęlūs, nužudytieji kunigai bu

vo palaidoti.

Anglų žinių agentūra j į nepaten„
terš praneša, jog vokiečių • F r
kariuomenė grupė bandžiusi
pereiti Oka upę, buvo sunai 
kinta.

kinti Churchillo 
kalba

Tuo tarpu Kryme siau
čiančios aršios kovos, kur 
sukoncentruota rusų divizi
jos gynimui strateginių Se
vastopolio ir Kerč. Vokie
čiai, tiesa, pareiškė, jog gy
nėjai teturį labai menką pro
gą išsilaikyti, ypač 
aviacijos atakas.

prieš

TOKIJO, lapkričio 11 d. 
— Plačiai skaitomas japonų 
laikraštis Yomiuri šiandie 
rašo, jog dėl Churchillo pa
sakytosios kalbos japonai 
esą nepatenkianti ir Anglija 
šokanti pagal Amerikos mu 
ziką ir kasanti sau duobę.

Dėl Churchillo pareiški
mo, jog Anglija pasirengusi 
kovoti prieš japonus, jei iš-

vokiečių burmistrus, o tikta 
vėliau miestas praradę, 
“grynai vokišką pobūdį”.

Nugriovus senamiestį, da 
bartinė Laisvės Alėja bū
sianti prailginta iki Vilijos. 
Senamiestyje būsiančios nu 
tiestos moderninės gatvės 
ir įrengti parkai.

Anglai nuskandino 
dar 6 italų laivus

LONDONAS, lapkričio 11 
— Anglijos admiralitetas 
šiandie paskelbė, jog britų 
submarinai Viduržemio jū-

Rene Platon ir pareiškė, į 25 civilius gyventojus 
jog Prancūzija prieš perleis 
dama uostą Anglijai suspro 
gdinsianti šio Somalijos uos 
to geležinkelius ir uosto 
įrengimus.

Sekretorius nepareiškė, 
kada tas kalbamasis uoste 
perleidimas anglams turės

ORAS
Dalinai debesuota ir kiek 

šilčiau.
Saulė teka 6:36 vai. sau

lė leidžias 4:33 vai.

ATE9 
SAVINOS 

ONDS
UOSTAM PS

kiltų Amerikos-Japonijos ka į roję nuskandino keturis ka
ras, laikraštis rašo, jog Ja- riuomenės transporto laivus 
ponijos žmonės vistiek pasi
tiki savo vyriausybe. ir du laivus. Submarinai 

taip pat sužalojo du preky
binius kruzerius ir du reik-LONDONAS, lapkričio 11 . ., n ia i a- « i- menų laivus, d. — Pereitą naktj augly

aviacija buvo priversta lik- Pereitą sekmadienį anglai 
ti namie savo bazėse, nes Į paskelbė, jog nuskandinta 
sąsiauryj siautė blogas dešims laivų ir trys de'tro- 
oras. jeriai.

/
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Amerikos lietuvių gyvenimas ir veikimas -G

REGIU LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ KARŽYGIUS
Lietuvis grįš į savo gimtąjį kraštą. - Kokios 
gražios Brighton Park, Cicero, So. Chicagos,
West Pullmano, Kankakee ir Auroros kolonijų 
lietuvių širdys. - Didelė padėka visiems ir 
visoms. - Laimėtojai švęs laisvės dieną.
Šiandien lietuvis tremtinis 1. Dabar važiuokime į Ci-

Rusijos gilumoj kas rytą ir j cero, Šv. Antano lietuvių pa- j niai parėmė lietuvius trem- j aUga tiek daug grybų, ale 
vakarą skaudžią savo dalią | rapiją. Kokie simpatingi ir tinius Sibire. Šioj kolonijoj tikrai skanūs Auroros miš- 
rokuoja ir iš jo krūtinės la- malonūs Cicero lietuviai, o nors ir nedaug buvo susirin-' kų grybai. Apie jų skanumą 
bai dažnai pasigirsta liūd
nas balsas:

— Dievulis žino ar besu
grįšiu, gimtus namelius ar 
bematysiu....

Kada Amerikos lietuviai, 
mylį savo brolius, atsiminę 
gimtąjį kraštą, tiek daug 
gražios širdies parodo ir 
taip dosniai remia Lietuvos 
Laisvės mintį ir tiek daug 
kruopštumo rodo tremtinių 
šelpimo reikaluose, mes tu
rime didelę garantiją, kad 
mūsų lietuviai tremtiniai 
bus išvaduoti iš bado nasrų 
ir vėl išvys laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą.

Malonu ir džiugu lanky
tis lietuvių kolonijose, kur 
parodoma tiek daug lietu
viškos meilės ir matai tie-
siančias pagalbos rankas; vičius, žemaitis Valančius, 
Lietuvai ir tremtiniams.

Gi, va, ne taip seniai te
ko kalbėti dr. P. Vileišiui 
ir šias eilutes rašančiam 
Brighton Parke, Cicero, So. 
Chicago, Kankakee, West 
Pullmano ir Auroros lietu
vių kolonijose. Kiek čia ra
dom gražių ir taurių lietu
viškųjų širdžių, kurie su
pranta mūsų tėvynės var
gus ir atjaučia tremtinių 
baisų ir šiurpų likimą. Te
būnie leista vienas kitas žo
delis tarti apie šių kolonijų 
geraširdžius lietuvius ir lie
tuves.

Brighton Park. — Čia lie

tuviai Lietuvai ir jos trem
tinių. gyvenančių Rusijos 
gilumose, reikalams suauko
jo $102.45. Daug kas auko
jo po vieną dolerį, jų pavar
dės bus išvardytos kita pro
ga, o dabar pažymėsiu kas 
davė didesnes aukas negu 
vieną dolerį. Tik žiūrėkite! 
Teodora Atroškienė $10.00, 
Ona ir Pranas Vaiciekaus- 
kai $5.00, K. Žaromskis $5, 
A. Budavičiūtė $5.00, Ku- 
kienis $5.00, A. Pakeltis $5, 
J. Brazauskas $6.00, Dama- 
rauskas $2.00, Petkelienė $2, 
Sadauskienė $2.00, Trainaus 
kienė $1.50, Vincas Mikutis 
$1.50. O kiek daug triūso ir 
veiklumo prakalbų surengi
me parodė kun. kleb. A. 
Briška, Samienė, Ona ir Pra
nas Vaiciekauskai, K. Ža
rom skis ir kiti, sunku ir ap 
rašyti. Gili padėka ne tik 
Brighton Park uoliems lie
tuviams, bet taip pat ir ge
raširdžiams lietuviams; ku
rie prisidėjo prie mūsų bro
lių tremtinių vargo ir skur
do mažinimo.

koks jų nepaprastas duos-. kusių į prakalbas, nes buvo žinome iš Waukegano, z^>or*ail $2.00.
numas. Daug kas klojo po 
dolerį, o kiti stambesnes su
mas. Cicero lietuvių koloni
joje per prakalbas surinkta 
$120. Iš stambesniųjų auko
tojų buvo šie lietuviai: kun. 
kleb. Ig. Albavičius $10.00 
(jis seniau buvo paaukojęs 
$25.00), Ant. Benaitė $5.00, 
Kaz. Apol. Šukiai $5.00, Ve
ronika Remtis $5.00, Agota 
Galinskienė $5.00, Mykolas 
Stašikas $5.00, dr. Atkočiū
nas $5.00, Br. šikšnys $5.00, 
Aust. Milašienė $2.00, Apo
lonija Ogintas $1.50, Ona 
Račienė $2.00, Elz. Montvy- 
dienė $2.00, Elena Ringalai- 
tė $2.00, Ant. Matelinas $2.

Cicero lietuvių kolonijoj 
prakalbų suruošime daug 
širdies įdėjo kun. Ig. Alba-

Sriubienė, Šemetulskis ir ki-1 keliasdešimt šeimų, šioj ko- 
I lonijoj prakalbas suruošė 

Šv. Jurgio lietuvių draugi-ti
2. Dabar užsukime valan

džiukei į West Pullman lie
tuvių koloniją, čia rasime 
jautrių lietuvių patriotų, ku
rie sielojasi ne tik Ameri
kos, bet ir Lietuvos reika
lais. Šioj kolonijoj lietuviai 
suaukojo $78. Čia žmonės 
dolerinių paklojo apsčiai, o 
stambesnes sumas šie asme
nys: kun. kleb. M. Švarlys 
$5.00, Jonas Kapočius $10 

(jis aukodamas dešimkę aiš
kiai pasakė: žinau kas yra 
vargas, todėl nieko nesigai
liu tremtiniams), Al. Zubė 
$10.00, kun. Gasiūnas $2.00, 
Ant. Mikšionis $2.00, Ad. 

Šliužas $2.00, Joana Pučko- 
rienė $2.00, Noreikienė $2, 
Barb. Jurginienė $2.00, Pr. 
Savičienė $2.ūu.

300,000 Klausosi!

Saltimieras Radio 
Adverttsers

6912 So. We»tern Ave. 

Telephone: PROapect 4050 

“The Lithuanian Hour”

Daily —10:00-11:00 A. M.

Kun. kleb. M. Švarlys su- nėti šiuos asmenis: Juozą niai atjaučia lietuvių trem-( Amerikos lietuviai, nieko ne
mobilizavo visas jėgas, kad Veličką, Vladą Šapranauską' tinių Sibire vargus, šaltį ir sigailite Lietuvos ir trem
prakalbos pasisektų — jos ir jo žmoną, nuoširdžią lie- 
ir pavyko. ; tuvę, Praną Rašinską, Adoif

3. Gal skaitytojas malonės Parašinską. Yra ir daugiau'stambesnes sumas, pavyz- 
sustoti So. Chicagos lietuvių žymių veikėjų, bet šį kartą džiui, kun. kleb. Jos. A. Rze- 
kolonijoj, kuri nepasižymi neprisimenu jų pavardžių, szotko $3.00 (labai maloniai 
žmonių gausumu, bet čia kitą kartą apie juos para- 
sutiksite daug simpatingų šysime.
lietuvių. Per prakalbas šioj 5 o ,dabar kur gi važiuo- 
kolonijoj surinkta $36.50. Ir] sime ir kur sūstosime? Šį
šioj kolonijoj žmonės dos- kartą tiesiai į Aurorą, kur1 J®01* Sčerbauskas $5.00, V

• - - -............................................. ir Gendrutė Šoriai $5.00,

Petras Jasas $2.00, Ig. ir P. 
Daugintai $2.00, Ona ir Fr.

didelis ir smarkus lietus, kur taip skaniai šveitėm pas O* dabar visų lietuviškųjų 
bet kurie atėjo — parodė ponu8 žekus, gi Žekai buvo kolonijų aukotojams nuošir- 
lietuvišką širdį. Didesnes au prįgrybavę Auroros miškuo- dus ačiū. Dėkoju aukoto- 
kas tremtinių reikalams su-. ae kur gižiausias jauny s- jams, veikėjams ir veikė- 
dėjo šie lietuviai: kun. kleb. >+gs dįenas d-ro Jono Žeko joms Lietuvos ir lietuvių 
Černauskas $2.00, Anupras' žmona praleido. Jie ir lap- tremtinių Sibire vardu Lie- 

kričio 8 d. buvo atvykę į. tuvaį Gelbėti Fondas.Macas $10.00, Ber. Cickevi 
čias $2.00, Pr. Dubinskas 
$3.00, Konst. Gaubys $2.00, 
Barb. Vasiliauskienė $2.00, 
Jul. Morkis $5.00, Mare Cic- 
kevičienė $2.00.

Kun. kleb. černausnas, 
kuris labai daug sielojasi 
tremtiniais, labai patenkin
tas, kad jo parapijiečiai pa
rodė tokį jautrų susirūpini
mą mūsų brolių lietuvių 
tremtinių baisia ir tragiška 
būkle.

4. Gražus rytas. Mes du
miam į Kankakee lietuvių 
koloniją, kur lietuvių tėra

ja, kuriai dabar vadovauja 
malonus lietuvis Juozas Ve
lička. Prakalbose surinkta 
$32. Jau čia kas tik aukojo, 
mažiau dolerio nė vienas.
Bet atsirado iš Kankakee 
lietuvių, kurie nepagailėjo 
ir didesnių aukų. Gi, va, žiū-! / 
rėkite, Alek. Januškevičius 

$5.00, VI. Šapranauskas $2, 

Kaz. Nenius $2.00, St. Zu- 

moras $2.00, Myk. Survila 

$2.00, Jok. Jakimavičius $2,

VI. Lencevičius $2.0<F.

Kankakee lietuviai malo
nūs ir geri patriotai, iš ku
rių ne vienas laukia tos va
landos kada galės važiuoti 
pamatyti Laisvos ir Nepri

klausomos Lietuvos. Čia< lie
tuviai susipratę ir veiklūs.
Iš veiklesniųjų galiu pami-

Klausykis ir Tamsta!

ŠALTtMLERO
RADIO PROGRAMŲ
WHIP — 10 vai. 1520 kil. — WHIP

SU:........................................................
• Kaimiečių Kapelija.
• Florutė (Lakštutė) Balsiutė.
• Baronas Burbulis ir Jo Frentas 

"Challis”.
• Liūliuojančios Lietuvaitės.

• Dingusių Asmenų PaieSkojimas.
• Mūsų Gyvenimaa su Adv. Chas.

P. Kai. X

• Pilietybės Pamokos.

• Nasturtų Dainos.
• Lietuviškas "Bam Dance”.
• Jonas Perėdna.

Aurora jau nebegrybauti, 
bet atšvęsti penkerių metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Kad skanūs Auroros 
grybai, tai dar kartą turė
jom progos patirti pas V. G. 
Šorius, kurie daug sielos į- 
dėjo į sėkmingų prakalbų 
surengimą.

