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Lietuvos seimas ratifikavo Maskvos paktą
SOVIETAI PASIŽADĖJĘ 
NESIKIŠTI Į LIETUVOS 
VIDAUS REIKALUS

NACIAI NUSKANDINO 
BRITŲ KARO LAIVĄ 
“ROYAL OAK”

KAUNAS, spal. 15. — Lie
tuvos seimas vakar ratifika
vo tomis dienomis Maskvoje 
pasirašytu sovietų Rusijos 
Lietuvos savitarpės paramos 
sutartį, »

Prieš tni seime 'kalbėjo užs. 
reikalų ministras J. Urbšys.

Lietuvos atstovybe aiškina, kas yra 
numatyta Lietuvos s. Rusijos sutartyje

WASHINGTON, spal. 12 
(paštu). — Lietuvos pasiunti
nybė, belaukdama ofieialės 
žinios apie pasirašymą Mask
voje tarpusavės militarinės 
paramos ir Vilniaus grąžini
mo sutarčių, tuo tarpu į pa
klausimus gali tiek pranešti, 
kad išvadoje korektingų ir 
apdairių derybų susitarimuo
se numatoma:

1. Vilniaus miesto, Trakų, 
Švenčioniij su apylinkėmis 
grąžinamas Lietuvai principe 
atrodo teigiamai išspręstas; 
smulkmenas netrukus patir
sime kai gausime oficialų 
pranešimą.

2. Vilniaus srities sugrąži
nimas turės nuolatinį pobūdį 
ir Vilniaus kraštas sudarys 
nebeatidalomą teritorijos dalį 
Lietuvos suverenume; kas dėl 
tarpusavės paramos (mutual 
assistance) sutarties, tai ji 
sudaroma dešimčiai, ar pen
kiolikai metų su proga pra
tęsti ateityje.

3. Grynai apsaugos sumeti
mais įrengtinos sovietų įgu
loms stovyklos krašto pasie
niuose, neišskiriant Vilniaus 
krašto; įgulų kariuomenės 
bendras skaičius atrodo labiau 
aprubuotas negu mūsų kaimy- 
mose; stovyklavimo termi

nas, matomai, priklausys nuo 
tarptautinių įvykių.

4. Sovietų įgulos . patalpin-

SUOMIJA RUOŠIAS 
KARAN; VISA TAUTA 
PAŠAUKTA GINTIS
HELSINKIS, spal. 14. — 

Suomija džiaugsmingai svei
kina žinią, kad Švedijos kara
lius sušaukia konferenciją 
šūdinių ir Skandinavijos vals
tybių vieningumo ir likimo 
klausimais.

Helsinkis paruoštas netikė
tiems įvykiams. Į tuščius mie
sto sklypus sutraukta daugy
bė motorinių sunkvežimių ir 
automobilių, kuriuos vyriau
sybė sekvestravo. Užmiestyje 
gausingos civilinių vyrų gru
pės atlieka karinę mankštų.

Svarbesnieji mieste namai 
apdėti smilčių maišeliais. Par 
duotuvių ir šiaip naftnų langui 
bkersai ir išilgai nulipdyti po

Jis pažymėjo, kad sov. Rusi
ja pasižadėjusi nesikišti į Lie
tuvos vidaus reikalus.

Be to, jis sakė, kad derybų 
laiku Maskvoje Stalinas paro
dęs daug gilios užuojaįutos 
savo kaimynei tautai — Lie
tuvos valstybei.

tinos tam tikrose vietose, ne 
pramonės centruose ir ne did
miesčiuose. Užtikrinta, kad 
kariškos įgulos jokiu būdu ne- 
sikiš į vidujinę krašto san
tvarką, nei į policijos parei
gas; tij įgulų rajonai išnuo- 
muojami ir, žinoma, pasilie
ka Lietuvos valdžios juris
dikcijoje.

5. Lietuvos ir Sovietų Rusi
jos sutartyje yra svarbus pos
mas, kokio nėra estų, latvių 
sutartyse; būtent, konsultaci
jos priemonė galimos agresi
jos akyvaizdoje.

6. Lietuva laikėsi ir dabar 
laikysis “gerojo kaimyno’-’ 
taktikos savųjų kaimynų at
žvilgiu; Lietuva dabar ran
dasi tik dviejų didžiųjų kai
mynų tarpa; abu tie kaimy
nai, vokiečiai ir rusai, yra už
tikrinę Lietuvos neutralumą 
gerbti; Lietuva ir toliau lai
kysis didžiausio vidujinio vie
ningumo ir neabejoja galė
sianti geruoju sugyventi su 
naujuoju savo kaimynu So
vietų Rusija; Lietuvos pasi
imtos prievolės bus sąžiningai 
pildomos ir Lietuva todėl tu
rės teisės to pat reikalauti 
iš kaimyno.

Amerikos lietuvių talka 
kaip pirmiau taip ir dabar 
naujai pasikeitusiose apysto- 
vose yra ir bus broliškai į- 
vertinama.

pieriaus juostelėmis, kad nuo 
bombų sprogimo trenksmo ne 
ištrupėtų. Meno daiktai su
krauti į saugias vietas.

Prezidentas Kailis paskelbė 
moratoriumą tarnyboje esamų 
vyrų skoloms. Birža atidary
ta. Ministrų kabinetas dviem 
nariais padidintas, kad padi
dinti vyriausybės daugumą 
seime.

FORDAS PRIEŠ GINKLŲ 

EMBARGO ATŠAUKIMĄ

DEARBORN, Mich., spal. 
15. — Henry Ford griežtai pa
sisako prieš ginklų embargo 
atšaukimą. Visuomenė prie
šinga atšaukimui. Atšaukimas 
reikštų, kad Amerika įžen
gia karan Europoje. Koks 
čia skirtumas tarp karo reik
menų gamybos ir aktualaus 
kare dalyvavimo,

i laviai žinomas drąsūnas “>SJnpwTeCK " Kėny pereitą penktadieni, spalio 
13 d., išbandė savo laimikį ant 54-rių aukščių namo New Yorke, kaip čia at- 
vaizdoje matome. Ir jam nieko neįvyko. (Acme telepboto)

SUOMIŲ DELEGACIJA 
GRJŽO HELSINKIN

WASHINGTON. — J. A. 
Valstybėse įsteigtos hierarchi 
jos 150 metų sukaktuvės šie- 

mi
nimos iškilmingomis pontifi- 
kalinėmis Mišiomis nacionali
nėje Amerikos katalikų šven- 

Paskiau tovgje — Nekalto Prasidėji- 
1 mo bažnyčioje.

HELSINKIS, spal. 15. —J ma, tik vieną kartą priimta 
Suomijos delegacija iš Mask-! Kremliuje, kur pasikeista
vos grįžo namo su sovietii pa-' nuomonėmis su 'komisaru Mo-Į *’ . 17 .r C
,. ... i ! t • CH ,• met lapkričio 1 / dieną bustiektais reikalavimais, ku-. lotovu ir Stalinu.
riuos vyriausybė apsvarstys.
Tik nežinia, kaip greit dele
gacija vėl galės vykti į Mas
kvą ten vesti tolimesnius pa
sitarimus, jei pasirodys, kad pažymėta, kad taip nesama, 
bus galimumų susitarti.

Suomių delegacija, sako-

Kiek anksčiau buvo pra
nešta, kad derybos neribotam 
laikui nutrauktos.

TARPTAUTINIS EUCHA
RISTINIS KONGRESAS

neįvyks

VATIKANAS. — Ateinan
čiais 1940 m, Nicejoj, Prancū
zijoje, turėjo įvykti tarp
tautinis Euchartistinis kon
gresas ir prie jo buvo plačiai 
ruošiamasi. Tačiau visus pasi 
ruošimus karas sutrukdė.

Pagaliau paskelbta, kad dėl 
karo rengiamas kongreso ne
įvyks.

0TTAWA, spal. 15. — Pa
tirta, kad artimoj ateityje Ka
nada į Europos karą pasiųs 
16,000 kareivių.

IRYGA. — Lietuvoje kolek- 
tuojami fondai, drabužiai ir 
maistas Vilniaus gyventojams 
šelpti. Tenai be kitko yra ga
lybės bėglių, kurie alksta ir 
šųla. Pranešta, sovietų kariuo- 
•menė iš Vilniaus ištraukia
ma ir miestą ir apylinkes už
imti bus pasiųsta Lietuvos 
kariuomenė — gal antradienį.

TALLINAS, Estija. — Čia 
karo prieplaukon atplaukė 
dvylika sovietų karo laivų ir 
susijungė su anksčiau atplau
kusiais trimis raudonųjų ka
ro laivais. Tallinas yra-už 55 
mylių nuo Helsinkio.

kad sovietai Suomijai nepa- &i°s iškilmės bus jspūdin- 
duoda sunkiųjų sąlygų. Sos ne vien sukakties minėji

mu, bet dar ir tuo, kad tą die
NACIAI NUMUŠĖ SAVĄ 

LĖKTUVĄ

BERLYNAS, spal. 15. —
Pereitą naktį Berlyno apylin
kėse sukeltas aliarmas. Švie
somis imta raižyti padangės.
Priešlėktuvinės patrankos pa
leista darban. Buvo nugirstas
lėktuvų birbimas ir manyta, Baltimorės vyskupu. Tas įvy- 
kad priešas su orinėmis bom-j 1790 metais rugpiūčio 15 d. 
bomis kėsinasi prieš Berlyną.! Baltimorės vyskupija sukur- 

1 ta 1789 m. balandžio 6 d. 1898 
metais ši vyskupija pakeistaŠiandien oficialiai išaiškin

ta, kad dausose skraidė pa
čių nacių lėktuvai ir vienas 
jų numuštas. Tačiau lakūnai 
su parašutais išsivadavę.

SKELBKIT©* “DRAUGE’

MASKVA. — Čia reiškia
ma nuomonė, kad, rasi, Suo
mija kompromisu susitars su 
sov. Rusija.

MASKVA. — Suomijos pa
siuntinys sov. Rusijai specia- 
liniu traukiniu iš čia išvyko į 
Helsinkį su sovietų priedi- 
niais reikalavimais.

LONDONAS. — Nacių po
vandeniniai laivai nuskandi
no du prancūzų ir vieną britų 
garlaivius, 400 asmenų išva
duota.

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUŲĄ

J. A. V. HIERARCHIJOS 
150 METU SUKAKTIS

ną čia įvyks šalies hierarchi
jos metinis suvažiavimas. Tad 
sukaktuvėse dalyvaus kone vi 
si šalies arkivyskupai ir vys
kupai. A:

Amerikos hierarchijos įstei
gimo pradžia prasideda pre
latą John Carroll konsekravus

arkivyskupija ir jos vyskupas 
paskirtas arkivyskupu.

Apaštališkas delegatas J. 
A. Valstybėms, JE. arkivys
kupas A. G. Cicognani, perei-’ 
tą vasarą lankėsi Vatikane. 
Šventasis Tėvas Pijus XII jį 
priėmęs klausinėjo smulkme
nų apie rengiamas iškilmes ir 
reiškė noro patsai dalyvauti 
šiose svarbiose ir reikšmingo
se sukaktuvėse.