Auroros lietuviai ne tik 
malonūs ir gražūs žmonės, 
bet jie taip pat turi ir jaut
rias širdis. Auroroj per pra
kalbas lietuvių tremtinių 
Sibire reikalams surinkta 
$49.65, o ponių ir panelių 
suruoštoj laimėjimo pramo
goj gauta $38.90, taigi, Au
roroj viso lietuvių tremti
nių Sibire reikalams gauta 
$88.55. Negaliu pamiršti to 
fakto, kad laimėjimo suruo
šime labai daug pasidarba
vo Gendrutė Sorlenė, Kotry
na Cibulskienė, Elz. Cibuls- 
kytė, Elena Žekonienė ir ki-

Auroros lietuviai labai kil-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomlngai už 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3409 S. Halsted St.
DEL RADIO PATAISYMO 

PASALKITE: 

YARDS 3088

AMERIKOS- ŲETOViy DAKTARŲ DRAUGIJOS NAK1A,
Telefonas CANai 4796

(M 6958 So. Talman Av*. 
toK Tat GROvebill 0U7 
7fftoa toL HElCoek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

Vai.: 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. Ir Nadftliomia santara*. 
2423 W. Marąuette Road

BR, STRIKOL’IS
PHY8I01AM AND SURGEON

<645 So. Ashland Avenue
OF1RO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutarti-

Office toL YARda 4787 
Namo tel. PROspeci 1936
Tat YARda 6991.
Res.: KENvood 6107

' DR. A. J. BERTASH
1 GYDYTOJAS b CHIRURGAS
I Ofiso vai. nuo 1—S: nno 8:30—8:30

756 VVest 35th Street

badą, todėl daugelis paau- tinių reikalams, 
kojo po doleri, o kiti net, Ateis valanda kada mes

visi galėsime su poetu F. 
Kirša tarti:

— Regiu, štai kovose su 
armotom ir plienu

Laimėtojais žygiuoja Lie
tuvos kariai.

Tai sūnūs Lietuvos — gy
vent ar mirt narsiai, —

Ir švęs, Laimėtojai, sulauk 
tą laisvės dieną! K. B.

mus priėmė ir darė visa, 
kad prakalbos būtų sėkmin
gos), VI. Tomkevičius $5.00, 

Ant. ir Elena Žekoniai $5.00,

Mūsų brangi tėvynė, ku
rios žemė apšlakstyta did
vyrių krauju, vėl jai nušvis 
Laisvės ir Nepriklausomy
bės Saulė. Lietuva vėl atsis
tos ant Laisvės ir Nepri
klausomybės kojų, nes to 
nori mūsų užjūrio broliai, 
mūsų broliai tremtiniai Si
bire vėl pamatys savo bran
gų gimtąjį kraštą, nes jūs,

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA

AKINIUS PRITAIKINA

ro.-jul' . ' '
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

Dm. ne** pora akių vigam n- 
veutmuL Saugokit Jas, leisdami 
itefcaamlnuotl Ja* modernliklausla 
metodą, kuri* reglllmo mokslas

— gali suteikti.
89 METAI PATYRIMO

prMnklme akiniu, karte D**attaa 
vta* aklu įtampiau.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 19-tes
Telefonas CANAL 0623 — Ohloago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. Iki 1.30 p. m 

Tred. Ir OeM: 9:90 a. m. Iki 
f:9O o. m.

i ei OANal 8183

DR. S. BIEŽIS
GVDYTO.TAS ra CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

Valandos’ 1—3 popiet ir 7—S v. e 
RBZTDFNC1 JA:

6631 S. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso tol.: VIRginia 0036 
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244

OR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TaL OANal 0967
R«. tol.: PROstmM MR

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ8
1821 So. Halsted Street 

Resldanclja: 6600 80. Artealan Ar 
VALANDOR: U v. ryto iki 8 popi’

• iki 9 vaL vakaro

Oras, saulė, maistas stip 
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
dymas stiprina sielą.

Palau

<Y0U GIRLS WH0 SUFFERa
* Distress From MONTHLY

FEMALE VVEAKNESS
AND NEED TO BUILD UP

RED BLOOD!
TAKE HEED If you have all or 
any one ot these symptoms: do 
you suffer headache, cramps, back- 
ache, nervousness, weakness, 
cranklness, distress of “lrregulart-
ties," perlods of the blues. a b'.oatcd remarka ble bencfit6! Taken regu- 
f eeling-due to functioual monthly larly—they help build up resistance 
disturbances?

Then start at once — try Lydia 
Pinkham’s Compound Tablets 
(with added iron,. Pinkham’s 
Tablets are famous for relieving 
monthly paln and distress. Thou
sands of girls and women report

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas- CICero 4276

UR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 West Cermak Road 

OflM UL oam ims 
Ofiso VaLi 3—4 ir 7—• 
TretHsMllaBlatepakai sutartj,
Re*. Tel.« —1—

TaL YARd* 9344

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th 8tn*t

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

Telcfofnan; HKMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
Ofiso valandos: •
Popiet — nuo 1 Iki S! Vak. 7 Iki 9

Nedėliomis pagal gutart)

GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

(2-troa lubos)
Tel MEDvay 2880 Chicago, Q1

OFISO VALANDOS:
„ , , _ . Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 9

±r® vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
OFISO VALANDOd: 24 ir 7-8 Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

ir pagal antartį.
Rei. telotonaa SEEley 0434.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1913 So. Halsted St

Tel Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat Ir 49th Ct 
0FT8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(lietuvis)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir ana 7—9 vakaro 

Tsingn r*C*’ «utarH 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonu VIRginia 2421

Nešvariems viskas atrodo 
nešvaru.

ADVOKATAI

Whitney E. Tarutis
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
8133 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 Ave. •
Chicago, HL

against such annoying symptoms. 
Lydia Pinkham’s Compound

Tablets are also especially helpful 
in buildlng up red blood and thus 
aid ln promoting more strength 
and energv. Follow label dlrec- 
tions. V/O3TH TRYING!

Tel. YĄRds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Taipgi akinius pritaikan.

3343 So. Halsted Street

t

Tel. CANai 5969

Dr. Waller J. Phillips
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 8. VVestern Ave.

TeL Canal 7171
Nuo 8 ryto iki 5 po piet kasdien

Oflaa TaL:
VBdaia 1888

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

1853 VVest 35th

LIGONIUS PRIMA,
Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vai 

Trečlad. Ir Sekmad. tik susitariu*.

DR. CHARLES SEGAL

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARdg 0994 

Ros. Tel. KENwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 y. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 1? vai. dieną

TELEFONAI:
Office: IIEMlock 5524 
EMERGENCY: call MIDtvay 0001 
Res.: HKMlock 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 gyvenimo .
Lietuvos vaikai rasti netoli Minsko.
Mažai žinių apie Lietuva.

LISABONA. Skelbia ko spausdinami reporterio
Ina, kad Lietuvos Raudo- pobūdžo rašiniai iš Lietu- 
nojo Kryžiaus delegacija vos gyvenimo. Užtat laik- 
nefoli Minsko suradusi pas raštyje skeiLūami Vokieti-

NUTRAUKTI STREIKĄ!
r Kristaus Kančios Vaidinimas Roųuebnme

Rašo J. Aistis

Prancūzijoje, netoli italų 
sienos, ant Viduržemio jū
ros kranto, yra nedidelis 
miesčiukas Roąuebrune 
(tamsi uola) vadinamas.

tai gyventojams augant 
miestas ne plito, bet anks
čiau ir anksčiau statėsi.

Roąuebrune vaidinimų 
pradžios istorija yra tokia:

Jis yra garsus ne vien iš Kadaise, prieš penkius šim- 
vienuoliktojo šimtmečio iš- Į tus metų, aplankė sodžių

vietinius ūkir inkus 7 lietu
vių vaikus, kuriuos boiše- 
vikai, prieš bėgdami, išsi
vežę iš Druskininkų. Vaikai 
esą tarp 6 ir 9 metų am
žiaus.

— Laikraštyje “Į Lais
vę” įdėtas toks skelbimas: 
Kažemėkaitis Albinas, Bal
traus sūnus, tarnavo 3 pul
ke, Varėnos II stovykloje. 
Kas žino apie jo likimą, 
prašau pranešti Kaziui Ka- 
žemėkaičiui, Kaunas, Šiau
lių gatvė No. 48.

t

Rygoje leidžiamas vokie
čių dienraštis “Deutsche 
Zeitung im Ostland” apie 
Lietuvą teikia labai nedaug 
žinių. Tiktai retai galima 
užtikti vieną kitą žinutę iš 
Lietuvos miestų: Vilniaus 
ir Kauno. Laikas nuo lai-

K.

4

y

“buvusiai laisvai 
valstybei,” kaip

jos komisaro “Ostlandui” 
Lohsės įsakymas kurie ga 
lioja ir
Lietuvos
oficialiai Liei.’.vą įsakymuo
se vadinama. Tačiau šis 
terminas ne visuose įsaky
muose vienoda? vartoja
mas. Kai kur Lietuvos te
ritorija vadinama “Generalbe 
zirk Litauer. ’ (generalinė 
Lietuvos Apygarda).

Laikraštyje kasdien de
damos dešinu vs skelbimų, 
per kuriuos ieškoma Rusi
jon išvežtų arba šiaip din
gusių žmonių. Tačiau pa
vardės beveik išimtinai yra 
latviškos, šiek liek yra es
tiškų pavardžių. Ligšiol 
užtikta vieniltėlė pavardė 
skambanti lietuviškai. Bū
tent, ieškomas Jonas Puod
žius iš Panem iės valsčiaus, 
Vimbos pašto.

LIETUVOJ IŠLEISTAS NAUJAS ĮSTATYMAS 
DĖL ŪKIO PRODUKTŲ IR UŽDARBIO

LISABONAS. — “Deuts
che Zeitung im Ostland” 
praneša, kad Vokietijos ko
misaras “Ostlandui' išlei
dęs įsakymą dėl žemės ūkio 
produktų kainų ir dėl už
darbių. Šis įsakymas ga- 
liojąs taip pat “buvusiai lai
svai Lietuvos valstybei.” 
Kainos žemės ūkio produk
tams esančios pikelius.' 
Tokiu būdu ūkininkams esą 
norima suteikti galimumo**, 
įsigyti Vokietijoje gamyboj 
priemonių (pav., mašinų). 
Prie visų uždarbių esą pri
dėta mėnesiui po 24 vokie
čių markės arba po 80 pfe- 
nigių dienai. Principe esą 
uždrausta mokėti daugiau, 
kaip buvo mokama 1941 m. 
birželio 20 d. Ateityje esą 
numatoma iš pagrindų pa
keisti uždarbius bei algas.

Naujų kainų ir uždarbių 
tikslas esąs “įgalinti gyvą 
ūkio ryšį su Vokietija.” 
Tenka pastebėti, kad bolše
vikų okupacijos laikais 
uždarbiai buvo nepaprastai 
žemi. Ar darbininkai bei 
valdininkai pajuto dabar 
tuo atžvigiu pagerėjimą tie
sioginių žinių neturime. 
Antra vertus, buvo gauta 
žinių, kad Lietuvos Žemės 
Ūkio Rūmai įteikė Vokieti
jos komisarui memorandu
mą, nusiskųsdami žemomis 
žemės ūkio produktų kaino
mis, kurios ūkininkus ve
dančios prie bankroto.

— Vokietijos komisaras 
“Ostlandui” Lohse, kaip 
matyti iš jo skelbiamų įsa
kymų, yra jau persikėlęs iš 
Kauno į Rygą. Kai kuriuos 
įsakymus “Ostlandui' vie
ton Lohsės, pasirašinėja 
Fruendt, kuris matomai, 
yra komisaro pavaduoto
jas.

— Rygoje leidžiamas lai-

:• ■: £•: '■ : j

("Draugas'’ Acme telephoto)

Rear admirolas Ch. A. 
Blakely, kuriam laivyno de
partamentas įsakė imtis 
priemonių atnaujinti darbą 
San Diego, Cal., kur darbi
ninkai streiku sulaikė ša
lies apsaugos projektų vyk
dymą.

kraštis “Deutsche Zeitung 
im Ostland” apie gyvenimą 
Šiauliuose rašo, kad buv. 
brolių Frenkeliu odų fabri
kas dirbąs, vokiečių įgalio
tinio vadovaujamas. Fabri
ke dirbą per 1,000 žmonių 
Šaulių miestas likęs nesu- 
naikitnas. Tuo tarpu Kel
mėje nelikęs sveikas nei 
vienas namas, šaulių apy
linkėje riogsą daug sunai
kintos karo medžiagos (tan
kų, sunkvežimių ir tt.). Išti
sos žmonių kolonos valan
čios miesto apylinkes nuo 
šios sunaikintos medžiagos. 
Šiaulių žydai esą apgyven
dinti specialiniame ghetto.

Vokiečių komisaro valdo
ma Šiaulių apygarda api
manti 19,000 ketvirtainių 
kilometrų ir turinti 800,000 
gyventojų. Tai esanti di
džiausia apygarda visame 
“Ostlande.” Vokiečių komi
saras vadinasi Gewecke.

Padėk misijonieriams
Veltui ieškosi kilnesnio 

tikslo, kaip remti misijų a- 
paštalavimo darbą.

Ar žinai, kad misijų tiks
las — Meilės misija?

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

Gal nežinai, kiek daug ga
li pagelbėti misijonieriams 
visai iųenkos vertės dalykė
liais, nuotrupomis. Taupyk 
pašto ženklelius, įvairius 
blizgučius, bevertės senus 
pinigus, pasenusį auksą ir 
kitką, kurie kasdien ir kiek
viename name, mokyklose
ar įmonėse be vertei mėto-• . ■SI.

Visa tai surinkęs pasiusk 
pigiausia pašto klase.

Pašto ženkleliai, aukos ir 
įvairūs kiti dalykai siunčia
mi šiuo adresu:

Mission Club,
Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois

“Pradžioj randasi tikėji
mo atšalimas, iš šio abejo
nės, vėliau prieštaravimas 
ir pagaliau neapykanta ir 
pašaipa. Pusiau galvojimas 
veda prie velnio, o pilnas 
galvojimas veda prie Dievo” 
— pasakė žymus poetas ir 
rašytojas F. W. Weberis.

Gi'me One . . .
"Oi’me one. Me slster’s got lt,” 

r ki the little newsboy as he 
lald down hls
penny during 
the flrst Amer
ican Christmas 
Seal Campaign 
held ln 1907. 
"Those seven 
words settled 
lt. If a Street 
kld could get 

t'..e message, the message was 
t ie klnd we need,** wrote Letgh 
; I. Hodges, columntst on a Phlla- 
č lphla newspaper. For 34 years 
Carlstmas Seals have success- 
' •lly carrled to Amerlcans the 
i.L.Jsage: Tuberculosis can be 
wiped out if the people make 
the flght their own and support
lt flnancially.

"Bu, Chrlitaui SmIi"-

silikusia pilimi, bet ir gilią 
senovę siekiančiais Kris
taus Kančios vaidinimais.
Paskaitęs laikraštyje, kad 
Roąuebrune vaidinimai tiek 
savo originalumu, tiek se
numu yra laikomi antroje 
vietoje po Oberammergau 
vaidinimu Bavarijoje, dėjau 
pastangas juos pamatyti.
Vaidinimas tiek savo pap
rastumu mane sujaudino, 
kad būtinai panorau tais įs
pūdžiais su kuo nors pasi
dalinti.

Kadangi prancūzų sodžiai 
nėra panašūs nei į mūsų ne
dalytus sodžius anei, žino
ma, į amerikoniškuosius, 
tai, manau, nebus į šalį apie 
juos pakalbėjus. Pirmas 
dalykas, kuris krinta akin, 
tai trobų susigrūdimas ir 
nepatogios vietjs pasirin
kimas. Roąuebrune čia ga- kareivių, tiek žydų gana is 
Ii būti susigrūdimo ir nepa- toriški: legijonieriai gelto-

maro liga. Žmonės kaip 
musės krito, jog ir laidoti 
nespėjo. Aišku, kad tai 
Dievo bausmė ir kad į Jį 
reikia šauktis ir daryti įža
dus. Ir sodžius padaro 
Kristaus Kančios procesiją. 
Maras ima ir apmalšta. Visi 
sodžiaus gyventojai įsižada, 
kad nuo šiol sodžius tai die
nai paminėti kasmet rugpiū- 
čio mėnesio 5 d. kartos 
vaidinimą iki paskutinio 
teismo dienos.

Vaidinimas yra be žo
džių, be to, neturi nuosek
laus turinio, bet kartoja še
šis ar aštuonis (gerai neat
simenu) paveikslus: muši
mą per veidą, kritimą po 
kryžium, Simoną iš Kirinė- 
jos ir kitus. Vaidintojai 
kostiumuoti ir, reikia pasa
kyti, kad rūbai, tiek Romos

togumo pavyzdžiu nežiū
rint aplink supant ų plokš- 
tumėlių ir nestaigių nuokal- 
numų, miestelis išsistatęs 
ant kalvos ir taip susigrū
dęs, jog gatvelės atrodo it 
urvai, be to, taip išsikrai
pę ir taip nelygioje vietoje, 
kad netik gyventi, bet ir 
pasivaikščioti vienas var
gas. Kodėl taip? Arba, 
sakysime, kodėl Venecija 
pastatyta vandenyje? Atsa
kymas paprastas — apsigin
ti nuo priešų. Šit dėlko 
senovėje žmonės statėsi 
sunkiai prieinamoje vieto
se ir vienas prie kito spau
dėsi. Be to. nereikia pa
miršti dar ir to, kad seno-' 
vės sodžiai, miestai ir mies-

nomis tunikomis, šalmais 
ir šarvais aprengti, žydai 
raudonos ir kitų ryškių spal
vų ilgais drabužiais. Reži
sūra ir vaidinimas labai ir 
labai geri.'

Yra, vis dėl to, pagrin
dinis skirtumas tarp Ro
ąuebrune ir Oberammergau 
panašumo. Oberammergau ak 
toriai prisilaiko vadina
mųjų asmenų panašumo. 
Roąuebrune rolės paveldi
mos, kaip turtas, ir yra šei
mų, kurios rolės iš rankų 
neišleidžia nuo gilios seno
vės. Personažų negrimuotų 
jie nieku būdu negalėtų pa
rinkti, nes, sakysime, Kris
taus rolei reikia tiek žmo
nių, kiek yra atskirų pa

ti 6—8 kad ir relatyvaus 
panašumo žmones, aišku, 
negalima. Visas grimas te
susideda iš vieno geltonų 
plaukų pariko ir ilgo balto 
rūbo.

Vaidinimas vyksta sekan
čiu būdu: ta marga eise-' 
ma eina nenutrūkusioj eilėj 
ir, tik davus ženklą, vaidin
tojai susiburia į atskirus 
būrelius (tiek būrelių, kiek 
atskirų paveikslų) ir prade
da sudaryti gyvą paveikslą. 
Pavyzdžiui, grupelė, kuri 
turi sudaryti, Kristaus kri
timą po kryžiumi, davus, 
žinoma, bendrą ženklą, at
siskiria nuo kitų. Tąsyk 
Kristaus rolę vaidinantis 
aktorius krinta po kryžiu
mi, o žydai vieni užsimoja 
mušti, kiti gi virvėmis iš 
abiejų pusių kelti. Įdomu 
pastebėti, kad vaidiniman 
neįeina pasikėlimo momen
tas, o taip keldami ir su
stingsta ir pabūna sustingę 
kokią pusę minutės, tada 
pasigirsta ženklas, aktorius 
su kryžium pats pakyla, žy
dai ir kareiviai išsirikiuoja 
eisenon ir pradeda eiti. Pa
ėjus kokį dvidešimt, žings
nių vaidinimas kartojasi. 
Vaidintojai taip gerai pa 
ruošti, kad jie suvaidina 
lygiai taip pat ir lygiai tą 
patį. Sudaromas paveikslas 
matyt yra paimtas iš kokios 
nors šventos knygos ar 
bažnyčios sieninių stacijų. 
(Kristaus Kančios kelių). Ir 
taip tas vaidinimas vyksta 
kokias dvi valandas, t. y., 
kol eisena padaro kelią, nuo 
vienos iki kitos bažnyčios.

Visas tas vaidinimas, ži
nomas, labai naivus, labai 
liaudiškas. Vaidintojai dau
gumoje paprasti vargo žmo
nės: ūkininkai, amatininkai, 
darbininkai, smulkūs preky

bininkai ir tarnautojai. Jų
jų apdaras turi ir gi daug 
trūkumų. Sakysime, visi 
istoriškais drabužiais bet 
šių dienų batais. Juk nei 
šis, nei tas matyti Romos ka 
reivį su šarvais ir su šalmu, 
o avinį mūsų laikų batus. 
Be to, apdarai siūti ne su
lyg žmogumi, tai kitam taip 
trumpos kelnės, kad iki ba
to dar lieka visas sprindis 
nuogos blauzdos. Vaidinto
jai, norėdami geriau atrody
ti, taip negailestingai skus
tuvais smakrus suaipdaus- 
tę, jog tai per dvidešimtį 
žingsnių matosi, tačiau, kai 
jie pradeda vaidinti, už
miršti visus tuos trūkumus 
ir matai gyvą žmonių tikė- 

' jimą, kurie, atmindami gi
lioje senovėje maro rykštės 
nustūmimą, šit jau bet ma
ža ko penki šimtai metų, kai 
tęsia bočių duotą įžada. Ne
jučiomis, žiūrėdamas į tuos 
margai apsitaisiusius žmo
nes, pasijunti gilioje seno
vėje ir matai sodžiaus siau
rose gatvelėse nelaidotus 
juodojo maro ištiktus lavo
nus ir giliam religijos susi
kaupime slenkančią pirmą
ją Kristaus Kančių procesi
ją. Tada tik ir pamatai ir 
supranti, kodėl ji, ta proce
sija, slenka tylėdama ir ko
dėl jinai vaidina Kristaus 
Kančią . . .

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the tor turi ng 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they havo 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those eshausting museular aclies and 
pains. NURITO is trustworthy and dępendable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—ao you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. frT.N.C.)

teliai tais pačiais sumeti-Į veikslų, mat, Kristus figu- 
mais apsivesdavo sienomis, moja kiekviename, tai ras-

Nuskandino 7
italų laivus

ROMA, lapkričio 10 d. — 
Italijos karo vadovybė šian 
die prisipažino, jog anglai 
šeštadienio naktį nuskandi
nęs septynis italų krovinių 
laivus, du destrojerius ir 
lengvai sužaloję tretįjį des- 
trojerį.

Savo pareiškime karo va
dovybė tačiau prideda, jog 
du atakavusių anglų karo 
laivų taikliai apšaudyti tor 
pėdomis.

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, Hl.

Relieves Distress From"\

--‘FEMALE
WEAKNESS

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
Ir Silpna.-!!

Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia gal- 
vaskaud). nt.gar- 
skaudį; kurios jaučiasi nu- 
silpnėjusios. nesmagios Ir t.t. 
iš priežasties mėnesinės li
gos. surado tikrą palengvi
nimą vartodamos I.yriln E. 
Plnkfiain'ėi Vegetable Com- 
pound.
Reguliariai vartojant Pink
ham’s Compgyund palengvi
na skausmus, sustiprina e vei
ka tą. Vertas Pamčgintino.

"Why not?—Ho'g loaving (or Grandma't and Mom taid to plattar 
•verythinę we sent away with tuberculosis Christmas Sėsit this year

Asthma Mucus
looiened First Dar
For Thousands of Sufforers

Choklng. tupint, vhuilnt sparais of 
Bronchlal Aathma niln alup and aaaiff. lt- 
gresiant. ln tha prascrlptton Mcadaea quiek- 
ly clrculata through tha blood and common- 
Ir help looaen the thiek atranaltnt mueua 
the flrat dar. thua aidint nature ln pamatini 
the terrlble recurrlnt choklng aparate, and 
ln promotlng freor breathlng and reetful 
aleep. Urate ee Ii not a amoka. depo, ar ln- 
tectlon. Juat pleuant, taatolau palllathtg 
tableta that have helped thoueanaa of »uf- 
ftrere. Printed ruerantee vlth eaeh packan 
—nona? buk unleu completely sstltfacterj. 
Aak your drugglat for Maadaee today. Oafy SOc.

Kūryba ne gyvenimo duo
na, bet jos vynas.

tMIDDLEAGEWomen
38-52 Years 

.Suffer Distress At This Time!

Tf this period in a woman’« 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 erpecially 
for women—it helps relieve 
distress due to this functional 
disturbance. Lydia Pinkham’s 
Compound haa helped hun- 
dreds of thousands of women

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

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

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................  (tOA DD
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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lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" rėmėjams ir skaitytojam* 
tfunčlu sveikinimu* tr geriausius linkėjimus!

Jttsų dienraštis ne vien tik patarnauja skaitytojams. Informuodama* 
apie įvairiu* katalikam* įdomiu* dalykua bet nurodo tikėjimo tie. 
saa gma Ir saugo Jas nuo amžinojo Išganymo priešu

Daogertapal tapadangSJa JOaų katalikiško dienraščio skaitytojų akai- 
fllul

* ASCLETO GIOVANMI C1COGM4NL 
Laodicea Arkivyskupas,
Apaštališka* Delegatas

Mūsų tautos viltys ne diktatūrose,
bet demokratijoj

Pirmadienį “Draugo” laidoje skaitėte Lietuvių Na
cionalistų Partijos vado Virbicko kalbą, kurioje jis at
skleidžia šios partijos tikslus ir siekius ir jis aiškiai 
pasako, kad įsisteigusi Lietuvių Nacionalistų partija 
pagrindan paėmusi senas “Geležinio Vilko” ir naujas 
nacionalsocialistines idėjas. Lietuvių Nacionalistų Par
tijos vado Virbicko kalba yra perdėm persunkta pro-

. , .A' i..#, "lt 1 * ■’ l rnaciskumu ir ^jiT kaipo tokia negali sužavėti nė vieno 
tikrojo lietuvio, kuris siekia Laisvos ir Nepriklausomos 
Lietuvos. Juo labiau ši kalba nesužavės tų Lietuvos 
karžygių, kurie praliejo kraują ar paguldė galvas už 
Lietuvos Laisvę birželio 22—23 d., kada visa lietuvių 
tauta atsistojo ant kojų ir nusikratė bolševizmo ver
gijos.

Ir matyti, kad daugelis tikrų lietuvių kitaip mano ir 
galvoja negu ponas Virbickas, jei jis matė reikalą pri
minti, kad “Lietuvių Nacionalistų partija nori matyti 
lietuvius vieningai ir kūrybingai dirbti pasiryžusius. Ji 
žino, kad doras lietuvis, suprantąs momento svarbumą, 
negali pasilikti už organizacijos ribų. Jis negali likti 
pasyvus stebėtojas ir, žiūrėdamas iš tolo kritikuoti 
tuos, kurie dirba” (m. p.). Iš to posakio aišku, kad 
daugelis lietuvių naujai įkurtai Liet. Nacionalistų par
tijos siekiams nepritaria. Mus šis reiškinys tegali tik 
džiuginti. Taip pat negalime praeiti pro šalį nepami
nėjus ir tai, kad nauja įsteigta partija pavadinta ne 
Lietuvos, o Lietuvių nacionalistų partija, kuri tik ma
žą dalelytę mūsų brangios tautos atstovauja.

Jei naciai nepripažino birželio 22—23 d. sukilėlių vy
riausybės ir ji turėjo atsistatyti ir padėti vainiką prie 
kruvino Laisvės kapo, jei naciai uždarė Aktyvistų 
frontą, kuris kovojo už Laisvą ir Nepriklausomą Lie
tuvą, jei naciai atleido iš lietuvių nacionalistų parti
jos savistovesnius žmones, kaip Brunių ir kitus, jei 
naciai slepia mūsų lietuvių karžygiškumą, kurį paro
dė birželio 22—23 d. sukildami prieš žiaurų komuniz
mą, jei naciai kviečia pronaciško proto ir širdies žmo
nes į atsakomingas vietas, mes galėtumėm labai daug 
išskaičiuoti “jei”, tai visa rodo, kad nacių tikslas — 
kuo greičiausiai Lietuvą sunacinti ir sau tokiu įran 
kiu pasirinko Virbicką, buvusį prof. A. Voldemaro ad
jutantą. Kiti iš tolo bėga nuo nacizmo, nes jie žino 
jų tikslus ir siekius.

Kai 1940 m. birželio 15 d. rusai bolševikai okupavo 
Lietuvą, tai jų tikslams gal koks penktas procentas 
tepritarė, o visa lietuvių tauta bodėjos bolševizmu. 
Kada šiandien Lietuvą^ okupavo naciai, mes manome, 
kad nė kiek nebus daugiau lietuvių kaip penki procen
tai, kurie pritaria nacių tikslams. O visi lietuviai, ku 
Tiems Laisvė ir Nepriklausomybė yra brangi kaip mo
tina, stoja už Roosevelto ir Churchillo paskelbtus At
lantike aštuonis punktus, kuriuose aiškiai pripažįsta
ma teisė ir mažoms tautoms laisvai apsispręsti Laisvės 
Ir Nepriklausomybės klausimuose.