Šia proga Jo Šventenybė ne 
paprastai aukštai įvertino vy 
skupų, kunigų, vienuolių bro
lių ir seserų santūrų darbą 
vimosi Amerikos katalikybės 
ir Bažnyčios gerovei per pus
antro šimto metų. To darbo 
vaisiai tikrai dideli.

To atsižvelgus popiežius ir 
reiškė pageidavimo pats as
meniškai dalyvauti tose iškil
mėse. Deja, tas neįmanoma.

LONDONAS, spalio 15. — 
Britų admiralitetas paskelbė, 
kad nacių povandeninis lai
vas nuskandino Anglijos di
delį 'karo laivą “Roval Oak”, 
'kurs turėjo apie 1,200 vyrų į- 
gulos. Tik apie 370 vyrų iš
vaduota, o kiti visi, matyt, 
žuvę.

“Royal Oak’’ buvo pasta
tytas pasaulinio karo laiku ir 
tame kare buvo naudojamas. 
Nuodugniai buvo atnaujintas. 
Buvo 620 pėdų ilgas, iki 22 
mazgų greičio.

Tas yra nepaprastas Angli
jai smūgis Vokietiją blokuo
jant.

BERLYNAS, spal. 15. — 
Vokietijos vyriausybės sluok
sniuose kilo daug džiaugsmo 
gavus žiniij apie britų karo 
laivo “Royal Oak” nuskan- 
dinimą. Nacių spauda didelė
mis raidėtnis pranešė šį įvy
kį — reikšmingą Vokietijos 
laimėjimą jūroje.

Taip pat pranešė, kad naciu 
orinėmis bombomis anądien 
sugadintas kitas britų karo

NEATŠAUKTI GINKLŲ 
EMBARGO, PAREIŠKIA 
LAK. LINDBERGHAS
WASHINGTON, spal. 14. — 

Lakūnas pulk. Ch. A. Lindber 
gbas kalbėjo per radiją ginklų 
embargo klausimu. Jis pasiū
lė keturių posmų neutralumo 
prograkną, kad Amerikai ne
leisti įsikišti karan Europoje.

Jis siūlo:
1. Embargo ofensyviniams 

ginklams ir municijai. Jei šios 
rūšies ginklai ir municija bū
tų parduodama, Amerika būtų 
įvelta karan.

2. Parduoti tik defensyvinės 
rūšies ginklus, pavyzdžiui, 
priešlėktuvines patrankas.

3. Uždrausti visokias ame
rikoniškų prekiij siuntas į Eu 
ropą, ypač į karo zonas.

4. Nepripažinti jokio kredi
to kariaujančioms valstybėms. 
Lindberghas nurodė, kad po 
pasaulinio karo Europos vals
tybės atsisakė mokėti karo 
skolas.

Lindberghas tarp kitko sa
kė: •

“Netikiu, kad ginklų em
bargo atšaukimu būtų padėta, 
arba pagelbėta demokratijai 
Europoje, nes, mano nudmone, 
šis karas ne dėl demokratijos 
vykdomas, šis karas vedamas 
dėl Europoe valstybių balan
so. Kiek ilgai amunicijos bus 
apturima, tiek ilgai bus ka
riaujama; ir vis daugiau Eu
ropa bus naikinama ir maža 
vilties liksis demokratijai”.

“Jei daug kas tiki, kad em

laivas milžinas “Hood”, ku
rio pataisymas ims apie 6 mė
nesius. “Hood” yra vadina
mas ‘ ‘ superdreadnaughtas ’ ’, 
turįs apie 1,400 vyrų įgulos..

Naciai tvirtina, 'kad arti
miausiuoju laiku Vokietija 
su sovietais akcijoje turėsią 
iki 200 povandeninių laivų ir 
britų jūrinė blokada bus su
laužyta.

AVASHINGTON, spal. 15. 
— Karo laivyno specialistai 
tvirtina, kad karo laivo “Ro
yal Oak” nuskandinimu An
glijai tenka nepaprastas smū
gis. Specialistai negali nusi
manyti, kokiu bfldu povande
ninis laivas galėjo prieiti prie 
to laivo, aplink kurį visados 
nardė žvalginiai laivai ir 
skraidė jūriniai lėktuvai.

Kitas dalykas svarbesnis. 
Didieji karo laivai pašoniais 
turi specialinius įtaisymus ap
sisaugoti nuo torpedų. Nesu
prantama, kaip torpeda, arba 
jų kelios, galėjo pramušti lai-, 
vo plienines sienas.

Tas nepaprastai svarbu ži
noti laivyno specialistams.

bargo atšaukimu bus padėta 
vienai kuriai pusei, tai kam 
reikia save apgaudinėti kalbo 
mis apie kokį ten Amerikos 
neutralu’mą? - • -
“Tad šie visi tur aiškiai pri

pažinti, kad embargo atšauki
mas yra pirmasis karan įsiki
šimo žingsnis. Paskiau sektų 
kredito pripažinimai, o vėliau 
kariuomenes siuntimas į Eu
ropą”.

HITLERIS NUSPRENDĖ 
VYKTI KARO FRONTAN

BERLYNAS, spal. 14. — 
Nacių vadai ir spauda kar
čiais žodžiais puola Anglijos 
ministrą pirmininką Chamber 
lainą, 'kurs atmetė Hitlerio su 
gestijas nutraukti karą. Sako, 
iš Chaimberlaino kitko tikėta
si. Ir jei Anglija su Prancū
zija nenori priimti Hitlerio 
“ištiestos taikai rankos”, tai 
turės karą ir tai tokį, kuriuo 
visas pasaulis bus sukrėstas.

Hitleris, kurs skaitomas Vo 
kietijos pirmuoju kareiviu, nu 
sprendė vykti vakarų karo 
frontan. Savo padėjėjams jis 
palieka vadinamą “politinį 
testamentą”. Pažymėta, kad 
jei jam karo fronte įvyki) 
bet kokia nelaimė, jo įpėdiniai 
Vokietiją toliau valdytų naci- 
onalsocializmo pagrindais ir 
vestų karą.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šalčiau.
Sanlė teka 6:04; leidžiasi 

5:08.
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Savais Reikalais

šiandien norime pasakyti zedį ir ‘ pro do- 

mo sua”.
Šiemet, kaip musų malonūs skaitytojai jau ' niais ryšiais būt buvus surišta su Lenkija,

labai gerai zrno, numinė mėnraščio “Drau
go ? juniaejų. rą minėjimą pradėjome pra
ėjusį sausio menesį, e baigsime lapkričio 
menesio 19 d.

Lapkričio 19 d. gražiame Sboreland vieš
butyje įvyks “'Draugo' jubiuejnnš oiinkie- 
tas, į kuri išanksio kviečiame savo skaityto
jus, Bendradarbius ir visus bičiulius.

“ Draugas” yra surengęs daug koncertų 
ir vadinamą pikniką, tačiau oamtueią ren
gia pirmą kartą savo gyvenimo istorijoj. Jį 
rengia reta jubuiejaus proga.

Šis kelias pasirinkta baigti jubiliejinius 
metus, nes per bankietą galėsime atviriau 
pasikaiuem apie inuhų įaikiusčio picvCitĮ ir 
pašilai u apie jo atenj. x>c to, turėsime pio- 
gjs pavic.svti ui augę su visais musą spaudos 
aaronnnkdis ir pasidžiaugti visais nuveik
tais oaroais.

aukok tuvių užbaigimo pioga išleisime pa- 
cudintą, sukaktu vnų "uiaugo ' numery, Ku
rtame prašome organizacijas, draugijas, bn.- 
ntenus ir piOiesionaius pasiskelbti ir ta pa
čia pioga pasveikinti ““udaugų , tarnavusį 
Daanyciui, tautai, ir visuomenei per trisde
šimtį metų.

Berods ir rašyti nereikia, kiek daug “Drau 
gas’’ tarnavo visoms musų renginems, tau
tinėms ir ekonominėms Įstaigoms, ir taip pat 
cigamzacijoms ir draugijoms, uei to vism 
yra naturaiu, kad aieina,scio įeratjai tikisi 
sulaukti sukaktuvių ir kitomis progomis ir 
mor?dmes ir medžiagines paramos, urnyva- 
vinms bankiete ir sveikinimai sukaktuvima- 
me numeryje, kaip tik ir bus toji parama, 
kurios iuikrasus yra užsipelnęs ir tikisi jos 
susilaukti.

Daromi prisirengimai, kad tuoj po jubi
liejinio bankitio butą galima praduti naujų 
“nraugo” skaitytojų vajų. visi, kuriems 
tik lupi viemnteiio lietuvių kataukų dien
raščio Amerikoj kiestejimas ir kad jis būvą 
skaitomas kuo plačiausia, yra nuoširdžiau
sia pias-ini Įstoti į taiką, į vajnnncų eiies. 
baroas yra reiKanngas ir be gaio kimus. 
Dėl to manom, kad ne tik čia, Gnieagoj, bet 
ir visur kitur atsiras taurios dvasios įdeaas- 
tų, kurie aktyviai dalyvaus šiame ‘“Drau
go' vajuje.

Tokie tai mūsų dienraščio reikalai, kurie 
visiems sąmoningiems lietuviams katalikams 
turi būti arti Širdies, turi rūpėti.

♦- * A♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ X

Lenkai Vis Lenkai
Lenkija per 19 metų laikė pavergusi Vil

niaus kraštą, kurį Lietuva tik tuomet at

gavo, kuomet ji, Lenkija, buvo suvaldyta.

Ligšiol lenkų spauda tylėjo apie Vilniaus 
grįžimą prie Lietuvos. Ji pasitenkino prane
šusi skaitytojams tik patį faktą.

Bet. štai, aną dieną Ciiicagoj išeinąs len
kų dieni astis ““Dzienmk Zjcdnoczenia” pir
mas išreiškė savo nuomonę apie Vilniaus 
grįLmą prie Lietuvos.

Tas laikraštis mano. kad iš ta grįžimo nie

ko neišeis, nes Lietuva su Vilnium turės pri

klausyti nuo Maskvos.

Tarp kitko tas lenkų laikraštis pastebi, 

kad Lietuves likimas, kaipo valstybės, nuo 

pačiu lietuvių pareis. Girdi, jei jie, lietuviai, 

Vilniaus krašto lenkus traktuos žmoniškai, 

Lietuvos valstybė gyvuos. Laikraštis išreiš

kia pasitikėjimą, kad “ateis laikas, kuomet

idėjos apimli asmenys šiandie Lietuvoje pa
sijus daug laisviau, bet iš kitos pusės gali 
būti ir teigiamų rezultatų, kuriuos galima 
šiaip pramatyti:

Lietuvos atsakingi pareigūnai turės nu
kreipti energingas pastangas į socialinį klau 
simą. Lietuvos visi žmonės — kaimiečiai, 
bežemiai, miestų darbininkai, tarnautojui, 
kurie ir dabar turėjo žmoniškas gyvenimo 
sųlygas, turės susilaukti dar palankesnių ap 
liakybių gyventi. Nors kun. Krupavičius 
pravedė didelę žemės reformų, bet per pas
kutinius keleris metus jos vaisiai šiek tiek 
sumažinti, tad vyriausybei, numatome, teks 
praplėsti žumės reformų, kad dar didesni ; 
skaičius bežemių taptų savarankiškais žmo
nėmis. Turės būti išlygintas dar pastebimas 
valdininkų, turtingesnių asmenų ir vadina
mos liaudies žmonių' .skirtumas visuomenėje. 
Tikybą išpažįstantiems žmonėms pavojus ga
lis būti mažesnis, jei Kristaus paliktų mei
lės, lygybės ir teisingumo dėsii'ų skelbėjai 
ir vykdytojai dar arčiau pasieks vis;J yisuo- 
•menę ir visada bus su ja, joje ir už ją.