Lietuva nesitiki Laisvės ir Nepriklausomybės iš bol
ševizmo, kuris gyvena paskutines dienas, Lietuva ne
laukia iš nacizmo, kuris irgi turės pasitraukti iš gy 
venimo, nepriklausomo ir laisvo gyvenimo, bet lietu
vių tauta deda visas viltis į Jungtines Amerikos Val
stybes ir Didž. Britaniją, kad šios dvi galingos jėgO3 
pripažins Lietuvai Laisvę ir Nepriklausomybę, o tąją 
pripažintu kaiev“ ir N'.priklausomybę lietuviai mokės
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kardu ir kūrybingu darbu apginti ir kurti dar gražesnį 
gyvenimą negu buvo prieš 1940 metų birželio 15 dieną.

Taigi, mus nebaugina ponų Virbickų pronaciškos kal
bos, nes mes turime garantijų, kad lietuviai, nesidavę 
suvedžioti bolševizmui, nesiduos traukiami ir į nacių 
pinkles. Visi lietuviai kaip vienas stoja už Laisvą ir 
Nepriklausomą Lietuvą. Mes taip drąsiai sakome, nes 
mes jaučiame lietuvių tautos pulsą, mes žinome, kad 
lietuvis niekam nevergaus, nes jis yra gimęs laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui.

Susiorganizuokime, apsidrauskime, veikime
Mūsų didžiosios ir senosios fraternalinės organiza

cijos — Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj kuopos 
Chicagoj šią savaitę pradeda naujų narių prirašinėji
mo vajų. Joms į talką yra atvykęs jaunas, energingas 
organizatorius Pranas Katilius (iš Scranton, Pa.). Ji
sai čia darbuosis iki šv. Kalėdų.

Senesniesiems dienraščio “Draugo” skaitytojams daug 
kalbėti apie šią garbingą Amerikos lietuvių katalikų 
organizaciją netenka. Jie apie ją žino, nes “Draugas” 
daug metų buvo jos organas. Labai yra svarbu, kad 
jaunieji mūsų skaitytojai turėtų progos su LRKSA 
susipažinti. Šiame reikale galės daug padėti senesnieji, 
dienraštis ir ypač čia atvykęs organizatorius, kuris 
pats yra jaunosios kartos atstovas.

Visi pripažįstame, kad reikia būti apsidraudusiais 
ir gerai susiorganizavusiais, nes norime užsitikrinti sau 
ateitį ir, be to, išlaikyti savo religines ir tautines bran
genybes ir svarbesnį vaidmenį vaidinti šio krašto gy
venime. Tam visam yra reikalinga, kad mes turėtume 
gausingas ir stiprias organizacijas.

Praeitis aiškiai įrodė, kad mūsų sąlygoms pastoviau 
ir stipriau galima susirišti, susiorganizuoti fraterna- 
linėse organizacijose, kuriame apdraudžiame savo gy
vybę ir sveikatą ir tuo pačiu kartu turime galimumų 
vykdyti į gyvenimą tas idėjas, kurios yra mums pa
tiems brangios ir norime, kad ir mūsų vaikai jomis 
gyventų ir tęstų visa tai, ką mes pradėjom, išlaikėm 
ir branginonh .

Vargu būt galima pavadinti sąmoningu lietuviu ka
taliku tą, kurs šiandien nėra nariu nė vienos mūsų 
organizacijos. Jei kas netiki į organizaciją, solidarų 
ir vieningą lietuvių katalikų veikimą, tas yra menkas 
lietuvis, tas nesirūpina savo tautos ateitimi, tas ne
nori, kad lietuviai, kaipo tautinė grupė, ir į šio kraš
to gyvenimą įneštų ką nors didesnio ir gražesnio.

Dėl to, mes ir linkime, kad LRKSA veikėjams šau
niai pavyktų vajus Chicagoj ir kitur, kad tuo būtų 
sustiprinta mūsų organizuotoji veikla.

Kun. J. Vaičiūnas
Praėjo metai nuo kun. Jeronimo Vaičiūno mirties, 

bet jo brangi atmintis mūsų visuomenėj pasiliko gy
va. Ji ilgiems metams pasiliks gyva, nes velionis bu
vo visuomenės žmogus pilna ta žodžio prasme. Jis ne 
tik puikiai tvarkė savo parapiją, bet buvo didelis ša
lininkas lietuvių katalikų organizuoto veikimo. Jis pats 
buvo visų mūsų centralinių organizacijų veiklus narys 
ir kitus ragino jais būti. šv. Antano parap. veikian
čios draugijos ir organizacijos kuopos stipriai suriš
tos su Federacijos skyrium, kuris palaiko kuo arti
mi ausį kontaktą su apskričių i» veikimo centru — Fe
deracija. A. a. kun. Jeronimas buvo vienas iš pačių 
didžiausių ir uoliausių ir mūsų dienraščio ir visų kitų 
lietuvių katalikų laikraščių rėmėjas. Velionis visur da
lyvavo, visur veikė ir rūpinosi visais tais reikalais, 
kurie kelia ir religinę ir tautinę žmonių sąmonę, kurie 
daro mūsų gyvenimą gražesniu, kultūringesnių ir švie
sesniu. t

Tuo savo rūpestingumu, uolumu ir rėmimai visa to, 
kas kilnu ir mūsų gyvenimui būtina, a. a. kun. Jero
nimas pelnė, kad jo brangi atmintis niekuomet neiš
nyktų iš mūsų tarpo.

Ukrainą likimas
“Garsas” rašo:
“Naciai beveik visą Ukrainą paveržė iš raudonųjų. 

Anksčiau patys naciai garsiai šūkaudavo apie ukrai
niečių tautos persekiojimus, kančias ir kad yra reika
las šiai tautai turėti nepriklausomybę. Dabar naciai 
apie tai nieko nekalba. Deja, yra žinių, kad geriausi 
ukrainiečių patriotai yra areštuoti, arba taip apstaty
ti, kad jokio judėjimo negalėtų pradėti. Tai dar viena 
šlykšti Hitlerio i'f jo nacių veidmainystė. Be abejo, vo
kiečiai ims šaukti apie kitų tautų nepriklausomybę, 
kai prisieis iš tų teritorijų trauktis. Bet nuginkluotos, 
nualintos tautos nepajėgs apsiginti nuo kitų okupantų 
ir vėl pateks į priespaudą ir vergiją.”

Vienoj savo kalboj arkivyskupas Beckman pasakė, 
kad geriausias ir tikriausias krašto apsigynimas — 
tai katalikiškasis jaunosios kartos auklėjimas.

(“Draugas” 1916 m. lap
kričio 12 d.)

Vokiečiai netekę 3,755,693 
žmonių... Pačių vokiečių pra 
nešimai sako, kad vokiečiai 
nuo karo pradžios iki pasta
rųjų dienų netekę 3,755,693 
žmonių. Tame skaičiuje už
muštų — 910,234, kiti pate
ko į nelaisvę bei liko rai
šais. Reikia nepamiršti, kad 
čia nepriskaitoma laivyno ir 
kolonijų nuostoliai.

•
Vis daugiau kalba apie 

taiką.... Pastaraisiais lai
kais vokiečių laikraščiai vis 
daugiau rašo. apie taikos są
lygas.

•
Brangsta duona... Aurora, 

III., kur vakar mokėta už 
bandutę duonos 5 centai, 
šiandien reikia jau mokėti 
6 centai.

•
Blogi metai bitėms... šie

met daugel Rusijos vietose 
bitės sau užtektinai nesusi- 
nešė medaus, todėl bitinin
kai jau dabar bites pradėjo 
maitinti cukrumi.

• • *• -
Rockefelleris paaukojo 

milijoną dolerių... Iš Wash- 
ingtono praneša, kad Rocke
felleris paaukojo vieną mi
lijoną dolerių pastatymui 
medicinos instituto kinų uos
tinėje Pekine.

•
Dėl taikos tarp Rusijos 

ir Vokietijos... Spauda skel
bia, kad Kaune buvo suva
žiavę vokiečių ir rusų at
stovai tartis dėl separatinės 
taikos. Anglų spauda pra
neša, kad panašios derybos 
ir Stokholme. Bet matyti 
derybos neatnešė jokių re
alių vaisių.

•
Amerikos prezidentas... 

Wilsonas išrinktas Jungti
nių Amerikos Valstybių pre 
zidentu.

< l t
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Po svietą pasidairius
KO TIK NEPAPIOVfi

(Nesenai aš jums 
buvau padėjęs ant savo 
delno V. Balandos 
“story” iš “ryl” gyve
nimo, kaip jam vienas 
italas, norėdamas atsi
lyginti už padarytą ge
rą, paaukojo ožką ir 
kas su ja atsitiko. Šian
die dedu ant delno kitą 
jo “story,” strošnesnę, 
kurioj jis atpasakoja, 
kaip per plauką jo ne- 
papiovė spiritualistas 
barberys. Prof. Kamp.)

Artinantis šventei, suma
niau truputį pasipuošti. No
rėdamas savo asmeniui 
priduoti daugiau realybės, 
užėjau į Bauliuko Bijūno 
plaukų kirpyklą nusikirpti 
plaukus ir apsiskusti. Ro
dos, nieko naujo, nes pana
ši operacija su manim kar
tojas per daugelį metų ir 
daug kartų į metus. ■>

Buvo vidurys savaitės ir 
amatininkas nebuvo užim
tas. Plaukus kirpo labai 
greitai ir gabiai, kas rodė 
jo ilgų metų prityrimą. Be
kepdamas plaukus, jis pa
sakojo man įvairius atsiti
kimus. Tai žmogus sulyg 
mano noro. Aš taip pat 
myliu žmones ir myliu su 
žmonėmis kalbėtis.

Jis man pasako pasakai
tę ,ir aš jam. Jis kitą, ir 
aš kitą. Vis taip ėjom po 
vieną, bet lygiomis.

Pagalios Bauliukas ma
nęs paklausė, ar aš ką esu 
girdėjęs apie Aristotelį?

Teisybės verčiamas turiu 
prisipažinti, kad plaukų kir
pykloj išgirdęs tokį klausi
mą, aš truputį šiūstelė
jau. Tokių klausimų plau-

PARUOŠIAMOS PARODAI
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("Draugą*” Acme telephoto)

Marge Kaufmann išaugino tas aveles šiaurvakarinės 
miesto dalies pramoniniam distrikte. Paruošia jas iš 
statyti įvyksiančioj gyvulių parodoj Chicagoj — Inter
national Live Stcck Sho«.

kų kirpykloj ne dažnr”. ten
ka išgirsti.

Tada amatininku aš giliau 
susidomėjau. Maniau, pa
tirsiu, kokiu būdu jis pa
žįsta Aristotelį. Bet tuo 
tarpu nejučiomis pradėjau 
jam pasakoti, tą mažą tru
putį, ką aš žinau apie Ari
stotelį.

Pradėjau taip, kad Ari
stotelis kartą savo moky
tojo, garsaus graikų jfilo- 
fo Platono, paklausė: “Kas 
yra žmogus?” Atsakymas 
buvo, “kad žmogus yra 
paukštis be plunksnų.”

Ant rytojaus Aristotelis 
į klesą atsinešė nupeštą gai
dį ir sviedė jį į klesos prie
kį sakydamas: ‘ ‘Tai yra žmo 
gus sulyg Platono.”

Bauliukui Bijūnui patiko. 
Tad aš tęsiau toliau.

Aristotelis buvo gilus 
mintitojas. Mokslininku 
jis yra skaitomas kaipo 
pirmas, kurs pradėjo skro- 
dyti mirusį žmogų. Tuomi 
jjis padėjo pamatus anato
mijai? Ifctoiai ’feVarbill šakai 
medicinos mokslo srity. Ari
stotelis buvo gilus mintyto- 
jas, kurs savo protu pra
lenkė ir savo mokytoją Pla
toną.

Priminiau Bauliukui Bi
jūnui ir tai, kad Aristotelis 
mirdamas pasakė: “O, Prie
žasčių - Priežastie, pasigai
lėk mano sielos.”

Tuo tarpu amatininkas 
jau buvo plaukus nukirpęs 
ir skuto barzdą. Staiga jis 
tokiu piktu balsu suvaitojo 
ir skustuvu taip sumakala
vo man apie Adomo obuo
lį, kad aš, smarkiai krūp
telėjęs, pašokau nuo kėdės 
ir pradėjau teirautis, kas 
su juo atsitiko? Sykiu 
čiupinėjau ir gerklę, ar yra 
sveika, ar neperpiauta .

Pauliukas Bijūnas pareiš
kė, kad Aristotelio dvasia 
čia randasi ir ji taip jį su
krėtė, aršiau už drugį.

Patyriau, kad to amati
ninko būta spiritualisto. 
Spiritualizmas jo protą taip 
paveikęs, kad žmogus, iš
girdęs apie mirusius, taip 
susipurtė, kaip drugio kre
čiamas.

Sustiprinęs dvasią vėl sė
dau ant kėdės, kad baigti 
skutimo operaciją. Amati
ninkas atsigavęs baigė sa
vo darbą.

Labai gailėjaus, kad įsi
leidau į tokias kalbas. Juk 
man reikia šeimyna išauk 
lėti ir išmokslinti. Visiš
kai nesinorėtų mirti, nuo 
bepročio skustuvo.

Pradėjau mąstyti, koks 
tai skirtumas tarpe katali
ko žmogaus ir spiritualis
to. Žmogus, kurs gilinasi 
į katalikų tikėjimą, darosi 
tobulesnis, o žmogus, įsigi
linęs į spiritualizmą, palieka 
beprotis. Mažai ko reikėjo,

mi:; būt^ paueves.
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A. Rachmanova

Moterys Raudonojoj Audroj►
Vienos Rusės Dienoraštis

Į lietuvių kalbą išvertė Izabelė Matusevičiūte 
(Tęsinys)

— Aš tavęs nesuprantu, — peraukiau ją, — tu jo 
nemyli ir todėl negali būti jokios kalbos, kas bus toliau, 
jei judu susituoktumėt!

— Tai ištikrųjų ... — ji atsakė, ir toliau verkė vi
są vakarą.

Lietuvos suverenumo sąvokos sargai
Dėl priekaištu mano straipsniui "Valstybinių paslapčių sajgojimas''.

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

• *

(Tęsinys)
4.