Kai Lietuvoje socialinis gyvenimas pui
kiai žydės, kai jos gyventojų visiška dau
guma turės sųlygas smagiau gyventi, tada 
jokia užsieninė propaganda sukurti naujų 
santvarkų nebus pavojinga. Lietuvos žmo
nės. tikime, supras naujas gyvenimo sąlygas 
ir stengsis jas paversti kiek galima daugiau 
įmanomomis dirbti ir gyventi. Todėl bent

DRAUGAS
PYORRHEA - PYOREHIA

Rašo Dr. O. I. Bložis

Lenkija sugrįš į Vilnių”, tada Lenkija žino-j

siauti ką padaryti su Lietuva. Reiškia, jei i
lenkai Vilniaus krašte bus gerai traktuoja -J

nu, atsistačiusi Lenkija galės palaikyti Lie-! hia illltus a„ worehia apbliti bei pūna-

tuva. kaipo valstybę, bet, jei priešingai įvyk- .« .. , . .. . . . .... . .

... , .. J.: _ i 1S graikų kalbos ir plačiai va- nti dantų pasieteliai ir nuotu, Lietuva butų nušluota nuo žemėlapio.! . e * 1 4 1
Bet kokiu lenku veikimo varžymu Vilniuje,! »’»«J«n>»* ""i"' angliškai tai- to dantų omegenų kranteliui 

lietuviai išsirašysią savo valstybei mirties kančių žmonių. Pyorehia reiš- gauna karštį, arba įdegimų, 

dekretą. kia pūlių bėgimą iš danties Taigi, nuo tos lėtos ir nuo-

.. . , . _ , ir smegenų tarpo. Pūlius ten latinės bei įkirios iritacijos
stytę praganė, bet via dėlto neužmiršta LicJ l’atfaaaim pūna,.tys dantų pa- dantų .pasietel.ų .puvimas ei. 

tavai grasinti. Ir valstybės pražudymas į jųl -''Ub'liui. .Mes, lietuviai, ir gi na labai lėtai, todėl ir skau- 

puikybę ir godumu užnuodytas gaivas pro-! dažnai vartojame tą žodį, bet smo žmogus nejaučia. Smege- 

to neįdėjo. Tikrai gailą. j senesnės kai tos žmonės dar, nims gavus įdegimą ir labiau

_ . , , ,. ... . . kartais, vartoja žodį škorbu imtinus jas tik palietus tuo-
las pats lenku dienraštis įsdnsta ir tai . ’ . . . , . . . a- ,tas, vietoj pyorehia, nors, ti- jau pradeda bėgti kraujas, 

'kienybėje, škorbutas neata- Tiesa, iš dantų smegenų ir
pasaKyti, kad, girdi, dabartinė Lietuvos pa
dėtis gal duosianti progą patirti, kas yra 
Lietuvos draugai ir kas priešai. Gal jau ir tinka Pyorehia simptomams šiaip kraujas greičiau bėga, 
dabar lietuviai priėjo prie įsitikinimo, kad kei apsireiškimui, škorbuto negu iš kitos 'kurios kūno da 
Liublino Unija, tai buvusi geriausia lietuvių apimta gyvybė esti suvargus | lies. Taigi, pasirodymas krau- 
laisvės garantija. Iš visų savo “klaidų”, i ir nykstanti, o pyorehia aipi- 
lietuviai esą turėtų pasimokyti ir, supras- kuti dantys atrodo (kaip tik 
kime, pulti lenkams į glėbį. priešingai; dantys balti, gra-

Durnesnių pastatų lenkų laikraštis padary- 'ūs, smegenys raudonos, pil

ti, žinoma, negalėjo. Praradę savo valstybę, 

kitus drįsta mokyti ir grąsinti. Jie turėtų 

žinoti, kad jei Lietuva bet kokiais, artimes-

ir ji būt jos likimo susilaukusi. Kadangi 

Dievas apsaugojo Lietuvą nuo tokių ryšių 

su lenkais, ji šiandien tebėra nepriklausoma 

valstybė.

Kaip bus traktuejami V imi aus krašte gy- 

vtną lenkai, apie tai lenkų vadai neturėtų 

rūpintis. Jie gali būti tikri, kad įgimtas, lie

tuvių žmoniškumo jausmas neleis lietuviams 

keršyti lenkų tautos žmonėms už tas kru

vinas skriaudas, kokias padarė Vilniaus kra

što lietuviams lenkų valdžia, valdydama tą 

kraštą per 19 metų.

nos kraujo.
Pyorehia gauti yra 'keletas 

priežasčių, iš kurių viena pa
prasčiausių, tai ne tik nėji- 
mas pus dantistą, kad apžiū
rėtų ir išvalytų dantis, bet ir 
nevalynias jų namie rytą ir 
vakarą. Nešvarulinas, kuris 
susidaro iš seilių nuosėdų, 
kraujo ir jo serumo, pradeda 
nusėsti ant danties ir palie
čia smegenų kraštelius. Ne
valant dantų tasai nesvaru 
mas eina gilyn ir gilyn tarpe 
danties ir smegenų. Nors pa
tekęs ten nešvarumas sukie
tėja, kaip ir dantis, vienok

APŽVALGA>♦♦♦•»»♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦»♦«♦» »«
Kiti Apie Lietuvos Sutartį Su 

Sovietais

jo iš dantų smegenų ne visuo
met yra pyorehia priežastini. 
Tik dažnus pasikartojimas to 
kraujo bėgimo jau duoda su
prasti, kad reikia pasivesti 
save savo šeimos dantų gydy
tojui.

Kai jau labai esti dantys ir 
dantų smegenys apimtį pyore
hia, smegenys tada žymiai pū
sterėja, labiau parausta, net 
atšoka nuo dantų. Tuomet ir 
dantis pasidaro liuosas. Kai 
pajuntama smegenyse skaus
mas, tada jau nėra jokios a- 
bejonės apie pyorehia buvi
mą ir gydymas jau esti pavė
luotas. Kai tokioje padėtyje 
atsiduria dantys, žmogui yra 
pavojaus ne vien nuo pyore 
bia prarasti dantis, bet gau-

nesukelia jokio skausmo, tik) tį jr kitokią ligą, nes esan 
vėliau pajuntama niežėjimo ir tieji pūliaį užkrečia lymfeti 
pradedama pastebėti, jog da-! kus, kraują ir t.t. O tas
utis darosi lyg ilgesnis ir i- 
nia klebėti.

Kita pyorehia atsiradimo 
priežastis, tai netikęs užtaisy
mas dantų ir blogas pritaiky
mas tiltelių, bei.'karūnų, bfl-

‘Winei“ixa” rašo: “Sutartis skamba gra
žiai. bet visa priklausys nuo to, kaip ji bus 
vykdoma. Jei {Sovietų liusija neatsisakys ge
ros valios, Lietuvos klestėjimas nebus sulai- | 
kytas, Lietuvos suverenumas nebus pažei- 'Pel(L(k‘li Imu aštifls kia-
džiamas. Juk istorija žino atsitikimų, kad|štai; > duoda £eros progos 
svetima kariuomenė yra stovėjusi kitoje vai- pyorehia bujoti, 
styoėje ne okupaciniais tikshus. Tikėkime,! Bendrai imant, žmonės y- 
kad ir Sovietų kariuomenė stovės Lietuvos • ra daugiau netekę dantų nuo 
teritorijoje tik tiems tikslams, kurie pažy- pyorehia, negu nuo kitos ku
meti pasi lasytoje sutartyje. vjOs ligO.s. Nuo vienokio, ar

Sutartis pripažįsta Lietuvai visai savaran
kišką tvarkymąsi viduje, pripažįsta jai jos 
socialinę ir ekonominę sistemą; abi valsty
bės pasižada nesikišti į vieną kitos viduji
nius reikalus. Šis nuostatas labai svarbus.
Nuo jo vykdymo priklausys abipusiai geri
santykiai. Sovietų Rusijos vidujinė santvar- ir mokytus, net neretai 
ka visai neprivalėtų turėti jokios įtakos į . ir dantistus. Dantisto akimis 
Lietuvos viilaus gyvenimą. Aišku, ideologi-1 žiųrint dantys atrodo norma
lios propagandos iš komunistinio intemaci- lūs ir sveiki. Bet reikia gi 
jonalo bus labai sunku išvengti. Komunistų iįau .pažiūrėti. Pyorehia api 

uiti dantys ypatingai iš lau
lv«t it: Izil/vu niituiti ir-ili

kitokio gedimo žmonės yra1 
netekę dantų, bet ne tiek, kiek 
nuo pyorehia. Ji yra labai 
ypatinga liga, nes apgauna 
.ne tik paprastus darbininkus,

sudaro pavojų žmogaus gy
vybei.

Skaitytojas yra girdėjęs, 
kad žmogus turėdamas blo
gus, pažeistus' tonsilus, suar
do savo sveikatą. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie apleis
tus dantų kakliukus. Yra ap
skaičiuota, jog aštuonis sy
kius daugiau esti vietos inte 
kcijai ap-ie blogus dantis, ne
gu apie blogus tonsilus. Vie
nok daugelis pasakys, jog 
žmogus yra laimingesnis su 
blogais tonsilais, negu su blo
gais dantimis. Pyorehia labai 
padeda ir kitoms ligoms įsi
galėti, kaip antai, širdies, są
narių, reumatizmo, plaučių ir
kit. Dėl to, visuomet reikia žai nusiskundimo, bet labai

daug dejavimo.

Salys yra turtingos ne tiek. 
kiek jos yra derlingos, bet 
kiek laisvos.

Dievo prieSlhirtkas niekuo 
met nebuvo tikru žmogaus 
prieteliu. .

Prakeiktas aukso troški
mas! Ko tu nepri verti žmo
nes papildyti.

Su vyrais visuomet būkin 
vyrais, bet prieš Dievą vistu- 
met būkime vaikai, nes Die 
vo a'kyse mes ir esame vai
kai.

Kas būdamas neturtingai: 
veda turtingą žmoną, tas gau 
na ne žmoną, bet valdovą.

Senatvė palyginus su amži 
nybe yra tik pirmas lyto bly 
kstelėjimas.

nutrauktas ir už.negstas jim Verčiau kentėk už teisybe. 
Italiją, Roma. Mokestis liekb ^g” turėk pasisekikno netei-

daboti savo dantis ir, pama
čius, ar pajutus, ką nors įtar- 

, tino, visuomet apsilmokėe pa- 
I si tarti su savo šeimos dan
tistu.ko pusės atrodo švarūs, balti 

ir gražūs, tiktai truputį di
desni, negu normalūs dantys 
ir jaučiama, kad' pradeda kru
tėti. Danties struktūros pyo- 
reliia visai nepažeidžia, nes( 
ji veikia tiktai ant minkštų 
kūno audinių, būtent ant dan
tų pasietėlių bei iperedantti
nto, reiškia elemento, kuris 
jungia dantį ir žandikaulį. 
Kuomet tie dantų pasietei iai 
pūna, skausmo visai nejau
čiama ir nieko negalima ma
tyti, išskyrus mažą ženklą, 
tni yra paraudonavusias apie 
dantis smegenis. Vienok, pa
spaudus smegenis, jei yra py 
orehia, tuojau pasirodo bis- 
kntis pūlių, o toliau pūliuo
tas kraujas. Kraujas ir pū- 
il.?* bėga iš tarpo dantų ir

Šiemet Mažiau
Oficialiais duomenimis šie

met Lietuvoje varžytinių ska: 
čius mažesnis nei pernai. Per 
7 'mėti. kilnojamo turto var 
žvtinių buvo 41 (pernai 50H; 
ir nekilnojamo turto 43S (pe- 
mai 699). Iš varžytinių par 
duodamo nekilnojamo turto 
skolos siekė 3,240,000 lt. (per
nai 6,110,1X10 lt.) ir parduoto 
turto už 2,950,000 lt. (pernai 
4,960,000 lt.).

Kaunas (K) — Te!efotw
susisiekimas su Juhgt. ''n!- 
stybėmi? per Angliją laikina'

smegenų, Ops juos ten gami-, tas pats.

šiuo metu turime ♦ifirėti į naują Lietuvos Int primena kiekvieno lietuvio pareigas, o 
gyvenimo laikotarpį švi&*.’Ojpjs> akimis, ku- tikinčiųjų tnaldoe lai krypsta dabar į AuS- 
rios tačiau neturi būti užmerkto^. ros Vartų Vilniuje Dievo Motiną, kad Ji

Nauja padėtis turi dar labiau įpareigoti' išmelstų pas Aukščiausiu ypatingų malonių 

mus visus dirbti. Lietuviška sąžinė lai buo- Lietuvai ir visai lietuviu tautai”.

Šeštadienis, spalių 14 d., 1939

Naujo tipo Amerikos Jungt. Valstybių priešlėktuvinė ka- 
nuolė. (Acme telephoto)

- - ------ - -
Pluoštas Gravių Minčių

O, laisve, laive, kokios pik
tadarybės vardan tavęs! Nuo- ; žvaigždės turi progos pamir-

Auksas labiausia blizga ten, 
kur dora pradeda temti, ly
giai kaip saulei nusileidus

bitinis bruzdėjimas yra lais
vės kaina.

Laisvė yra toks daiktas, 
kad mes neprivalome veną!i 
nei mirties varantis prie jos 
atgavimo.

Laisvė nenužengs ant žmo 
nių, bet patys žmonės turi kil
ti į laisvę. Tai yra palaima, leistus laimingus laikus, 
kuri turi būt užpelnyta pirm, Tuščia garbė gali žydėtų 
negu ji teiks džiaugsmo. bet ji niekad neneš vaisiau.-.

Dievas s uteikia laisvę tikį Surinko A. Valančius
tiems, kurie ją myli ir visuo- ! 
met paga tavi ją saugoti ii 
ginti.

gėti.

Tas gerai pamokslininkau- 
ja, kuls gerai gyvena.

Kas dainuoja, tas nubaido 
negales.

Nėra didesnio krimtimos, 
kaip nelaimėje prishmnu pra-

Laisvė, kuomet įleidžia ša
knis, tampa greit augančir 
augalu.

žmonių rei
j,

Dievas valdo
kalus. Jei žvirblis nepuo'a 
žemėn Jo nepatė^nytas, tai 
nei valstybė negali įsikurti br 
jo .pagalbos.

Laisvoje šalyje yra daug 
riksmo ir mažai ketitėjimo.

Despotiškoj šalyje yra ma

Vatikano Programoj 
Dalyvauja Choras

Šeštadienį, spalių 21 d. tarp 
1.00 ir 1:30 po pietų ĖST. per 
NBC — Red Network, 'kartu 
su Kardinolu Fumasoni Bon- 
di, Sacred Congregation of 
Propaganda prefektu, kuris 
sakys savo metinę Misijų Se
kmadienio kalbą, bus girdima 
iš Vatikano ir 100 balsų vy
rų Propaganda Fides choras. 
Choras sudarytas iš viso pa
saulio tautų. Toj pačioj prog
ramoj bus girdimas ir Mon
sinjoras Tomas J. McDonneli 
iš New Yorko.

“Katalikų Tikėjimo” 
Užsakyta Virs 
300,000 Kopijų

Katalikų Universitetas A- 
merikoj yra išleidęs trijų to
mų Katekizmą “Catbolic 
Faith”) kurio šiomis dieno
mis jau užsakyta virš 300,000 
kopijų. Naujasis katekizmas 
paremtas Kardinolo Gasparri 
žymiuoju “Katalikų Katekiz
mu”. “Catbolic Faith” ruoš
tas penkeris metus ir remia
mas 60 vyskupų.

s\ ueje.

KAUKAS (ė) — Pradėtas 
daryti projektas Biržų girini, 
kuri apima 14.380 ba pelkė!o 
ploto, nusausinti. Ateinantį 
pavasarį žadama pirkti dvi 
žemkases, kurių viena kainuos 
apie 50,000 lt. ir iškas per 
valandą nuo 30 iki 5. kubi
nių metrų žemės.

Rfemkite Savuosius
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Lietuvos Sodžius Prieš 50-60 Metu
Baso Meškuitis

(Tęsinys)

Višnarnuskienė visų amžių, 
mūsų ai minime, buvo pieme
nų viršininkė.

Budrio brolis vengdavo 
draugiško gyvenimo. Apie jj 
nie'ko nebuvo girdėti.

Pamišėliui tarnavo ir tik 
po mykuliu grįždavo trūni
jami laikui į savo namus.

Danasas kalvis -— tvirtas, 
tylus, gan taupus žmogus, vė
liau jis nusipirko ūkį.

šiai, ir visi bus Gibničių 
gyventojai anais laikais, ne
skaitant jų šeimos ir samdi
ninkų.

Šiandien jų nebėra, išėmus 
buvusį jauninusįjį Stasį Vai
tiekūnų. Buvo gi tai laikai 
savo paprastumu savotiškai 
gražūs, ramūs, buvo tai at
skiras kaimo pasaulis, kuriam 
platus 'modernus pasaulis ne
žinomas, kaip mums šiandien 
nežinomi Marso gyventojai. 
Šiaulių miestas su kai kurio
mis išgrįstomis gatvėmis ir 
su vienu, kitu dviejų aukštų 
mūro namu buvo telankomas 
parduoti javus ir kitus ūkio 
produktus, pamatyti jomarkų. 
ištroškusiatn įsigerti smuklė
se mieste, ar kur pakelyje. 
Kas ten toliau randasi, kam 
žinoti! Jeigu kam kada tek-1 
davo nuvažiuoti į Mintaujų, 
ar Rygą sn linais, ar Pamušės 
vandenio varomą malūnų, tai 
buvo laikomas “buvolu” žmo
gumi, daug mačiusiu. Užtat 
sodžiaus gyventojai visa sie
la ir širdimi prisirišę buvo
prie savo gimtojo kampelio, 
savo habnelių, laukų ’?r (^kė
lių. Kaimo aplinkuma taip bu
vo susijusi su jų siela, kad 
jų apleisti būdavo taip sun
ku, kaip sunku ligoniui per
nešti kokių operacijų. Mer
gaitė išteka į kitų sodžių, grau 
džiai apverkia savo namelius, 
kur augo; takelius, kuriais 
vaikščiojo; eina per kiemus 
atsisveikinti su šeimininkėmis, 
puola joms po kojų, bučiuoja 
kelius su karčiomis ašaromis 
ir širdgėla, nes reikia persi
skirti. Atsisveikinimas su tė
veliais, broliais ir sesutėmis

scenos. Berniukas sodžiuje au
gęs, kai išeina užkurioms, ar 
reikia eiti į kariuotmenę, be 
gilios širdgėlos negali atsi
sveikinti su savaisiais ir so
džiumi ; pasidaro alaus, kvie
čia draugus ir artimuosius iš
leistuvėms ir čia be ašarų ir 

j susigraudinimų neapseidavo;
I išvažiavęs nepamiršta savo 
j gimtojo kampelio, rašo pats, 
ar per kitus graudžias “gro- 
matėles” ir nepamiršta visus, 
visus sveikinti. Tas gilus ir 
tvirtas prisirišimas prie gi
mimo ir augimo vietos — tai 
charakteringa sodžiaus gyve
ntojo sielos ypatybė. ,

Anais laikais visi dėvėda
vo naminio darbo, namie siū
tus drabužius. Tiek milų, tiek 
drobę ausdavo šeimininkės sa
vo šeimai, taip kad mergaitė 
prie tėvų pirm ištekėjimo tu
rėjo išmokti verpti, austi ir 
ūkio ruošos. Rūbus siūdavo 
kaimo siuvėjai, kurie kviečia
mi buvo iš sodžiaus į sodžių, 
iš kiemo į kiemų ir tenai ap
siūdavo visų šeimynų. Mūši) 
apylinkėj plačiai buvo žino
mas siuvėjas žydas Leizeris. 
Bendrai, visur žydai siuvinė
davo, bet apie Joniškį ir Gru
zdžius pradėjo rastis ir lietu
vių. Vasarų per darbyVnetį vy
rai nešiodavo vien apatines 
kelines ir marškinius su šal- 
bierka, ar, be jos. Apvalinei 
vartodavo darbui ir bažnyčiai 
nagines, bet šienų plovė basi. 
Jaunesnieji dėvėdavo (tik ne 
darbui) batus su aulais; pa
prastai aulus laikydavo virš 
kėlinių, tačiau pažangesnieji 
pradėjo kelines užleisti ant 
aulų,

NAPPY By lrv Tirman

Kunigas turėjo kaimo žmo
nėms didelį, imponuojantį au
toritetų ir galingų įtakų; vie
šai mokinus ir barus žmones 
už kaltes, liturginiuose rū
buose vadovaująs viešose pa
maldose turėjo viršesnį, negu 
žmogiškąjį autoritetų. Atėję 
į bažnyčių žmonės noriai klau 
sėsi kunigo pamokslų, god- 

j žiai gaudė gražesnius ar skau- 
i dėsnius žodžius, dalyvavo su 
1 pamėgimu visose pamaldose 
ir bendram giedojime. Tas vi
skas darė jiems gilaus įspū
džio ir geros įtakos. Mėgdavo 
jie atpuskus (atlaidus), va
žiuodavo i kaimynines bažny
čias paklausyti naujų pamok
slininkų pamokslų, eiti Šv. Sa
kramentų. Per atlaidus klau
syklos būdavo apgultos nuo 
pat ryto ne mažiau, kaip New 
Yorke Radio City teatras bū
na apgultas norinčių patekti 
į vidų. Patys pasilinksmini
mai, puotos tampriai rišasi 

! su religija. Bankietus keldavo
čionišku. Taip, gryna gamta knygės, kiti savo mokslų da- Į religinio kokio akto proga: 
ir krikščionybė sudaro kai- varydavo iki stacijų, ar Do- 'krikštynose, šermenyse, vestu- 

\ į do psalmių. Rusų valdžiai į vgse> didžiuosiuose parapijos 
sti opiai dabojant, kad nepa-! atlaiduose. Vaišėse piūmųjų ir 
siiodytų bet koks lietuviškas svarbiausiųjų vietų užimdavo 
spausdinys, maldaknygė iš namje darvtas alus. Be alaus

Šiomis dienomis Pacifike siautė didelė audra. Long Beacb, 
Calif., pakraščiais, vilnims atsimušus į sienų, vanduo iškil
davo iki 50 pėdų aukščio. Vietomis buvo pavojus gyvento
jams (Acme telephoto)

alaus sudarydavo bičiulystę, 
susitaikindavo priešai. Šeimi
ninkas, norėdamas pamylėti 
savo kūmų, ar prietelį, pasta
rajam atvykus ant alaus, nu

veda jį į alkieruškų, duoda 
vienų, dvi čerkikes degtinės 
ir tiek, daugiau jos nieks ne- 
niatvs.* »

(Bus daugiau)

"THINGS THAT NEVER HAPPEN”

iniečio dvasios kultūros pairO
rindų. Tos kultūros šaltiniai 

■— tebeveikusios ir tebegyva
vusios žmonių tarpe pasakos, 
patarlės, senovės papročiai, y-' 
pač dominuojančiai veikianti 

juos pasekė dauguma, Bažnyčia su doros mokslu,
jaunųjų. Moterys, mergaitės 
važiuojant į svečius, ar einant 
į bažnyčių pradėjo dėvėti če- 
verykus (batelius), kuriuos 
dažniausiai nešė surištus į ske 
petaitę ir tik gaspadoj juos 
užsimaudavo.