Lapkričio II d.
Kai tėvas sugrįs, mes susituoksime, taip aš sau sa- Tikrai plokštus galvoji-

kau kiekvieną rytą. Stebėtinas tas žodis: susituokti! , mas 8 ievien* 08
Pilna džiaugsmo žvelgiu j tolį, kurį žibančios raidės šio ^°dį ar priekaištą^ . me 
žodžio pranašauja. Nėra abejojimo, kad aš būsiu lai
minga. Aš esu įsitikinusi, jog s'.eimoje laimė pareina 
nuo mūsų valios; aš negaliu suprasti, kaip žmonės vie
nas su antru gali būti nelaimingi mylėdamicsi . . .

Man bibliotekoje šitą mintį pareiškus, mane apipy-' 
lė daugybe klausimų.

Rašo A. Vaičiulaitis

bes pasmerkimas. Tiesa, pas turinio ir svarbias, kokias 
kui buvo aiškinama, kad tai turi saugoti pasiuntinybės 
būta kažkokios provokacijos ir konsulatai?

tonai su suverenumo sąvo
kos palietimu ir urbi et orbi

iš žurnalistų pusės, bet gai
la, jei duodamasi taip iš
provokuoti.

3. Dar klaidingesnis žings 
nis buvo, kad A. Smetona

garsinti: šiandien Smetonos ]ejdo raštą apie
nuvertimas reikštų nuvers
ti ir pačią Lietuvos suvere- 

i numo sąvoką. Jau matėme, 
kad į tą suverenumo sąvo

— Taip, — kartojau aš, — žmonės šeimoje tik to- kos kamuolį susįbėga daug 
dėl nelaimingi, nes jie nenori! Nieko žmogus be pas-, daugįau siūlų, negu nurodo- 
tangų nepasiekia, taip pat ir laimės. Paprastai yra taip,1 ma Kaz Rįmvydžio ir pa

našios doktrinos rėmėjų.

paskutinį savo ministeriu 
posėdį. Tas raštas sunkia 
eilės asmenų padėtį ištrėmi 
me, nevienodai traktuoja 
paskirus ministerius ir skal 
do visuomenę. Jis drauge 
parodo, kad visus atsako
mybės siūlus paskutinėmiskada kovojame dėl laimės, tada vienas prieš antrą tam

pa atsakomingi.
— Jūsų pažiūra į šeimos painmą visai neleistinu bū

du suprastina šią problemą! — pasigirdo žemas bosas ar kito žmogaus, kaip ofi-1 ti~ j Respublikos Prezidento 
, J direktoriaus pavaduotojo. — Labai dažnai abu tikrai cialaus asmens ar instituci- įr ministerio pirmininko ran 

rimtai nori būti laimingi; pasipainioja koki niekai ir lai- jos, ir kaip privatinio as-i kas. Kaip tik A. Smetona 
mės nebėr! Didžausia nelaimė pasaulyje, kuri daugiau-; mens. Galop reikia daryti prįValėtų ginti savo minis- 
sia kenkia, tai taip vadinamos dorybingosios moterys.Į skirtumą tarp veiksmų, ku- terius, jeigu kas juos pultų,

Antra vertus, reikia daryti prjeg okupaciją dienomis 
skirtumą tarp veiksmų to konstituciškai galima suves-

Nėra nieko baisesnio pasaulyje, kaip šitos moterys, pil- rie tinka kaip suverenumo 
nos dorybių, manančios, padarysiančios savo vyrus lai- Į sąvokos saugotojui, ir kurie 

netinka, šiuo atveju kiek-mingais tuo būdu, kurį kaip tik jos, kaip vienintelį ir tik
rą matančios, taip sakant, jos nors pasiekti laimės dikta
tūra. Nuo ryto ligi vakaro jos susirūpinusios vyru, val
gis gerai pagamintas, vaikai švarūs, malonūs ir paklus
nūs, namuose švaru, blizga, o vistiek nuo tokios moters ar jam prisegs partijos fa- 
geriausia pasprukti. Šeimoje dar ir kažkas kita svar- natiko ar suverenumo grio-

nes vistiek tai buvo jo mi- 
nisteriai, tai buvo paskuti
niai Nepriklausomos Lietu- 

vienas pilietis turi ir teisę vog prieš bolševikų užėmi 
ir moralinę pareigą tarti mą ministeriai, ir apie juor
tiesos žodį nesibijodamas,

bu, ko aš prie jaunų ponių negaliu iškelti . . . Taip, dabar 
pasakyta!

Pasakęs, net,, neapsižvalgęs, prapuolė tarp knygų 
spintų.

— Aleksandra Lvovą turi tiesą! — įsikišo į pašne
kesį Elena Ivanovna, rimta ir simpatinga moteris. —
Moterystė yra menas, menas ir kartu darbas. Ir visos 
nelaimės ateina tada, kai žmonės mano viskas be pas
tangų turį ateiti. Žiūrėkite, mane erzina tie meilės ro
manai, kurie kaip tik ten baigiasi, kur jie ištikrųjų turė
tų prasidėt. Po jungtuvių kaip tik prasideda pats įdo
mumas, po jungtuvių pasirodo charakteris, pasirodo 
žmogus, ir, kas svarbiausia, tada pirmukart pasirodo, 
ar turima talento būti laimingu . . .

Mano įsitikinimu, šeimos nelaimėse veik visada yra 
kaltas vyras. Jis neapkenčia, neturi kantrybės meilę už
daryti tik mažoje namų aplinkoje, kaip moteris. Vyras 
kuris didžiuojasi kuriąs valstybės lytis, vistik nenuvo
kia sukurti šeimos!

— Dabar ir aš esu nuomonės, kad ne tik vyras, bet 
ir moteris dėlto yra kalta, — pareiškė savo pažiūras ko
munistė Valia. — Ir kaip tik tuo remdamasi, kad išviso 
nėra jokios prasmės kurti šeimą. Tai yra pasenusios 
pažiūros, liūdni palaikai caro režimo. Vaikų galima tu
rėti ir be šeimos, ir, apskritai, labai kvaila tam duoti to
kios didelės reikšmės, kas, tiesą sakant, pavienio žmo
gaus gyvenime turėtų nereikšmingą, paprastą rolę vai-nime, o ne jos pakinkyme į 
dinti. Svarbiausi kurti kolektyvį valstybinį gyvenimą, vienos grupės plėškes. Vie- 

o meilė, šeima — vienos nesąmonės! Aš išviso negalė toj tautininkiškojo vadova- 
čiau visą gyvenimą su tuo pačiu vyru gyventi, ir ką nore vimo reikėjo ieškoti lietu 
kurti! Aš visada trokštu naujumo, naujų žmonių, nau- į viškojo vadovavimo. Reikia 
jos meilės, aš noriu pati sau gyvenimą sukurti, bet ne i pasakyti, kad pradžioje są- 
su kažkokiu atklydusiu vyru susirišti ir eiti į jūsų supę- lyg°s tokiam veikimui buvo 

Įėjusią šeimą! Įgalimos. Katalikai ir kiti

be pagrindo neigiamai atsi 
liepdami, nenupiešim anų 
dienų Lietuvos šviesesnic 
paveikslo, o ir pačiam p. A. 
Smetonai tai geran neišeis 
nes ne vienas tų ministerb 
veikė jo nurodymais. Ta 
pripažįsta ir J. A. Daugmi

Tokių faktų akivaizdoje 
kiekvienas lietuvis turi ir 
teisę ir pareigą tarti: “To 
jau perdaug.” Ir niekas ne- 
išgązdins, tau primindamas 
tavo prastą išsiauklėjimą, 
^avo partinį fanatizmą ir 
dar šimtą išgalvotų baubų. 
Jei blogų auklių būta, tai 
nebent tų, kuriuos mokė ne
ik Lietuvoj, bet ir Ameri-. 

koj mūsų tautiečius skirs-. 
syti į sūnus ir posūnius. Bet Į 
čia kiekvienas yra laisvės 
vaikas ir gali reikšti, ką jis 
nato teisinga esant. To sti
go Nepriklausomos Lietuvos 
vaikams eilę metų. Bet kai 
tėvynės sūnūs ir dukterys 
zėl įdegs Nepriklausomybės 
žiburį ir suskambins Lais
vės varpą, jie tars, kad di
džiausi įstatymai ir didžiau- j 
na pilietinė išmintis yra 
toji, kuri eina iš laisvės, 
lygių teisių ir lygios meilės 
zisiems tėvynės vaikams.
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vėjo etiketę, kurios jis visai 
nė nenusipelno.

Jeigu mesim žvilgsnį į ar
timą praeitį, būsim privers
ti pažymėti keletą A. Sme-
tonos mostų, kurie kaip tik n0 straipsnis, kuriame sa
iškrypsta iš tų suverenumo i koma' kad &en- Sku&s dir 
sąvokos saugotojo pareigų.! bo P^^nto nurodymais.

Pagalvokit, kas būtų, je 
1. A. Smetona nepajėgė pasiuntinybės, konsu

sujungti visos patriotinės ,atai įgalioti ministeriai iš. 
lietuviškos visuomenės, kaip trauktų -š gav0 archyvų pas 
iš pradžių buvo tikėtasi, o laptis ir.pažertų viauome.
prisišliejo prie savo senosios nei visuomenės smalsumą' 
grupės, vienybę įžiūrėdamas būtų dideliSt tačiftU reikėtų 
tame, kad visuomenė turi tarti, kad tie įgalioti minis- 
ateiti ir prisidėti prie tauti- teriai nusižengia savo parei- 
ninkiškojo branduolio. Vi- goms Kodėl A Smetona, 
suomenė gi norėjo, kad bū- kaip pretenduojąs į Lietu- 
tų suderinti visų interesai, vos SUVerenumo sąvokos 
kaip demokratinėj šaly į- aukščiausią simbolį, gali pra 
prasta, o ne automatiškai leisti į viešumą žinias tokio 
pajungti kitų interesus vie-( ___________________
nos grupės viršenybei ir au-1
toritetui. Vienybės reikėjo 
ieškoti visų lietuviškųjų vie- ■ 
netų individualybės suderi-

— Švedų laikraščio “Af- 
tonbladet” korespondentas 
iš Berlyno rašo: — “Pabal 
tijo valstybės ateityje bus 
glaudžiau sujungtos su Vo
kietija, kaip sakoma val
dančiose vokiškose sferose. 
Sykiu paskelbta dalis planų 
dėl busimojo Pabaltijo Neu 
ordnungo (naujos santvar
kos ). Lietuvoje, pavyz
džiui, jau sudaryta vadina 
ma generalinė taryba, kuri, 
bendradarbiaudama su vo
kiečių įstaigomis, stengsis 
kiek galima atstatyti nor 
malinęs sąlygas.

Jei žmogus dėl savo ne
doro gyvenimo užsispirs ne
tikėti, tai jo neįtikins ir ne
privers tikėti jokie įrodymai 
ir net stebuklai.

CHRISTMAS SEALS

1

. Everybody ravės about your
salads, Peg.What s the secret?

- ' '; v ..K/AU :

MIRACLE WH!P! 

Its "different” Flavor 

alwoys makes a hit.

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

t
*****

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

IICKLE ?
TRAOC

Soothe that throat rickle which coraes 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) raitės the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist- 

ance ia due to Vitamin A daficicncy. MAUK

M

norėjo to bendro darbo, bet 
jie nenorėjo tautininkiškoa

— Taip kalbate šiandien jūs, jaunieji žmonės, — 
galvojo visai susijaudinusi, senyva moteris, kuri tvarkė 
įspėjamuosius raštelius paskolintųjų knygų. — Paklau- Į supremacijos. Tautininkų 
oykite manęs! Prieš savo norą aš ištekėjau už vieno SruPė to nesuprato, gi ne- 
girtuoklio, kuris mane be pasigailėjimo mušė. Blogesnio I 8UPrasdama ir negalėjo su- 
vyro negalima įsivaizduoti. Tris kartus buvau nuo jo . šnekėti. Viso to klaida y- 
pabėgusi, ir tris kartus daužoma vėl jam buvau grąžinta, Į ra *°jl» kad 'Amerikoj neg&- 
nes jis neleido man turėti pačiai savo paso. Kartą aš ^ma dengtis visuomenei va- 
norėjau pasikarti, bet mane dar kaip tik pačiu laiku apė- do vauti, pasirėmus tais pa- 
jo iš kilpos paliuosuoti. Bet mano motina man visada ?^8 meto^a*s sąvokomis, 
sakydavo: “Kentėk, Liubočka, kentėk, Dievas mums
yra įsakęs kentėti!” Man dar šiendie skaudu, kam aš 
tiek kentėjau ir visą savo gyvenimą suardžiau. ’ Ir vaikų 
gyvenimas yra pražudytas; tik jūs pamanykite, ką reiš
kia vaikams matyti tokius dalykus dedantis tarp savo 
tėvų.

l£ui dau^iauj

' '' ■ ■■ ---------------------------------------------------------------------

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

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

PASISTATYKITE SAVO NAMĄ PATYS 
PLANAI DUODAMI DYKAI

DOUGLAS LUMBER COMPANY
2700 WEST ROOSEVELT ROAD 

PRONE: KEDEIE 3840
J

kaip kad buvo mėginama 
Lietuvoje A. Smetonos reži
mo dienomis.

2. Nesiderino su suvere
numo sąvokos saugojimu šią 
vasarą A. Smetonos paskelb 
tas sukilėlių ir jų vyriausy-

1941

MERRY CHRISTMAS

. Protect Your Home 

from Tufeorculosis
CHRISTMAS SBAt YOUR CHRISTMAS MA1L

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

DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 
Sportiškų Viršutinių Vyram* Marškini p, baltą ir 
spalvuotų. Vilnonių šveterių. PanAekų, Pirštinių 
ir Kepurių. Vilnonių Apatinių Vyrams Marškinių.

BRIDGEPORT KNITTING MILLS
504 WEST SSrd STREET---------- Arti Normai Avė.
Telefonas: VICTORY 3486 F. SELEMONAVICU, Sav. 

Atdara kasdien, vakarai* ir Sekmadieniais

'iiKi. »;• ' ' M.
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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.

-f

kas nauja politikos lauke
kalai ir kiti aktualūs labda-!
rių sąjungos klausimai. Patarimas balsuotojams

- po rinkimoTad, visus užkviečiame. 
Laukiame visų draugijų at
stovų, veikėjų, biznierių, 
profesionalų.

Organizuotoji
visuomenė su mumis

Šiomis dienomis dar ge- 
’iau išryškėjo, kad Chica
gos ir apylinkių organizuo
toji lietuvių katalikų visuo- 

enė yra su mumis, t. y. 
•’emia A. L. R. K. Labdariu 
" '.jungos darbus, ypač sta- 
4 omosios senelių prieglau-

namą.