Įdomi yra anų laikų sod
žiaus gyventojų psichikos 
struktūra. Ji nėra labai sudė
tina, turi, natūralų, katras in
dividas, savo pobūdį, tačiau 
turi ir bendrų, kurį galima

krikščioniškais principais, sa
vo išviršutiniu kultu. Anais 
laikais vaikų sieloms įspūdi
ngai veikė vyresniųjų gražios 
pasakos. Vaikeliai iš tėvų, ar 
“daraktorių” įgaudavo sųmo
nės apie Dievų — Aukščiau
siųjų Esybę ir būstonųjį gy
venimų, gilios pagarbos Baž- 
nvčiai ir Jos kultūi. Tuo Ifti-

Prūsų slapčia partraukta bu
vo mylimiausia ir populiariš- 
kiausia kaimo literatūros kny 
ga. Rečiau kaim tekdavo gau
ti kokia kita knygutė, vėliau 
laikraščiai “Aušra”, “Apžva
lga”. Kuomet žmonės maty
davo kunigų, ar kitų kų skai
tant knygų, sakydavo “mel
džiasi”, nes manydavo, kad 
šventos knygos tespausdina- 
mos ir kas spausdinta - pa
rašyta, tai šventas daiktas.

ku dauguma nemokėjo neil Taigi maldaknygės, Šventųjų

būdavo gilios, kilnios dramos pavadinti natūraliai - krikš-

skaityti, nei rašyti, kiti mo
kėjo skaityti vien rytmetines 
maldas ir litanijas iš malda-

Gyvenimai ir dorinio - reli
ginio turinio pasakaitės buvo 
vienintėlis iš knygų gaunamas 
dvasios penas.

nėra meilės (vaišinimo), bę 
alaus neįmanomas ir negirdė- 

i tas visoj apylinkėj bankietas. 
Prašant į kokių iškylų, saky
sim krikštynas, nesaKoma 
“prašom į krikštynas”, bet 
“prašom ant alaus”. Nagi ir 
gerdavo to alaus panašiai 
kaip Amerikos lietuviai per 
piknikus. Pasidarius amus ū- 
kininkas siunčia savo kaimy
nams po ąsotį koštuvių, be to 
bedarant alų, pamačius kai- i 
m ynų, ar kaimynę, juos būti
nai kviesdavo paragauti alu
čio iš rūgstančio kubilo. Alu
mi vaišindavo svečius, prieffUHUHHnilHHHUHflUMHHHMMHMHBU■ ■ ■ ■

RŪTOS DARŽO VARTŲ UŽDARYMO

PIKNIKAS |

Spalių 22, 1939.
PROGRAMOJE DALYVAVJA:

3:30 vai. p. p.

Illvtikų Trys Poros.
Politinis Ixi£ima>: Chamhorlatai, Daladier, Mussolini. Stalln, Hltler.
Dariaus-Girėno Poste Jauni Muzikantai.
Eva ftlrvaltės Solo.
J. Brazaičio ScRtetan.
Trys Chorai: šnnim-Rnntm, ftakar-Makar Ir Panevėžio Choras.
Dr. P. J. Ilartkus sn prakalba.
.Pianistes: K. Kabockls.
Klasiškus šoktus šoks: Edv. Oksas Ir Genovaitė Rrazaltytč.
Salėje Muziką Gros L. šimučio, Jr. Orkestrą — “The T<w»pers".
Darže Gros V. Radzevičiaus Suvalsklnč Orkestrą.
Rus Ir Kiti Pamnrglnltnal.

Kviečia visus — Daržo Jki)rėjai Ir Eks-Kareivlal.

i
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KIDS — hcf rurrr love

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai antį

1-MŲ MORGIČIŲ

f/<į7 O» VOUA x -v, 
HlVfStMIM

11 1 " "^51
V F TO

» f OOO. Zipz

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed ral Savings and Loan Insurance Corp., H'nshlngton, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Treėiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirmadienj. Ketvirtadieni ir šeštadieni nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Buiiding & Loan Association

Joseph F. Gribauskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINAS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELUOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais..................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais................................ $1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 
navičius. Autoriaus leidinys .....................................$1.00

KANČIŲ LIUDININKAI fSeptynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius ................................................................. $0.50
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... $0.50 
ŠVENTASIS RASTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Afkivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PASAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Knn. P. Vaitukaitis......................................$0.25

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Katalikiškas. Laikraštis Yra JHisų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas” Ušaipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

I
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SOCKO THE SEADOG
Wast-matbs/ l'M
Back A0OAROSHIP

OI'LLTELL VE WHAT-T 
5OCKD/ LET5 SYLE TA* 
THE SOUTH SEASAN' 
VISIT THE ‘EAD’UNTERS 
> AN' CANNIBAMSA 
’VUHAT COULD BE o \unccj= • m* -ruzrr <<

AN1 AFTER RUNNIN'ALL OVER TH’ 
JIMNAyZIUM, ICOMES BACK W 
’ER AN1 SHE 5EZ l‘MTDO5CRANNY 
AN' SHOULO PUTS ON VVEI6HT/ 
l’M 5ODISGOSTID, l’D RATHERBE 

A* COORTIN ’ DANSER THAN 
PETUNyA?

By Teddy

Žuvys, Kurias Valgė Rusijos Caras
Aukštadvario apylinkės vaiz
dai. — Kartuvių kalno pas
laptys. — Penkiolika tvenki

nių, kuriuose auyinunri 
upėtakiai

(L. A.), Aukštadvaris, neto
li administracinės sienos, yra

buvo įkūrę lenkišką mokyklų. 
Vienam kitam domininkonui į- 
simaišus į sukilimą, vienuoly
nas buvo uždarytas. Jo vieto
je — tuose pačiuose rūmuose 
buvo įkurtos kareivinės, Auk
štadvario įgulos kareivinės. 
Aukštadvario įgulos mirusieji

nę paversdavo didele klampy*-;
ne- i »it

— Karves, patekusios į tas 
vietas, nepajėgdavo išeiti, — 
pasakoja Dr. Mongirdas.

Vėliau tie kalnų šaltiniai, 
trejus metus intensyviai pasi-

Upėtakis nemėgsta šilto 
vandens

Upėtakis yra tokia žuvis ku 
ri mėgsta tik šaltų vandenį. 
Šiltas vanduo jai nepakelia
mas.

— Kai užveisėme upėtakių

giraži Dzūkijos iškarpa. Apsup 
. > . ii- kariai buvo laidojami tose patas aukštumų, kurių kloniuose ...

dartavus, buvo sutvarkyti. Bu kartl( įįilo vandu0 tTenW. 
vusioje klampynėje atsirado 
penkiolika tvenkinių ir

nas darbininkas pranešė, kad

niuose, — pasakoja Dr. VI.
juose Mongirdas, — ir atbėgęs vie- 

paleistos tauriosios žuvys —

... v . v . • ... ieiose kapinėse ir nuo to metotelkšo mėlyni ežerai, ir miškų. 1
,, , . , . įjos gavo mišrių kapinių var-rats miestelis pergyvenęs vi- «* n L 1 1
sų eilę mūsų žemėje vykusių
praeities karų. Už miško neto 
Ii Aukštadvario yra kalnelis,
vietos žmonių vadinamas kry
žių kalnu. Sako, kad senais 
laikais ant to kalnelio buvęs 
tiesiog kryžių miškas. Tačiau 
metai po metų sviro žemėn 
kryžius po kryžiaus ir šian
dien tebėra likęs tik vieno kry 
žiaus pasviręs liemuo. Čia, 
žmonių tvirtinimu, po kažku
rio karo buvę daug palaidota 
žuvusių karių. Ir kitose Aukš 
tadvario apylinkėse daug kur 
aptinkama žmonių griaučių.

Prie pat miestelio yra sukū
limo metų menąs aukštokas 
kalnelis. Sakoma, kad sukili
mo metais šio,kalno viršūnėje 
Imvo įrengtos kartuvės suki
lėliams karti. Jose buvęs pa
kartas vienas dominikonas ir 
keletas kitų sukilėlių, kurie 
čia pat esą užkasti. Nuo kar
tuvių kalno atsiveria turinin
gi Aukštadvario vaizdai. Po 
iaojomis sutvaska miestelį su- 
jių šeši ežerai ir gojais apau
gusios atkalnės. Atrodo, kad 
v^sa apylinkė yra savotiška 
medžiuose skęstanti sala, išrai
žyta ežerų.

Įdomios Aukštadvario seno
sios mišrios kapinės. Jose bu
vo laidojami ir katalikai, ir 
provoslavai.- Šias kapines bu
vo įkūrę vietos domininkonai, 
kurie čia turėjo vienuolynų ir 
dar Zigmanto Augusto laikais

Mg PabaigtmriB 
> Pinga

dą. Paskutiniais metais miš
riosios kailinės buvo gerokai 
apleistos. Mirusieji buvo lai
dojami naujosiose kapinėse.

Į mišrąsias tik retkarčiais 
įkišdavo kokį netikrą kataliką, 
— pasakoja aukštadvariškiai.

Prieš metus inišrosios kapi
nės jau aptvarkytos, aptvertos 
nauja tvora. Dabar jose jau 
daugiau laidojama aukštadva 
riškių. Daug kas nori būti miš 

iriosiose kapinėse palaidotas 
• dėl to, kad jose jo giminės 
buvo laidojamos kartų kartos. 

Tauriųjų žuvų ūkyje

Kalifornijos vaivorykštiniai 
upėtakiai. Upėtakiams gėlasis 
Aukštadvario šaltinių vanduo 
patiko ir čia jie pradėjo ge
rai augti. Greit Aukštadvario 
vardas buvo dažnai minimas

visos žuvys išvertusios pilvus 
plūduriuoja vandens pa viršu
je.