Labdaringos Są-gos 
apyskaita nuo

ką, kad greičiau prieglau
dą pastatyti ir kad greičiau 
ten būtų priglausti lietuviai 
seneliai, kurių šimtai yra be 
ūnkamos globos, be priežiū
ros. Turėtų būti akmens šir-j 21 -fT|O 5611110 
Jis, kuri nesuprastų jų var-1 
jo, jų skausmo baigiant sa- PaJamos 
zo žemišką kelionę. Kol jau- 1 kP” Sv‘ Kryžiaus 
.esni buvo, kol galėjo, jie 
□tiems pagelbėjo, jie visuo
menėj darbavosi. Būt ir ne 
ietuviška ir ne krikščioniš

ka palikti mūsų žilagalvius 
senelius be tinkamos prie-

?raėjusį sekmadienį į vy
kioj Chicagos ir apylin

kių lietuvių katalikų drau- žiūros ir globos. lb.
jijų ir organizacijų atsto- ______________
•ų konferencijoj gerb. kun.

A. Linkaus, prieglaudai sta- Labdariu diena - 
\yti komisijos pirmininko i . 
pranešimą apie statybos dar seimas 
'•o eigą, konferencija jį, pra-1
.ešimą, priėmė su didžiau-1 Sekmadienį, lapkričio 16 
iu entuziazmu ir priėmė la- d., renkamės į šv. Kryžiaus 

bai palankų nutarimą, ku-i parapiją — į Lietuvių Lab- 
•iame pasisakoma už stip- darių Sąjungos 22-rąjį sei- 
resnį Labdarių Sąjungos rė- i m4-
mimą, už padidintą duosnu- Seimas prasidės iškilmin- 
mą šiuo tarpu svarbiausiam ga suma 10;30 vai išklau
są jungos darbui — senelių gysime tai okazijai pritai- 
prieglaudos rūmų statymui. kintą pamokslą.

Mat, organizuotosios vi-
suomenės vadai gerai nusi- Tuoi P° sumos- Sero3ios 
mano. kad mūsų, Amerikos l mos kuoPos labdarės pa-,
lietuvių visuomenės gyve- ,11104 visiems seim0 delega- > 
nimas nebus pilnas, jei se-;taras ir mečiams bendrus,
neliams ir vaikams našiai- šaunius Pietus- Pietūs bua 
čiams prieglaudos neturėsi- iiš kalakutienos ir kitokios ’ 
me. Turime netoli pusantro paukštienos, priaugintos lab I 
šimto lietuvių parapijų, a- dardl ūkyje. Į
pie šešiasdešimts pradžios Po pietų 2 valandą prasi-! 
mokyklų, apie pustuzini dės seimas Šv. Kryžiaus pa- 
aukštesnių mokyklų, daug rapijos salėj, Town of Lake. 
biznio įstaigų, organizacijų, Seimą pradės sąjungos val- 
ligonines, bet neturėjome se- dyba, būtent — kun. Ig. Al-, 
neliams prieglaudos. Dėl to bavičius, dvasios vadas ir! 
taurūs lietuviai negali nesi-' iždininkas; Kotryna Sriubie- 
džiaugti Lietuvių Labdarių nė, pirmininkė; Petras Fa-

parap.............. $402.02
2 kp., Visų Šventųjų

parap................. 500.00
3 kp., Šv. Antano par.

Cicero.............. 752.71

vo lietuviškas pavardes ant 
baloto! Ir tai atsikartoja 
veik kiekvienuose rinkimuo
se. Susimildami, to nedary- 

Bridgeport, — Visi Ame-! kitę! Pats faktas, kuomet 
Labdariai j riko3 piliečiai turi ir nau-| padedi kitokį ženklelį ant 

dojasi privilegija laisvai bal- baloto, apart kryžiuko vidų 
suoti už bile partijos kan-; ryje ratelio, jau skaitosi 
didatą į urėdus, net ir aukš- “spoiled ballot.” 
čiausiąjį urėdą, būtent A. Qi kuomet pasirašot sa 

Į J. V. prezidentą. Bet balsvo- vo pavardę ant baloto, ar 
j ant reikia suprasti balsavi- parašot bile žodį, ar pasta- 
mo tvarką — baloto sąstatą bą, tasai balotas yra “spoil- 
ir t.t. ed” ir jūsų kandidatai, as-

Pav., lapkr. 4 d. įvyko menys už kuriuos jūs nori- 
fcalsavimai už teisėjus. Iš te balsuoti, negauna jūsų 
anksto buvome visi ameri- balso, nes tokis balotas pa- 
konų spaudoje painformuo- sidaro bereikšmis, 
ti, kad reikia išrinkti tik Kai kurie balsuotojai, a- 
21 teisėją ir du į miesto tėję į balsavimo vietą, pa
teisimą. Balsavimo privilegi- matę lietuvaitę prie baisa-

TURTAS VIRS .. $6,500.000
APART APSAUGOS, TURIME <*,--* nnn
ATSARGOS FONDĄ VIRŠ...................$550/000

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigu 
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.

Loan A55oaxnoN^cu«<. 
JUSTIN MACKIEMICH. Fra.

4192 Archer Avenue
VIRginia 1U1

Sąjungos užsimojimu šią di
delę spragą užkimšti.

4 kp., Dievo Apvaizd.
parap............. .. 334.58 ja buvo visai laisva — reiš- ' vimų vietos, klausia patari-

5 kp., Šv. Jurgio
parap.................. 493.28

6 kp., Šv. Mykolo
parap. ‘.............. 140.80

7 kp., Aušros Vartų
parap.................. 164.00

8 kp., Nekalto Pras.
P. Šv. parap. .. 533.20 

10 kp., šv. Petro ir
Povilo parap. .. 224.59 

23 kp., Gimimo Pan.

kia ant to paties baloto bu- . mo, už ką balsuot. Deja, nė 
vo sąrašas abiejų partijų — vienam darbuotojui, laike 
demokratų ir respublikonų, rinkimų, negalima ir neva- 
Galima buvo kiekvienam bal lia jokių patarimų duot, tai 
suot t. v. “split ticket”: ga- skaitytusi electioneering ir 
Įėjai savo balsą atiduot už griežtai uždrausta, laike bal 
kelis demokratus ir kelis savimų “klerkam” ir “teisė- 
rcspublikonus, kad išrinkus 1 jam” teikti bile kokius pata-
21 teisėją. Pav., galėjai bal
suot už 10 respublikonų ir 
11 demokratų — .ar už 5 de-

Šv. parap............. 107.79 mokratus ir 16 respubliko-
Kapinėse surinktos

aukos .............. 129.22

bijonaitis, sekretorius; kun.
A. Linkus, šv. Kryžiaus par.

Bet džiaugsmo nepakan- klebonaa bua malonus sei-
ka. Nepakanka ir gražių žo- i mo ^imininkas.
džių arba šaunios rezoliuci- ’ Seimo Podiumą, aekre-
' .3. Kiekvienas geras lietu- tori)atą ir komisiias išsirin- Išlaidos
vis žino, kad žodžiai, kad ks patys dalyviai. Paskaitą Ūkio darbininkų ai
jie būtų ir patys gražiausi,, aPie P^eglaudą laikys kun.
be darbų neturi reikšmės. A Linku8' Va,dyba Patieka 

platų raportą visų metų są-

nų, žodžiu kaip norėjai, bet, 
kad iš viso nebūtų daugiau 

21 seimo aukos 3,305.00 i balsų, kaip 21, nes tiek urė- 
Kert. akmens pašven- jų reikėjo užpildyti.

tinimo aukos .. 495.251 Lietuvių ba|3ai yra tai 
Už parduotą ūkį 7,928.07 . bra,ngūg ir svarbūa_ kai įr 
Amžinų narių ir ki- kiekvien0 klto balsuotojo.

tos aukos .... 1,949.96 ^.aj tįkroajoa demokratijos 
Iš Lietuvos spulkos 41.76 privilegija _ Iygūa visų bal. 
Apdrauda už salę 1,300.00 sai Bet d?ja Da„Jg mūsų
Už namą Chicago lietuvių yra "citizenai” ir

Heights........... 3,395.22 jje piningai eina balsuot,
Iš Steito už gazoliną 30.15 j bet gero _ padaro
Dar pikniko pelno ! nuostolio savo renkamiems

Vytauto darže 1,205.15, kandidatama.
22-am seimui aukos:

3 kp., Cicero .... 300.00 
5 kp. Bridgeport 50.50 
1 kp. Town of Lake 50.00 
23 kp. Marąuette

Park .................. 150.00
Jonas Smilgius įne

šė ...................... 1000.00

; rimus, nežiūrint, kad ir no
rėtųsi savo tautiečiams pa
dėti, pagelbėti.

Sekanti rinkimai bus ba-
landžio mėn. ‘Prima-

Anas konferencijos nutari
mas kaip tik ir veda mus 
prie to, kad laikas ir labai 
laikas sujungtomis mūsų jė
gomis eiti labdariams į tal- A.

Rašančiai šiuos žodžius 
teko darbuotis kaipo “judge 
of election” jau nuo tų lai
kų, kuomet moterys gavo 
balsavimo teises. Precinkte, 
kuriame tenka man darbuo-

ry.” Rengkitės prie jų iš Į 
anksto, susipažinkite nuo-1 
dugniai su balsavimo taisyk
lėmis, klauskitės patarimų j 
prieš balsavimus, iš savųjų j 
lietuvių, bet ne laike baisa-, 
vimų. Ir atminkite: nerašyti 
nei vieno žodžio ant baloto 
(apart kryžiuko viduryje ri
tulio, ar ketvirtainio, kuris 
randasi priešakyje kandida
to vardo) nerašykit savo pa
vardžių ant baloto, ypatin
gai lai tai įsidėmi lietuviai 
balsuotojai 11 wardos, 59 
precinkto.

Nina (Pirmoji)

Prašo pasimelsti

•ABT, UD. LAIDOTUVIŲ DMKTOBIAI

KELNER - PRUZIN
Pataruriau — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

|| “Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save" ||

< PAMINKLAI
-i

4* *■ MENIŠKAS DARBAS
2EMOS KAINOS

- t9 ' TEISINGAS PATARNAVIMAS
1 \

A 1
• ••• • Venefian Monument Co.

L
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

tw PASKUTINIS 
‘ PAGERBIMAS

' ■**-' -fr

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorios
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

JUOZAPAS GEDVILAS
(Gyv: 4639 S. Hcmiltcgc Avė.)

Mirė lapkr. 11 d.. 190. 7:55 
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo JS Ra
seinių apskr., šautėnų parap., 
Sautėnų miesto.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Elenų (po tėvais Nor- 
butaitė): 2 sūnus, Jurgj ir 
marčių Eleanore Ir sūnų 
PranciSkų; 2 Svogerkas, Vero
nikų Seųuence tr Petronėlę 
Turskienę Ir Jų Seimas, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Lietuvoje paliko seserj Sta
nislavų Ir pusbroli Jonų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4639 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks SeStadlen). 
lapkr. 15 d. IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėt as Į Sv. Kry- 
žaus parap. bažnyčią, kurtoje 
(vyks gedulingos pamaldos uz 
Velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

NuoStrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti Šiose inldotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris. Sūnai, 
Marti, Avogerkos Ir Giminės.

lAld. direktorius J. F. Eu
deikls, tel. YARds 1741.

KOTRINA KARPUS
(KARPAVICIENft)

(po tėvais IHtlalčIūtė)
Gyv.: 1517 S. 4 8th Ct.. Cicero.

Mirė lapkr. 10 d.. 1941 m., 
7:30 vai. ryto. sulaukus gilios 
senatvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo IS 
VllkavlSkių apskričio. PIlvIS- 
klų parapijos Ir miesto.

Amerkoje išgyveno 22 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Juozapų Karpau ir mar
čių Onų Ir Jų sūnų Juozapų; 
dukterį Kotrynų Ir žentų Jo
nų RallJ ir jų Seimų; dukter) 
Marijonų ir žentų Juozapų Ml- 
kulj Ir jų Seimų; 3 proanūkus: 
sesers dukterį Jlevų Brown: 
brolių sūnus. Juozapų. Marty
nų. Juozų Ir Antanų Dvllal- 
čius ir jų Seimas. Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. o Lietuvoje paliko 2 bro
lius. Juozapų Ir Jonų. ir daug 
kitų giminių.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų Ir ApaStalystės Mal
dos draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
1517 So. 48th Ct.. Cicero. III.

Laidotuvės (vyks SeAtadlen), 
lapkričio 15 d. IS namų 8:80 
vai. ryto bus atlydėta | flv. 
Antano par. balmyčių. kurioje 
įvyks gedulingas pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta ) flv. Kazimiero kap.

NuoSIrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažistamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus Marti. Anū
kas, Dukterys, ftrntal. Proanū
kėj, Seners IMiktė, Rrollū Sū
nai ir Glmkvės.

Lald. direktorius Cbas. 8y- 
rewlcze. tel. Cicero 7871.

A. a. Antano Gudo vienų 
tis, yra trys ketvirtadaliai metų mirties sukaktuvės į- 
lenkų ir kitokių, o tik vie- vyksta lapkričio 12 d. Ve
nas ketvirtadalis lietuvių lionis mirė pernai Chicago-

Iš viso .......... $24,983.26 balsuotojų. Ir net iš to ma- i je, po apendicitos operaci-
žo skaičiaus balsuotojų, iš-' jos, sulaukęs 60 metų am- 
eina daugiau “sugadintų” i žiaus.

goms .............. $665.00 (spoiled) balotų negu iš ki- Į šia proga Barbora Rute-
Ūkio išlaidos .... 664.22 tų. Gal kas klaus, kaip gi lionienė, iš Gary, lnd., už- 
Spauda ir kit. išlai- žinau, nes balsavimas slap- prašė šv. Mišias už jo sielą,

d-os .................. 72.25 tas. Tai tiesa. Bet lietuvių Giminės ir draugai prašomi
Šv. Mišios už gera- balsuotojų klaidos ne slap- prisiminti jį savo maldose,

darius .............. 15.00 tos. Kai kurie pasirašo sa- ____________________________
Centro sekretoriui 18.00 
Advokato patarnavi

mas .................. 84.10
Vytauto daržui .. 92.72
Prieglaudos statybai 

ir ūkio trobesių tai
symui .......... 29,316.07

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:00 vai. antradienio Ir SeStadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520), su P. Šaltlmleru.

Iš viso ......... $30,927.36

Viso pajamų.. $24,983.26 
Balansas pr. met. 5,704.12

Iš viso .......... $30,687.38
Viso išlaidų .. $30,927.36
Deficitas ......... $239.98
Kun. Ig. Albavičius, ižd.

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rnARGLTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintžlis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiH 2242

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Street

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

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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avė. 

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 49th Court 

Tel. CICERO 2109 
6812 So. Western Avenne 

Tel. GROvehiH 0142

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

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

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 Weat 2Srd Place 

Tel. CANal 2515 
4244 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
^Kame auga geri vyrai!

Atrask mergaitę, kuri 
nenorėtų gauti gerą, jei 
galima, tai geriausią vyrą. 
Bet kur tie geri vyrai au
ga? Vyras tai ne obuolys. 
Neparagausi ir nenumesi, 
jei netinka. Kur rasti ge-

* rą vyrą?
Kurs vyras nenori būti 

geras šeimos tėvas? Tokių 
nedaug, o gal ir visai nėra. 
Bet kaip gali jaunas vyras 
pasidaryti geru šeimos tė
vu? Ar pagalvoji kada 
nors apie tai?

Kas nori būti geras dak
taras, tas eina į gerą uni
versitetą, pas gerus profe-

Jau metai kai mirė 
a. a. kun. J. Vaičiūnas

šiandien sueina metai, 
kai mirė Cicero, III., Šv. An
tano lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jeronimas Vai
čiūnas.

Kiekvieno vado, ypač dva
sinio vado, mirtis yra skau
di plačiajai visuomenei. Bet 
ypač tai jaučiama, kai mi 
rusis dvasios vadas buvo 
toks, koks buvo a. a. kun 
J. Vaičiūnas. Kun. Vaičiū
nas buvo žinomas ir gerbia 
mas ne tik savoj parapijoj, 
bet ir plačioj visuomenėj. 
Jo veikla nesibaigė Šv. An 
tano parapijos ribose; ji

VYKSTA I KALIFORNIJĄ

A. Leščinskienė

Pranešimas Tėvu Ma
rijonu Bendradarbiams

Dėl kai kurių svarbių 
priežasčių mėnesinis Tėvų 
Marijonų Bendradarbių su 
sirinkimas yra perkeltas 
vieną savaitę anksčiai., bū
tent lapkričio 12 d., 7:30 
vai. vak. — Aušros Vartų 
par. mokyklos kambariuose. 
Prašome kolonijų atsto
vams tai įsidėmėti.

VALDYBA.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin 
kimas įvyks lapkričio 12 d. 
7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Visi na
riai būtinai kviečiami daly-

Prisaikintas i
Prisaikintas savo parei

goms naujas Chicago mies
tinis teisėjas Samuel Heller, 
kurs šio lapkričio 4 d. buvo 
išrinktas.

WHOLESALE
IJQUOK 
ĮSTAIGA

k sorius ir čia mokosi dauge- sįekė visus lietuvius.
Jj^knetų. Kas nori tapti ge
ras inžinierius, taip pat,
metų metus eina į mokyk- j ypatingu būdu buvo prisidė
tas ir lavinasi savo profe- ‘ 
sijos šakoje. Net ir fut
bolo

‘Draugo” draugas 
A. a. kun. J. Vaičiūnas

Lapkričio 5 d. įvyko iš
leistuvės plačiai žinomos ir 
geraširdės A. Leščinskienės.
Puota buvo suruošta jos na
me. Dalyvavo daug svečių, , .
... , , t • ! vauti šiame susirinkime, neskurių tarpe buvo kun. Liu-1 ’
bauskas, kun. Prunskis, kun. I drauguos bankietas ,vyks 
Barauskas ir k. šeimininkeiJ al?kr. 15 d. 
sudėta daug linkėjimų -! Ljcil,e S' rast
laimingos kelionės ir svei-J

IšveRoJanM* 
|M> VIXU 
Chlra»c

KEMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
- „ DRAUGĄ■ • KANTER. 8»t.

MUTUAL LIQUOR CO. 
1707 S. Halsted St
IVu. BOni.RVARD 0014

K

y

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

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

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

Porth VVashingLc.ii, Wis. 
lietuvių kolonijoj š. m. lap
kričio 16 d, I vai. po pietų 
Šv Ambrozicjaus salėje.

Sheboygene, VVls Šv. Pa 
nelės Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijoj š. m. lap 
kričio 16 d. 4:30 vai. para 
pijos salėje.

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

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

ir basketbolo žaidė
jai5 darbuojasi, vargsta sa
vaičių savaites iki išmoksta 
gerai savo žaidimą žaisti.

jęs prie dienraščio “Drau
go”. Kai mirė’ šia'garbingas 
dvasios vadas,. mirė vienas 
“Draugo” geriausių draugų. 
Peržiūrint praeitų m.etų< 
Draugo”, ,pUsląpius, aiškfai

Kiekvienas, kas nori būti I matosi nuopelnai šio visų 
savo amato geras specialis- mylimo ir gerbiamo dvasios'
tas turi to amato mokytis. 

Bet žmonės
vado. Slegianti buvo “Drau

kad go” laida, kuri didelėmis rai
i

mano,
gali būti geri tėvai, geros dėmis pranešė plačiajai vi- 
motinos, to nepasimokę. Ir! suomenei, kad mirtis pakir 
kai gyvenimas praeina ne-. to kun. J. Vaičiūną. “Drau-

kai vėl sugrįžti namo. Ą.nt. 
Leščinskiene 'vyksta keliems 
menesiams į Kaliforniją. Sa
vo brangius namus Leš
činskienė palieka šiandie, 11 
d. lapkr. '-

Sudiev, iki pasimatymo.<•

Iškilmingai minėjo 
jubiliejų

Town of Lake. — Lapkr. 
9 d. T. ir O. Kalvaičiai iš-

laimingoje moterystėje, kai1 gas” draugiškai pagerbė sa; ^įimingM minėja.40 pietų 
nenusiseka vaikai išauginti,1 vo didelį prletemų ir plačiai
tai paskui verkia ir stebisi,1 aprašė laidotuves, 
ir kaltina Dievą, kad jiems Pamaldos Ciceroj 
gyvenimas nepasisekęs. O šiandien kun. J. Vaičiūno 
jei kada senovėje išgirsta mirties metinės. Šiandien

vedybihio gyvenimo sukak
tį.

Rytą Šv. Kryžiaus bažny
čioje kun. Adominas atlaikė

REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED — VYRAI

ŠVIEŽIŲ DEŠRŲ 
KIMŠEJAI REIKALINGI

Kreipkitės prie:
ARMOUR and COMPANY

43r«l Ir 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. Suromskis Company. 
Taipgi turime didelj pasirinkimą s»-
nesnlų namų. ant lengvų išmokė-
Jimų;

13 cOttagial nuo 12.500 ir aukšč.
18 bungalų nuo $4,700 ir aukšč.
12 2-fletų nuo $6,500 ir aukšč.
9 3-fietų nuo $9,500 ir aukšč.
16 4-fletų nuo $13,500 ir aukšč.
S 8-fletų nuo $16.600 ir aukšč.
7 10-fletų nuo $22,500 Ir aukšč.
Taipgi turime visokių blzniavų na

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

CHARLES P. SUROMSKIS & COų 
6021 So. Westem Avenne,

Tel. REP. 3713 — Vak. PRO. 1111

Jūsų Gražus 
Apsirėdymas

-Mūsų Specialybė

vieną pavyzdingiausių, nes 
nuo seniai pažįsta Kalvaičių 
šeimą. Skaudžių valandų te
ko jubiliatams pergyventi, 
bet dabar gali džiaugtis, nes 
vaikai tėvelius myli ir at- 
sidėkoja už viską savo bran
giems gimdytojams. Linkė
jo jubiliatams sulaukti auk
sinio jubiliejaus. Dar svei
kino Z. Jurgaitė, M. Sudei
kienė, A. Snarskienė. Įteik
ta daug dovanų.

Po kalbų atsistoję svečiai 
užtraukė “Ilgiausių metų”.

Jubiliatų duktė B. Cicie-1 
nienė po to pakvietė svečius 
linksmintis. Iki vakaro skam 
bėjo liaudies dainos. Jubi
liejinę puotą pagamino ir

OPERATORIAI PRIE 
BULLARD-COLBURN

VERTICAL BOR1NG MILL
Turi būti pilnai patyrę, ir turi tu
rėti savo Įrankius (tools). Geros 
darbo aplinkybės.
Foote liros. Gcar <Sfr Maehlne Gorp. 

4545 So. Western Boulevard

šv. Mišias jubiliatų intenci
ja. Jaudinantis buvo įspū- « šeimininkavo mūsų veikėjos 
dis, kada žilagalviai artino-1 m. Sudeikienė ir M. Gurs 

Rap

kokį žodį ąpie tėvų„ parei-. .visos šv. Mišios šv. Antano 
gas, tai vėl griaužiasi: “o bažnyčioj bus aukojamos
jei aš tai būčiau jaunas ži-i.už kun. J. Vaičiūno sielą., si prįe grotelių priimti šv.Įkienė. 
nojęs,_ tai būčiau gal gėrės-Į Ypatingesnės pamaldos bus, Komuniją, padėkojant Visa- 

7:45. Tuo laiku bus sykiu

ŽAVIAUSIAM PASHUNKIMA8 
BUKMELIŲ

BIJLSKELIŲ
PIRŠTINIŲ

KOJINIŲ 
POCKET’ BOOKŲ

KORSETŲ
KCDEKIAMS DRABUŽIŲ 
V. VILEI81ENR, SAV.

GLAMOUR
FROCK SHOP

5922 W. Roosevelt Rd. 
TeL AUSTIN 1175

"UPHOI.STERERS” (rakandų per- 
taisytojai) reikalingi. Turi būt ist 
class. Nuolatini darbai, gera užmo-Ir oat i a

J. L. CHASE COMPANY 
930 W. 35tli Street

PAIEŠKOMI AGENTAI 
Reikalinga — gerų, teisine-) vyrų, 
agentavime, laikračlų pardavinųji- 
me įvairiose kolonijose. Šaukite — 
CANaI 8010 numatyti pasikalbėjimo 
laiką.

TAVERNAS 1SRENDCOJAMAS 
AR PARDUODAMAS

Tavernas, su 4 kambariais gyveni
mui užpakalyje, išrenduojamas ar

——————(kuriam norinčiam) parduodamas.
MAŠINISTAI Namas randasi geroj vietoj — kam-

"Horizontal boring mill" OPERA- pas 23rd Place ir Oakley Avenue. 
TORIAI. Patyrę prie "precision” Kreipkitės po adresu:
darbo. Atsišaukite darbo dienomis 2257 WF.ST 23KD PLACE
šaukdami — I (ant 3-čio aukšto)

Tol.: IKllLEVARD 2000 

PATYRĘ "TOOL and CITTTER GRI- Į 
DER HAND". Nuolatinis darbas, ge- 
ra užmokestis. Kreipkitės prie:
INTERNATIONAL REGISTER CO. 

2620 W. Wa.-4i,ington Blvd.

WOLK STUDIO
' '8*5 35*'Str»et

<Z5r«»

HELP VVANTED — MOTERYS

nis tėvas, motina buvus 
Bet dabar jau per vėlu.”

Kiekvienam vyrui ir vai
kinui, kiekvienai merginai 
ir moteriai dabar bus gera 
proga išgirsti daug gerų 
pamokinimų, kaip pasidary
ti gerų tėvų ir gera moti
na. Nuo šio mėnesio 16 iki 
23 dienos Brighton Parko 
parapijoje yra rengiama 
“ŠEIMŲ SAVAITfi.” Mer
ginos ir moterys, dalyvau
kite visos. Atsiveskite drau
ges ir pažįstamas. Nepa
mirškite! VISĄ SAVAITĘ 
MOKYKIMĖS, KAIP BŪTI 
GEROMIS MOTINOMIS!

J. V.

Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

trejos šv. Mišios. Prie di
džiojo altoriaus šv. Mišias 
laikys pats klebonas kun. I. 
Aibavičius. Mišios šv. bus 
su asista. Šios šv. Mišios 
parapijiečių sudėtinės. X.

Lietuvių Lyga dėkoja
Vardu Lietuvių Demokra

tų Lygos of Cook County 
ir vardu visų veikėjų įvai
riuose lietuvių warduose — 
reiškiame padėką visiems 
šalininkams demokratams, 
kurie lapkričio 4 d. prisidė
jo prie išrinkimo demokratų 
teisėjų. Jų laimėjimas duos 
paramos ir lietuvių kandi
datui. Koresp. S. G.

galiui už suteiktas malones 
per tuos visus metelius, o 
paskui juos sekė sūnūs, mar
čios, duktė, žentas, giminė 
ir draugai.

Per šv. Mišias solo giedo
jo mūsų mėgiama choristė 
Z. Jurgaitė; choras taip pat, 
vadovaujamas varg. V. Dau
kšos.

Po pamaldų visi artimieji 
susirinko į P. B. Cicienų na
mus, kur buvo suruošta ju
biliatams pagerbti puota. 
Puotoj dalyvavo Ir kleb. ku
nigas A. Linkus, kun. A. 
Deksnis, kun. Adominas, so
listė Z. Jurgaitė ir daug sve
čių. Jubiliatams nuoširdžius 
linkėjimus sudėjo kunigai, 
ypač pažymėtina kalba kun. 
A. Linkaus, kuris nupiešė 
jubiliatų gyvenimą, kaipo

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-mų MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimals

Mutual’ Federal 
Savings

and LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Rd.
EEN. J KAZANAUSKAS, See. 

TURTAS VIRS 91,100,000.

AR LAIKAS NAMUS 
PATAISYTI? 