Tad nuolat vasarų reikia 
matuoti vandens temperatūra
Kai tik jis pradeda kiek dau- 

piie Rusijos caro stalo, kuris,1 gįau — jg šaltinių palei- 
sako, buv ęs didelis šios žuvies ūžiama didesnė srovė.
mėgėjas.

Anksčiau visoje Rusijoje ne 
buvo padoraus upėtakių ūkio. 
Tad jų iš Aukštadvario buvo 
didelis pareikalavimas. Tais 
laikais Dr. Mongirdo tvenki
niuose augo iki 200,000 upėta 
kių. Kas metai buvo parduo
dama iki 3,000 kilogramų. Iš 
Aukštadvario upėtakiai buvo 
siunčiami ne tik į Petrapilį ca 
ro stalui, bet nemaža jų parei-

Vukštadvaryje yra gražiai kalaudavo Kijevas, Varšuva,
įrengtas Dr. VI. Mongirdo u- 
pėtakių ūkis, kuris veikia nuo 
1908 metų. Toje vietoje, kur 
šiandien auginami Kaliforni
jos vaivorykštiniai upėtakiai, 
lanksčiau buvo neišbrendami

iš kurios mūsų gėluose vande
nyse užaugintos žuvys patek
davo ir į Berlyną. Šiuo metu 
Dr. VI. Mouiigįrdo ūkyje, ka
dangi nėra didelio pareikala
vimo, upėtakių užauginama

liūnai. Čia iš kalnelių srovena j žymiai mažiau, negu prieškari 
visa eilė šaltinių, kurie savo niais laikais. Per metus apie 
nuolatinėmis versmėmis įkal- 10IH) kg.

KIDS

Iš viso upėtakiai yra jautri 
žuvis ir reikalauja didelės 
priežiūros, kuri prasideda pe
rykloje ir baigiasi, kai upėta
kis pardavimui išimamas iš 
tvenkinio.

Upėtakis yra plėšrus. Jis 
net plėšresnis už lydį. Dėl te 
mažesniuosius visada reikia 
atskirti nuo didesniųjų, kad 
galimai didesnis skaičius jų 
galėtų užaugti. Paprastai bū
va laikomi veisliniai upėta

i kiai. Neršto metu, kuris įvyks 
ta kovo pabaigoje ir balandžio 
pradžioje, veisliniai upėtakiai 
išgaudomi iš prūdo ir poromis 
suleidžiami į tam tyčia parue 
štas dėžes, pripiltas vandens 
Tose dėžėse kiek palaikytus 
uptakius išima iš patelių iš
spaudžia prinokusius ikrus, o 
iš patinėlių pienų ir paskiau 
ikrai nešami į peryklų. Veisli
niai upėtakiai vėl suleidžiami 
Į atskirų tvenkinį.

Perykla yra įrengta atski
rame namelyje. Aukštadvario 
upėtakių perykloje yra aštuo- 
ni perinimo aparatai. Kiek
viename aparate telpa iki 10,- 
000 ikrų. Apvaisinti ikrai su
dedami į ajiaratus. Per juos 

/nuolat iš šaltinių srovena van
duo, kuris pereina per du fil
trus. Per filtrus vanduo lei
džiamas dėl to, kad ikrus pasie 
ktų visai švarus, be jokių smė 
lio nuosėdų. Jei su vandeniu 
ant ikrų patektų smėlio ar 
dumblo, nemaža jų žūtų.

Kai iš ikrų išauga žuvytės, 
jos perkeliamos į šiek tiek er
dvesnius įrengimus. Mažo u- 
pėtakiuko pakaklėje būva tam

tikra pūslė. Kol ji yra — žu
vytės nereikalingos maitinti. 
Vėliau pradedamas joms duo
ti maistas. Peryklos namelyje 
mažieji upėtakiai, išnykus pa 

į kaklės pūslei, maitinami 3—4 
i savaites. Dabar jiems tinka
miausias maistas — sumaltos 
kepenys.

Po to jau upėtakių prieau
glis perkeliamas į prūdus. Į 
atskirus prūdus perkeliami 
vienadydžiai upėtakiai ir to
liau maitinami. Geriausias 
jiems maistas — žuvų mėsa. 
Galima maitinti ir gyvuliena, 
bet tuomet upėtakis ne toks 
skanus.

Perkėlus upėtakių prieauglį 
į prūdus ir jam duodant mais 
to dar reikia daboti jo augi
mas. Paprastai vieni sparčiau 
auga, kiti lėčiau. Daugiau pa
augusieji pradeda gaudyti ma 
žesniuosius. Užtat upėtakiij 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63 r d Street

OFISO VALANDOS:
Nuo I — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KV1ECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

SWER
Wf»tc/> ere H»e 

only cough drops 
containing 
Vitamin A?

(CAKOTINI)

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Tards 8146.
VALANDOS: Nno U iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-’vadieuiais • 2 iki 4 ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 12

< OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Seitadieniaia

Valandos: 3—8 P. M.

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDO8:

1 — i ir 6:30 — 8:30 valiai*
ir pagal sutartį.

OR. F. C. WINSKUNAS
THYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tel. Canal 0402

Ir. CHARLES segaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 288b 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DR. P. J. BEINAR
(BEINARACSKASI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai, 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Telefoną. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARquette Rd. 

Ofiao valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Treeiadienais ir Sekmadieniais

Susitarius.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Pradeda kelionę į Piknikų 
Pabaigtuves Spalių 22 d., 19- 
39 — visiems pažįstamas Tel
šių Kupčius,

KLAUSYKITE

New City Mirė Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycies.

Prograine dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Mėsa.e e e e e a a > aeJKKAa tajLt-e.ejLi.»aj>-eajM-»-«.>-e-aJtoi

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomia anaitarna

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS j 

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

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapeet 1989

TaL YARda 6921 
Rea.; KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiao TaL VIRginia 00*6
Rezidencijos tol BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.; 2—4 ir 6—8 P. M. 

Resideaeija
6939 So. Claremont Ava.

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Stotaa visokios rųliea nanjaa namas ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi 
•okį taiaymo darnų ba Jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna (eriamq atlyginimą ii Fire In- 
nunooe Oompanijų dėl taisymo apdega 
rių namų). Danui paskolas ant nanjų ii 
senų namų, aot lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nno 6 iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Tai OAHal 6128.

DR. BIEŽIS
•YDTT0JA8 IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 V. s.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblie 7861

Tai OANal 0267 -
Rea. TeL PROapeet 6668

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

4

Office Phone Ree aad Offioe
PROapeet 1088 1669 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANel 0706

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Sagai eutarų.

TeL YARda 8246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal entartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette 8660 
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ii 

Penktadieniais
4631 So. Ashland Avė. 

Tel YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniai, ig

Saėtadiaaiauk



ŠeStadienis, spalių 14 d., 1939

LIŪDNŲ SUKAKTUVIŲ 
PROGA

A. -Į* A.

ELENA RAKAUSKIENE
1938 metų spalio mėn. 17 dienų, kada Jungti

nių Amerikos Valstybių katalikų atstovai garbi
no Visagalį Dievų Eucharistiniame Kongrese, 
New Orleans, La., Mirties Angelas aplankė mū
sų pastogę ir nuskynė mano gyvenimo darželio 
mylimiausių gėlelę — mano žmonų — Elenytę 
Narinkaitę-Rakauskienę.

Velionės giminės, artimieji ir pažįstamieji ta 
skaudžia žinia buvo sujaudinti, tačiau tas liūd
nas įvykis skaudžiausiai palietė mane. Iš visų 
Amerikos kraštų pasipylė už a. a. Elenytę šv. 
Mišių intencijos, o unan plaukė užuojautos pa
reiškimai žodžiu, telegramomis ir laiškais.

Der laidotuves Chicagos ir apylinkių visuome
nė, lankodama velionės karstų, taip pat palydint 
jų į amžinojo poilsio vietų, dalyvaujant sese
lėms vienuolėms ir dvasiškijai, tuo pareiškė jai 
paskutinį kartų didelę pagarbų ir meilę. Velio
nės ir savo vardu daug kartų aš visiems nuošir
džiai dėkojau savo maldose į Jėzų Kristų.

Tokiu pat nuoširdumu, pagarba ir dėkingumu 
kviečiu visus a. a. Elenytės gimines, geradarius, 
prietelius, draugus ir katalikų visuomenę pasi
melsti, minint mirties metinę sukaktį, už a. a. 
Elenytės sielų.

Spalio 17 d., metinės sukakties proga, šv. Mi
šios a. a. Elenytės sielos intencija bus laiko
mos :

Komoje, prie Šv. Petro grabo — kun. prof. J.
Vaitkevičiaus,
So. Boston, Mass., Šv. Petro parapijoj — kun.
P. Virmausko, 8 vai. ryto,
l’aterson, N. J., Šv. Kazimiero parapijoj —
kun. J. Kintos, 8:30 vai. ryto.
Worcester, Mass., Šv. Kazimiero parapijoj — 
kun. J. Petraičio,
AVilkes-Barre, Pa., Šv. Trejybės parapijoj — 
kun. J. Miliausko, 8 vai. Vyto,
Brooklyn, N. Y., Apreiškimo parapijoj — kun. 
N. Pakulinio, 8 vai. ryto,
Chicagoje, šv. Kryžiaus ligoninėje (Elenytės 
mirimo vietoj), — kun. P. Juškevičiaus, 6:15 
vai. ryto.
Iškilmingos gedulingos pamaldos bus taip pat 
spalio 17 d., 7:45 rytų, Gimimo Švenčiausios 
Panelės par. bažnyčioje, So. Washtena’.v Ave. 
ir 68ta gaJvė, Chicagoje.

Atsimindami savo maldose ir prašydami 
Dievo amžinosios laimės velionei, o kartu ir sau, 
kaip mūsų šv. Tikėjimas moko, pelnysime Dievo 
malonių, reikalingų patekti į amžinų laimę, kad, 
baigę šios žemės kelionę, kiekvienas galėtume 
tarti šiuos brangius Šv. Povilo žodžius:

“Aš kovojau gerų kovų, pabaigiau bėgti, išlai
kiau tikėjimų. Bale man atidėtas teisybės vaini
kas, kurį duos man anų dienų Viešpats, teisusis 
Teisėjas; ne tik man, bet ir tiems, kurie myli jo 
atėjimų”. (2 Timot. 7-8.)

DR. ANTANAS RAKAUSKAS.

Žuvys, kurias valgė 
jos caras
(Tęsinys iš 4 pusi.)

augintojai augančias žuvis 
nuolat stebi ir tam tikraių pra

tarpiais daro jų atrankų. Dau 
giau paaugusius vienadydžius 
leidžia vėl j atskirus tvenki
nius, kuriuose! nėra didelių u- 
pėtakių, nes šie mažesniuosius 
tuojau sudorotų. Dėl šių prie
žasčių upėtakių ūkiui reikalin 
ga visa eilė tvenkinių..

Kilogramo npftakiai reikia 
15 kg maisto.

Upėtakis lėtokai auga. Tre- 
j čiametis upėtakis pasiekia iki 
I 200 gramų svorį. Tai jau skai 
tomą, kad yra normaliai au
gęs. Pvz., šį pavasarį iš) ikrų 
išaugę upėtakiai trečios vasa
ros rudenį, pasiekę iki 200 gr 
svorį, jau bus galima parduo
ti. Per ilgesnį laikų upėtakis 
užauginamas iki 10 kilogramų. 
Bet kol tokį svorį pasiekia, ga 
na daug reikia jam sušerti 
maisto. Yra apskaičiuota, kad 
vieno kilogramo upėtakiui iš
šerti vidutiniškai reikalinga 
sušerti maisto nuo 12 iki 15 
kilogramų. Dėl šių priežasčių 
upėtakiai yra gana brangūs. 
Jie reikalingi rūpestingos prie 
žiūros, daug gero maisto ir 
gėlo šaltinių vandens. Tokio
se sąlygose išaugęs upėtakis 
vertas taurios žuvies vardo ir 
jo mėsa skani. Dėl to dabar 
kauniečiai taip uoliai lanko 
“Central” tos gardžios žuvies 
pavalgyti. Simas Miglinas.

Cook County 790 
Naminių Nelaimių

Per pereitus metus Cook 
County įvyko 790 mirtinų na
minių nelaimių, beveik tiek 
pat kiek automobiliais užmu
šta (889).

Daugiausia namie įvykstan
čių mirties nelaimių atsitinka 
puolant (498), mirtinų apsi- 
deginimų 126. Toliau sena ap
sinuodijimai, elektra, šaltis, į-

| sipiovimai etc.

Aukso Grūdeliai
Tiktai tuomet pakilsime 

aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

Turi kų parduoti, ar nori 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Clkssifled skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

A.
MARIJONA

ITRAZDIEN*
Mirt spalio ll, 1939, 1:00 v. 

popiet, sulaukus pusės unii.
Gimus Lietuvoje, Raseinių 

apskr., Vazdgirlų par., Lop- 
girių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Jonų, 4 sūnus: Jonų, An
tanų, Vytautų lr Raymond, 
marčių Pauline, 2 anūkus. Jų 
seser) Petronėle, Svoger) Jonų 
Tamasūnų tr Jo Kelmų, 2 bro
lius: Juozapų ir Pranciškų, 2 
brolienes: Onų Ir Marijonų lr 
Jų šeimas, lr daug giminių, pu- 
Ijstamų Ir draugų. Lletuvojo 
paliko sesuo Miirijonų Šimkie
nę |r Jos šeimų.

Kūnas pašarvotas 11116 8. 
Mpaulding Avs. lnldotuvės J- 
vyks ttečiad., spal. 18. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
ftv. Kristinos par. bažnyčių, 
110-tos Ir Homan Ave., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta | šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dmugus-ges ir pnž)s- 
tamus-ns dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Kuisai. Mar
ti, Anūkai, Hrolial, Brolienės, 
švogerlal Ir visi Gimlrtės.

Latdotukių direktorius J. F. 
Eudeikls, tel. Yaėds 1741.

PKZTyosg

•
Daktaras Petras J. Bartkus,
West Sidietis, pradės priimi
nėti ligonius naujai atidaro- 
man savo ofise prie Cermak 
Koad, rodos už poros savai
čių.

Dr. P. J. Bartkus yra gi
męs ir augęs Aušros Vartų 
parapijoj, baigė mūsų parap. 
mokyklų, išėjo kolegijos ir u- 
niversiteto mokslus ir dabar 
pasirengė patarnauti visuo
menei.

Kol 'kas gyvena 2342 W. 22- 
nd Place. Jis žada pakalbėti 
s,pal. 22 d. Aušros Vartų par. 
salėje, “Rūtos Daržo” vartų 
uždarymo piknike. Rap.

Sporto Žinios
LIETUVOS VYČIŲ 
B0WLING LYGA

West Side C-24
Marąuette Park, 2 rinkti

nės A ir B C-112
Brighton Park C-36
North Side C-5
Vyties Spaustuvė
Be šių šešių rinktinių, kas 

antra savaitė taipgi lošia me
rginų rinktinės iš viršminėtų 
kuopų.

Trečiadienio rezultatai:
Rinktinė Laimėjo

West Side 2
Marąuette Pk. A 2
Brighton Park 3
W. S. Mergaitės 1

Rinktinė Laimėjo
Marąuette Pk. B 1
North Side 1
Vyties Spaustuvė 0
Bri. Pr. Mergaitės 2
Didžiausį skaičių per 3 lo

šimus padarė Al. Manstavich 
— 626 N. S. C-5-

Didžiausį skaičių 1 lošime 
padarė A Kress — 231 C-112 
Marąuette Park.

Iš mergaičių, didžiausį 
skaičių per tris lošimus pa
darė M. Brazauskaitė — 364 
W. S. C-24. Jinai taipgi pa
darė didžiausį skaičių loši
me — 146.

Dabartinis lygos stovis 
kainas.

se-

L.
8
4
4
1
1
0

L. V. Bowling Lyga lošia 
kas trečiadienį, McCormick 
Club House, West Side.

Sekančios rinktinės dalyvau 
ja lygoj:

West Side C-24 
Marą. Pk. ‘A’ C-112 
Brighton Park C-36 
North Side C-5 
Marą. Pk. “B” C-112 
Vyties Spaustuvė

Ateinančių savaitę pranešiu 
daugiau. Visi kviečiami atsi
lankyti į lošimus.

F. Balchunas
■ ... I ■ ..........................
SKELBKITE “DRAUGE”

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮĮ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei =
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United States = 
ttovernment priežiūra.

Mokame Už 

Padėtus Pinigus
31% i

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8.*0V vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAltEL, Pres.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306
limiiiiniiimiiiiimiiniiiiiimimiiiiiimiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiimimiimmiiiiiiiii
—...... .... - ..................

•AKT, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN 

Vžriaarisa PatsmavtaM — Hoterls patamraja
Phoae 8000 B20 W. 15tS Ava

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OKIIAUBIA nt didžiausia laidojimo iitama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 SO. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel, LAFAYETTE 0727

H VY A I koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
ficštadlcnlo rytais 10.0* valandų, 13 WUtP stotina (1180.) 

Sa Povilu ftaltlmlcrtt.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

I

STANISLOVAS
YOZANAlTtfiSpalių 16 Diena

“Sakyk, o Kvaily! Kas at
sirado pirmiau, tavo širdis. ar
ba tavo meilė t” Jis atsakė ir 
tarė: “Ir mano širdis ir mei
lė atsirado sykiu; nes jei taip 
nebūtų, širdis nebūtų buvus 
meilei padaryti, nė meilė ap
svarstymui”.

ko ir po operacijos vaikas ne
teko regėjimo. Be to, vaiko 
kojų pirštai buvo apačia vir
šun. (Acme telephoto)

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phoae LAFayette 5800

M>rė .spalio 12, 1939, 7 vai. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje Suvalkų ap
skr.. Ilguvos par., Tublšktų kin.

Amerikoj išgyveno 81 mot.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moter) Onų, po tėvais Mikalau
skaitė, 4 sūnus; Viktorų, An
tanų. Stanislovų ii- Jonų, mar
čių Vajolų, pusseser) Onų Al- 
exien6 ir jos šeima, pusbrbl) 
Antanų Gustų ir jų šeimų Ir 
daug kitų giminių Ii* paljsta- 
m,ų. Lietuvoje paliko 2 bro
lius ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas 3930 W. 
Marąuette Koad. Laidotuvės i- 
vyks antrad., spalio 17, 1939. 
Iš namų 9 vai. ryto bus at
lydėtas J Gimimo Panelės švč. 
par. bažnyčių, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kaplheš.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Simai,
Marti, 1‘usseseijk ir Pus brolis.

Laidotuviu direktorius John 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

I

REMKITE, PLATINKITE 
»’ KATALIKIŠKĄ SPAUDI

PETRONĖLĖ WAITKUS
(Gyveno po num. 3415 Lituanica Ave.)

Mirė spalio 12 d., 1939, 8:35 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Tauragės apskr., Tenenių parap., 
Šilgaliij kaime.

I Paliko dideliame nuliūdime: sūnų kun. Petrų Waitkų 
(White), dukterį Veronikų ir žentų Juozapų Raudeliu- 
nus, brolienę Magdaleną ir švogerį Juozapų Malones, 
švogerį Antanų ir brolienę Veronikų Waitkus ir jų 
šeimynų, dvi pusseseres: Veronikų Sudaitę ir Onų Ki- 
minienę, pusbrolį Petrų Razmų ir daug kitų giminių. 
Lietuvoje pali'ko seserį Barborą Dargienę ir gimines.

Priklausė prie Apaštalystės Maldos, Tretininkų, am
žino ir Gyvojo Rožančiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., spalio 18 d. 
lš koplyčios 8 v. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus-ges ii* pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Svogeriai, Brolienės, Pus
seserė, Pusbrolis, Sesuo ir Giminės.

Laid. direktorius A. M. Phillips, tel. Yards 4908.

, , Ą
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NARIAI CHICAGOJ CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C patarnavimas AMDULAIlbt DIENĄ IR NAKTĮ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I R A 1 MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkus
6834 Sp. Western Ave* 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Ladianicz ir Sunai
I. Liulevičius
S. P. Mažeika

1.1 Zolp

P. J. Ridikas

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 25l5 
Skyrius 42-44 Ė. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

(At
Phone LAPayette 3572
4348 So. California Avk

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas W. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARda 0?61-0782

Alhert V. Petkus 4704 S. Westem Ave. 

Tel. LAFayette 8024

8354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419



KAS GIRDĖT CHICAGOJ
%

A. a. Elervę Rakaus
kienę Prisiminus

Rytoj sueina metai, kai mi
rė žymi mūsų išeivijoj daini
ninkė a. a. Elena Rakauskie
nė, dr. Antano Rakausko, Fe
deracijos pirmininko ir dien
raščio “Draugo” sveikatos 
vedėjo žmona.

asmenybę. Vyrui užbaigus 
medicinos mokslą 1928 m. ir 
įstojus į ligoninę internn, ve
lionė išvyko i Italiją, kad dar 
geriau išlavini) balsą. Tada' 
ir Lietuvą aplankė. Grįžus at-J 
gal vėl džiugina mus savo dai
nomis, .puošia jomis mūsų pa
rengimus, dainuoja “Draugo” 
metiniuose koncertuose, išsi-

c , , * • i populiarizuoja kaipo radioSukaktuvių diena, būtent , ; . . ,, . r , ... dainininkė,rytoj / :45 vai. Sv. Paneles 
Gimimo par. bažnyčioj, Mar
ąuette Parke, bus atlaikytos 
iškilmingos gedulo pamaldos 
už velionės sielą. Laukiama, 
kad giminės ir draugai gau
singai susirinks pasimelsti.