Kreipkitės prie

Charles Yushas
Lietuvis Kontraktorius 

Ir Karpenterys

Nesenai sugrįžęs iš Ellwod, IU 
valdžios darbų — dabar užsiimi 

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

Tel. Canal 5014

<!r

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

12 EAST 26TH STREET 
Tel.: V'ICtoiy 8173.

MODt RN 

COMPI.ETB
ADVANCED PliOTuGRAPHY 

I CK FST’i'OSSIRĖE PRK ES

l'HONF I APAYETTE 2*13

HELP WANTED 
AD — DEPT 

127 šo. Dearborn St. 
Tel. Raadolph 9488—9489

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

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

WHOIESALE
FURNITURE

BROKER
DININO ROOM SEMS — PAR- 
IX)R SETS — BEbROOM SETS 
— RUOŠ — RADIOS- — RE- 
TRIOERATORS — WASflTERS — 

MANOKLS — STOVĖS.
*11 MdooaUj Adverttoed IMaza

ALfX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenr
Telefonas REPUBLIC 8051

KLAUSIA «V DIENŲ 
IiiNK-BFI/F, VlaHIud

SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. (SfGVf

GERIAUSIA IR STIP- STOKERĮ
Automatiškas

ŠLEGAITIS
STOKER 9ALES 

6921 So. Western Avė.
A ĮVEDU ULUMA ♦ BOILERIUI

REPublic 3713
III H1TAIKAU SENIS

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 te 2 P. M. 
STATION WHIP
1520 kflocyclee fTop of the Dial)

OS SAI i vnųi'R POSTOFirEO? HAVKį

ENSE

BUY
UNITED 
STATES 

VINGS
BONDS 

AND STAMPS

America On guard!
Above ia a reproduetion of th. 

Treasury Department’s De/ensa 
Savings Poete r, showing an exact 
duplication of the original "Minute 
Man” utatue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, ot sale at your 
bank or post office, are a vital part 
•f America’s defense preparauont.

PASKOLOS — namams statyti, remontuoti ar 
pirktt Ilgametis IAmokSjimo Planas.

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

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi UI
•y Į Į D |XITCL Įstaigoje. Jftsų indeliai rūpee*

iMIE tingai globojami ir ligi $8,000 ap-
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame 

Pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

MUSU PARITIRMIMO IR IŠTVERMES REKORDAS

46 Metai Sėkmingo Patarnavtme, NenaekrlaudMant Nei 
Vieno Klljento 1

Keistuto Savings and Loaa Association yra iymiaueta, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

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

3236 So. Halsted St Chicago, UL
Jos. ML Mozeris, Sec’y.

Jus
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PALIAUBŲ DIENA DIDINGAI 
MINĖTA KARINIU PARADU

Vakar Paliaubų diena 
Chicagoj iškilmingai minė
ta. Dieną įvyko didingas 
milžiniškas kariuomenės pa
radas. Dalyvavo specialiai 
parvykusi iš apmokymų [ 
stovyklos Illinois valstybės 
milcijos 33 divizija—daugiau 
kaip 6,000 vyrų. Be to pa
rade dalyvavo keletas tūks
tančių kariuomenės iš Fort 
Sheridan ir jūrininkų ir ma- 
rynų daliniai iš Great Lakęs 
Navai stoties.

Popiet Blackston viešbuty

įvyko vaišės karininkams, 
o vakare — kareiviams ir 
jūrininkams šokiai City 
Hali.

Be to vakare, įvyko dar 
milžiniška civilinių gyven
tojų eisena.

Iškilmės šauniausiai pa
sisekė. Nors diena buvo 
debesiuota, bet buvo sausa 
ir nešaltas oras.

Kasdien iki sekmadienio! 
vakaro Chicagoj vykdoma j 

Civilinės 'Apsaugos progra-i
mos. ,

I

Dvi lenkų divizijos 
bolševiku pusėje

Lenkų irr.crmacijų biuro 
New Yarne atstovas dr. T 
P Junosza, kure atvyko i 
Chicagą, pareiškia, ka ’ 
šiandien jau dvi lenkų divi
zijos bendrai su bolševikais 
kariauja prieš nac \s Rusi
joje. Už k Joto mėnesių 
bus paruoštos kitos ketu
rios lenkų divizijos.

Dr. Junosza sako, kad 
lenkai pradeda užmiršti 
bolševikų vykdytą raudoną 
jį terorą buvusios Lenkijos 
dalyse ir telkiasi su bolše
vikais prieš bendrąjį priešą.

ATSISVEIKINA

mu

Amerikos Legijono narys, 
bet taip pat narys “La So- 
ciete dės 40 Hommes et 8 
Chevoux.” Iš lietuvių legio
nierių, tur būt, mažai kas 
tai draugijai priklauso, ar 
gali priklausyti.

X Viktorui Sholiui, buv.

X Juozapas Gedvilas, pla- ChicaS° Times repor-

750 TONŲ KALAKUTŲ DĖDĖS 
ŠAMO KARIUOMENEI
- J. Am. Valstybių kariuo
menė, kurioje šiandie tar
nauja apie p'ieantro milijo
no jaunų vyrų, kasdien sau 
niai maitinama Bet Padė
kos dieną šiemet, lapkfi 
čio 20 d., kariuomenei bus 
parūpinta tikrai karališkos 
vaišės. Šiose vaišėse svar
biausią vaidmenį turės ka
lakutiena.

Anot karo departamento 
spaudos biuro, Padėkos die
ną bus suvartota 750 tonų 
kalakutų su įvairiausių rū
šių prieskoniais. Bus pa
gaminta apie 4,500,000 val
gių ir tai visa kaštuos tik 
81 centas kiekvienam ka
riui. Taip pigiai yra dėl to, 
kad kariuomenei superka
ma didžiausios galybės 
įvairių maisto produktų.

Vadinamasis Quarterma- 
ster korpusas rūpinasi ka
riuomenės maitinimu. Jis 
išleido modelinį menu ka
riuomenei Padėkos dieną. 
Tas nėra įsakymas visiems 
kariuomenės daliniams šio 
menu laikytis. Daugiur bii3 
daromi pakeitimai, atsižvel
gus vietos marketinimo są
lygų-

Modelinis menu yra tok
sai (paduodama angliškai, 
nes kai kuriems vardams 
dar neturima lietuviškų ter
minų) :

Pusryčiai

Canned figs
Assorted dry cereal

Fresh milk
Scrambled eggs
Lyonnaise potatoes.
Toast and butter
Coffee 

Pietūs
Celery and olives
Oyster, shrimp of fruit 

eoektail
Creamed selery soup
Roast turkey, sage dress- 

ing, giblet gravy
Cranberry sauce
Candied sweet potatoes 

or mashed potatoes
Buttered string beans 

and creamed carrots
Lettuce hearts and Rus

sian dressing
Pumpkin or mirce pic

Cheese
Cocoanut layer cake
Oranges, apples, bananas 

and grapes, mixed nuts and 
mints

Hot rolls and butter
Coffee

Vakarienė
Cold euts
Liverwurst
Cheese
Cranberry sauce
Leftover vegetables
Baked macaroni and ham
Jam
Rye bread and butter
Coffe
Padėkos dieną pietūs ka

riuomenėje visados patie
kiami pusiaudieniu, kadan
gi pietūs yra specialūs ir 
kadangi popiet kareiviams 
reikia turėt liuosalaikį.

Padėkos dieną kariuome-

Apklausinė ja 
šerifu O’Brien

Cook apskrities “grand 
jury” tardo praplitusį ap 
skrityje gamblinimą (gam- 
blierių veiklą), šiandie pa
kviestas šerifas O’Brien 

1 prieš “grand jury.” Jis bus 
apklausinėtas.

Areštuotas patėvis 
už kūdikio suspardymą

Areštoutas George H. Hali, 
Jr., 23 m. amž. Jis apspar
dė ir sužeidė savo pustrečių 
metų amž. posūnį, kurs nuo 
to mirė. Tas įvyko, kai jo 
žmona (kūdikio motina) 
buvo išėjusi į darbą.

Hali policijai pasisakė, 
kad per vakarienę kūdikis 
triukšmavo ir jis to nega
lėjęs pakęsti.

nės dalinių viršininkai turi 
pareigą kruopščiai patik
rinti tvarką virtuvėse ir vai 
gomosiose salėse. Kari 
ninkai turi prižiūrėti, kad 
rengiami pietūs tikrai būtų 
patraukiami ir tvarkingai 
pateikiami. Stovyklų ko
mendantai Padėkos dieną 
atlanko susirinkusius pietau 
ti karius ir šventės proga 
juos sveikina. Valgomosios 
salės šia proga išpuošia- 
mos.

Kareivių stalai nukrauti 
įvairių rūšių vaisiais, riešu
tais ir saldainiais. Kareiviai 
ant lėkščių randa dar ciga- 
retų ir cigarų.
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t “Draugas” Acme telephoto)

Meksikos prezidentas Avila Camacho (kairėje) atsi
sveikina su Josephus Daniels, ilgus metus buvusiu U.
S. ambasadorium Meksikai. Daniels apleidžia ambasa
doriaus vietą ir diplomatinę tarnybą.

čiai žinomas Town of Lake 
gyventojas, vakar išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Velionis 
buvo amžinas narys mūsų 
švietimui remti ir kultūrai 
plėsti organizacijų, taip pat 
nuolatinis “Draugo” skaity
tojas. Velionis buvo švoge- 
ris žinomos veikėjos P. Turs- 
kienės.

X Charles Baranauskas

teriui, kuris šiuo metu yra 
direktorium Clear Channel 
Radio System ir didelis prez. 
Roosevelt programos rėmė
jas, pagerbti, Lietuvių De
mokratų Cook apskrities ly
ga rengia bankietą lapkri
čio 12 d. 7:30 vai. vakare, 
Viking Temple, prie 69 ir 
Emerald Ave. Pagerbime 
skelbiama dalyvausią ir ma
joras Kelly, kauntės klerkas

randasi Chicago ligoninėje M Flynn, kongr. McKeough,

Suspenduotas
policijos leitenantas

Chicag03 policijos virši
ninkas Allman suspendavo 
tarnyboje policijos leitenan
tą Harry O’Donnell, kur3 
Dės Plaines gatvės policijos 
nuovadoje laikiani ėjo ka
pitono paregas.

Jis suspenduotas už vieno 
piliečio areštavimą ir už tai, 
kad tasai pilietis nurodė po
licijai, kad Dės Plaines nuo
vados distrikte kai kurie ta
verninkai nesiskaito su mie
sto įstatymais

Karo veteranai 
prieš karu

Spaudos atstovų apklau 
sinėjami paliegę pirmojo 
pasaulio karo veteraną. 
Hines ligoninėje pareiškia 
kad jie yra priešingi J. A. 
Valstybių įsivėlimui į da 
bartinį pasaulinį karą.

Sako, Amerika bus tol’ 
laimingesnė, ;>i ji pasiliks 
atokiausia nuo karo.

Kuria šeimos židinį
William C. Yates --- Elea-

Policijos viršininkas pa- nore Aleksandravičius.
reiškia, kad kiekvienas pi 
lietis turi teisę policijai nu
rodyti, jei kas kur miesto 
ordinansus peržengia. Poli
cijos pareiga piliečių nuro 
dymus ištirti, bet ne juos uz 
tai areštuoti, arba gązdinti.

Prasideda byla 
tariamam žudikui

Kriminaliniam teisme šian 
die prasideda byla Davidui 
Goldblatt, kurs kaltinamas 
vienos drabužių valymo fir
mos vežėjo Anton Gorczako 
nužudymu.

John Virdi3 — Mardy 
Draugelis.

(49th and Cottage Grove) 
po gan pavojingos operaci 
jos. Ligonis yra Šv. Juozapo 
parapijos Šv. Vardo Dr-jos 
narys.

X M. žvingauskienė, sena 
Brighton Park gyventoja 
guli Šv. Bernardo ligoninėjX
po sunkios operacijos. Drau
gės ir pažįstamieji prašomi 
ligonę aplankyti.

X West Side, Aušros Var
tų lietuvių parapijoj Lietu
vos ir lietuvių tremtinių 
klausimais prakalbos įvyks 
lapkričio 30 d. 4 vai. po pie
tų (po mišparų). Kun. kleb.
J. Dambrauskas specialiai 
parinko prakalboms pato
giausią laiką, kad kuo dau
giausia galėtų susirinkti į 
prakalbas.

X V. Kvietkauskas, LRK 
SA centro sekr., yra ne tik | SKAITYKITE “DRAUGĄ’

sanitary trustee James Wha- 
len ir k.

X J. Kazanausko, pre^- 
dento Mutual Savings aixK 
Loan Ass’n, rezidencijoj 
praeitą šeštadienį buvo su
ruošta puota ilgamečiu! 
draugui prof. K. Pakštui, 
Lietuvių Kultūrinio Institu
to direktoriui. Po meistriš
ka.! paruoštos vakarienės, 
Kazanauskų dukrelė Jean 
išpildė pianu muzikalę prog
ramą, prof. K. Pakštas pa
pasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės po Palestiną ir ap
link Afriką. LKI rėmėjais 
tą vakarą įsirašė: teisėjas 
J. Zūris; J. Brenza, Metro
politan State Bank prez.; 
komp. A. Pocius ir pats šei
mininkas J. Kazanauskas.

Pasirūpinkite DABAR Užsisakyti Gražių 
LIETUVIŠKŲ SVEIKINIMŲ 

KALĖDOMS!
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Teismas sulaikė 
išmokėjimus

Apgardoj (eircuit) teis
mo teisėjas P. J. Finnegan 
pripažino pn.^ovų “injunc- 
tion” prieš valstybėj virši
ninkus, kad jie valstybės 
fondais neapmokėtų laiki
nai tarnybon priimtų dar
bininkų, nepriklausančių ci
vilinei tarų/bai.

Dalykai J* a i kame: Nau
jas Illinois valstybės reži
mas iš civilinės tarnybos 
paleido daug darbininkų ir 
jų vieton priėmė laikinus 
darbininkus. nepriklausan
čius civilinei tarnyba’

Atsirado p’lietis, kurs šį 
klausimą nukreipė tm»man. 
L- štai ko sv.a »kta.

Ir barzdaskutyklose 
didinamos kainos

Pradėjus ateinančiu pir
madieniu Chicagos barzdas
kutyklose bus padidintos 
kainos. Už barzdų skuti
mą kasdien bus imama po 
35 centus vietoje 25c. Už 
plaukų kirpimą kasdien 
paliekama dabartinė kaina 
— 75c. Bet šeštadieniais 
ir prieš šventes bus imama 
85 centai.

Nelaimingų nusižudėlių 
pavyzdžiai rodo, kad kar
tais reikia daugiau drąsos 
gyventi, negu mirti.

Tihamer Tohl

CONRAD
Fotografas

8tudlja irenrta pir
mos rOSies su mo- 
d.rnlftkomla užlai
domis ir Hollywood 
ftvteaomla. Darban 
Garantuota*.

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė. Tihamer Toth.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - EN0lewood 5888 

Bm.: • ENGIewood 5840

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. . .

Siųskite Jūsų užsakymus tuojaus sekančiu adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave.

. $1.00

Chicago, III.
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