Šios prieš 'metus užgesusios 
žvaigždės dainininkės mūsų 
visuomenė pasigenda. Nuosto
lis, kokį padarė mirtis, ją iš 
gyvųjų tarpo išplėšdama, il
gai bus jaučiamas. Įvertinda
mi a. a. Elenos Rakauskienės 
nuopelnus mūsų visuomenei,

PBKtTPgB
piknikas. Jo programa gau
sėja. Buvo skelbta ir tikrai 
bus: ristikų 3 poros, politinis 
lošimas su Hitleriu ir Stali
nu, įvairių profesijonalų at
stovai, o be to bizn. W. J. 
Kareiva žada dalyvauti su 
Dariaus - Girėno posto No. 
271 nnfcnormuotais muzikan
tais. Ieva Širvaitė dainuos so
lo. Dalyvaus šie chorai: iš 
Roselando “Šakar - Makar” 
choras; iš Brighton Park “Šu
rum - Burum sesučių” cho
ras; iš AVest Side Panevėžie
čių choras. Darbus bufete ir 
kitur atliks daržo įkūrėjai ir 
ekškareiviai.

Šeštadienis, snaliu 14 d.. 1939

Šia proga bent timnpais 
bruožais paduosiu vieną kitą 
žinelę iš jos gyvenimo ir dar- neužmirškime jos savo maldo- 
bų. se.

A. a. Elena Rakauskienė 
buvo pirmaeilė lietuvių dai
nininkė solistė. Ji buvo pla
čiai žinoma ne tik Cbicagoje, 
bet visiems Amerikos lietu
viams.

Velionė biv> gimus Lietu
vėj, dzūką kraVe. Į Amerika 
atvyko visai jaunutė būdama. 
Atvykdama atsivežė tikrai 
brangią Dievo dovaną — gra
žų balsą. San balsą lavino 
dainuodama choruose ir pas 1 
dainavimo mokytojus. Ilgai 
netruko, kai jaunutė Elena 
Narinkaitė pagarsėjo Naujo
sios Anglijos lietuvių tarpe. 
Be jos dainų neapsiėjo nė vie
nas svarbesnis Bostono ir a- 
pylinkių lietuvii parengimas. 
Savo daino' >. y ypač gražiu 
lietuviškų liaudies dairai dai
navimu, kėlė savo tautiečių 
tautiškąją sąmonę.

Žinių - Žineles
— Magd. Budrienė iš AVest 

Side išvesta į miesto ligoninę, 
ward 61.

— P. Burdulis rado Šv. An
tano ligoninėje savo gerą pa
žįstamą iš AVaukegano Z. Ka- 
kanauską.

— Buvusis kareivis V. Va- 
lentis, sužinojęs, kad Lietuva 
atgauna Vilnių, ruošiasi vykt 
į savo kraštą, kur prieš pa
saulinį karą tarnavo Trojc- 
kam pulke, Vilniuje.

— Šv. Ražaneiaus Misijos 
Aušros Vartuose iškilmingo
mis pamaldomis baigėsi pra
eitą sekmadienį.

Eureka miestelio (III.) gy
ventojai kas met rengia dynų 
(pumkin) festivalą. Čia ma
tome šių metų to festivalo 
karalienę. Mary Baker. (Aeme 
telepboto)

22 d. žinomieji “politikie
riai”, tenka keisti, pareikala
vus Lietuvai Klaipėdos ir Su
valkų. “Hitleriui” dreba pa
kinkiai, ar pajėgs atsispirti 
“Stalinui”. Ateikit, pamaty
sit.

— Spalių 22 d. “Rūtos”
darže bus “Vartij UždarymoKryžiaus moterys.

Amerikos Raudono jo 
Kryžiaus Pagalba 
Europai

Neįvardintas laivas šiuo lai
ku veža Europon karo sužeis
tiesiems 99 dėžes bandažo.

Rengiamas jau ir antras 
siuntinys moterų ir vaikų dra
bužių ir ligoninių reikmenų. 
Šiame siuntinyj bus virš 30,- 
000 drabužių, kuriuos paga
mino Chicagos ir 25 kitų di
desniųjų miešti} Raudonojo

Muzikas Juozapas Brazaitis,
žymus veikėjas ir vargonin
inkas Aušros Vartų par. Chi
cagoje. *)Įg|

Jis prisideda prie brolio 
Vlado, MIC. 25 metų darbuo
tės Cbicagoje sukaktuvių, ku
lių minėjimas bus “Rūtos” 
Darže ir salėje spalio 22 d. 
Pradžia 3:30 vai. popiet.

Pranešimai
D. L. K. Vytauto draugi

jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks antradienį, spalių 17 d., 
7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių auditorijos svetainėj. 
Visi nariai privalo būtinai at
vykti, nes turime svarbių 
klausimų svarstymui.

P. K., sekr.

Užsisakykite ir remkite 
dienraštį “Draugą*' 

GARSINKITES “DRAUGE”

J Kunigai turėtų įsigyti i
j Vyskupo Petro Pranciš- į 

J kaus Bučio, M.I.C. para-i 

S sytą

PAMOKSLŲ }
j 400 puslapių knygą.
S Kaina #1.75 j

“DRAUGAS” | 

| 2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, 111.

1922 m. spalių mėn. a. a. 
E. Narinkaitė atvyko į Val- 
paraiso universitetą mokytis. 
Netrukus ji čia ištekėjo už 
medicinos stuleito Antano 
Rakausko. Po kiek laiko per
sikėlė gyventi Į Chicagą Pir
mą kartą čia pasirodė, kaipo 
solistė, 1923 m. Federacijos 
kongreso bankiete. Nuo te 
laiko chicRgie 'iai pamėgo nt 
tik jos dainavimą, bet ir jos

— Gerus Misijų pasiryži
mus įgyvendinti ir visą gy
venimą įpraAninti padės vi
siems katalikiškoji spauda: 
“Draugas” ir “Laivas”. Už
sisakykite . tuos laikraščius 
bent metams sau ir savo pa
žįstamiems ir pajusite jų ge
rą įtaką.

— Oficialiai “Draugo” va
jus prasidės lapkričio 19 d., 
minint 30 metų “Draugo” 
sukaktuves; bet “Draugą” 
užsisakyt galima ir anksčiau.

— Politinis lošimėlis, kurį 
atliks “Rūtos” darže spalių

DOVANOS Už DOVANAS
Chicago, Illinois. — Šiemet siueina 25 me

tai, kai brolis Vladas, M.I.C., darbuojasi šia
me mieste. Tad, per šiuos “Draugo” jubilie
jaus metus buvo pasitarta padėti broliui Yla- 
dui jo naštą nešti įtaisant jam naują adresų 
mašiną, kad lengviau galėtų pasiekti visus 
sandarbininkus.

Pirmutiniai, kurie prisidėjo prie šio kilnaus 
tikslo, paaukodami sidabrinį dolerį, tai yra 
Salomėja ir Ant. Kavaliauskai, gyv. 5041 S. 
Artesian Avė., Chicago, III.

Rūtos daržo įkūrėjai ir ex-kareiviai tarėsi 
tuo tikslu suruošti piknikų pabaigtuves ry
šium su uždarymu Rūtos daržo iki ateinan
čio pavasario. Tai įvyks sekmad., spalių 22 
d. Publika linksminsis Rūtos darže ir salėj, 
ir pasidžiaugs gražia programa.

Šio pikniko pelnas skiriamas naujos adre
sų mašinos fondui. Visiems “Laivo” skai
tytojams, kurie prisidės prie , šio fondo su 
auka, bus prisiųsta po graži Kūčių plotkelė. 
Iš anksto tariame nuoširdžiai ačiū. Aukas 
siųskit sekančiai: Brolis Vladas, M.I.C., 2334 
So. Oakley Avė., Chicago, Illinois.

Standard Club

KIDS
Ettbvup ,yo<A/£ oeuN FIGMTINC :

pip Your FfiCE <čet
SCRflrCnep ANO YOUR Cl-OTHES 

TORN ?
I VYOZ. TRYin’ to 
kcep o bao soy| 
FRon HURTINC a 
COOP blTTPE Boy

1 " ■ -.................... <
LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

paraM
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovSlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais virbeliais. 
Kaina |1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING OO.

2334 South Oakley Avenue Ohioago, Illinois

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKU RAMO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas •
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas •
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
Jonas Rnkštala * Mikas Overlingas * Kristina Krisėinnaitė • 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H I P
Kas Ryta * Kas Ryta

She's pretty as

būt
a pieture. 15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK 91.00 PT.fte aa 
4-6 Kvortos...* I‘ŪU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

DRINKSAS

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ - IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, Ilili.

CLASSIFIED

No one can tolerate halitosia (bad breath). 
It can ruin almoat any girl’s popularity 
.. . her elosest friendships.

Food fermentation in the mouth is said 
by aome authorities to be a maior cause of 
halitosis. And the insidious tning about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
tbey won’t tell.

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerme Antiaeptic—mouth fer
mentation is ąuiekly checked and ita 
odom are overcome.

Get the Listerine Antiaeptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagementa. Lambert Phar
macal Company, Si. Louit, Missouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

• (BAD BBEATB)

1ARSINKITES “DRAUGE”

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

K<

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.I 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių;; 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 Sonth Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

RECEIVERIV IŠPARDAVIMAS
15 fletų mūrinis, kampinis namas. 

Mėnesinė renda >500.00. Kaina 
$14,500.00.

4 fletų mūrinis, kampinis namas, 
8500 South. $11,000.00.

6 fletų mūrinis namas, arti 63čk>s 
gatvės. $12,500.00.

2 fletų namas (cementinis beismon-. 
tas). $3,00Į).00.

Taipgi 'mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. Umieh (Umikas), 2500 VVest 
63rd St., tel. PROspcct 6025.

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5054 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

£iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmmm£
1TURTAS VIRS--------------£3,500,000.00!
| ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00|
5 Dabar mokam 31/2% nž pa- 
=dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTAND AR D 
I FEDERAL 

1 SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

PARDAVIMUI PIGIAI NAMAS
Naujas mūrinis namas, krautuvė ir
3 fletai, tinkamas visokiam bizniui. 
Marąuette Park kolonijoj. Kaina 
prieinama. Mainysiu ant mažesnio 
namo, lotų, farmos ar ant nuosa
vybės kitame mieste. Dėl informaci
jų matykite: J. Vilimas, 6800 So. 
Maplcivood Avemie, Chicago, III,

PAIRDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nupirksite grosernę į- 
steigta 30 metų ir mūrini namų. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Lafayette 4232. adresas 3948 South 
Westėm Avenue.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
vvood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehiil 3769.

PARDAVTMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj aple- 
linkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas gu 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
West 71st Street.

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatve ir ligos verčia 
parduoti už $11,950. Jmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas mėnesi. 7207 So. Francisco Avė. 
Savininkas A. Slratovlch, tel. Pros
pect 3140. 

ANT PARDAVIMO 
Dvieju aukštų namas. Pirmame flo
re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. Atsišaukite: 7128 South 
Rockwoll Street. Chicago.

*n<1 SAVINOS FEDERALLY į
LOAN ASSOCIATION INSURED

E OP CHICAGO JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 5
išlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllist

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OP PINE FURNITURE” BTNCE 1*04

174S-5O W. 47th St. Phone Yards 5069

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautų žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Leavitt St., arba telefonnokite SEE
ley 1742.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito 
klam Bankletam Suteikiam Pa- 

• tamavlmn.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street 
k. k NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

_  ___ __ _ _ ____ ____ __ __ POCAHONTAS Mine Run UI griausiu mainu!

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago-Tel. PORtsmouth 9022 giau uB tona .............................................
PETROLEUM CARBON COKE. perkant' 5 to
nus ar daugiau, tonas... .*7.40. Sales Taz Ekata.


