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Prez. Roosevelt pasirašė neutralumo aktą
BE TO, TUO REIKALU 
IŠLEISTOS TAISYKLĖS 
IR PAAIŠKINIMAI

WASHINGTON, lapkr.
— Šalies vyriausybė, sakoma, 
savo karines paslaptis pave
da Anglijai ir Prancūzijai. 
Vokietijai tas nepripažinta.

5. niai laivai gali naudotis J. A.

WASHINGTON. lapkr. 5. 
— Prez. Rooseveltas vakar pa
sirašė kongreso pravesta ‘Ne- 
utralinį 1939 metų aktų’, ku
riuo atšaukta ginklų embar
go. Be to, pasirašė du pas
kelbimus (proklamacijas), ku
lių vienu pažymima, kad pa-

Valstybių prienlaukomis ir 
teritoriniais vandens plotais.

Pirmuoju paskelbimu prezi
dentas pareiškia, kad naujas 
neutralumo aktas pritaikomas 
karui tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos, Lenkijos, Anglijos, 
Indijos, Australijos. Kanados, 
Naujosios Zelandijos ir Pieti
nės Afrikos Unijos.

Pažymėta, kad nuo šioliai 
J. A. Valstybėse gali ginklus, 
municijų ir visokia karine me-

sirašvtas nentralinis aktas džiagų pirktis ne tik Anglija
tuojau Įsigalioja, o kitu — nu
statomos taisyklės, kaip ka
riaujančių šalių povandeni-

ir Prancūzija, bet ir Vokieti-j 
ja. Abiems kariaujančioms 
pusėms yra lygybė. 1 Tobacco Road” vaidiniui© Minneapolis, Minn., dalyvauja to miesto dra

mos kritikas Merle Potter. Jis pirmoje eilėje iš kairės pusės sėdi.
(Acme telepboto).

Ohio ir Kalifornijos valstybėse 
rytoj įvyksta balsavimai seniems 
žmonėms pensijų mokėjimo klausim

Ohio ir Kaliforniios vals-t konstitucijose nė nėra nrovi- 
tybėse rytoj. antradienį, j- zijų pensijų klausimais, 
vyksta piliečiu referendumai' Ohio valstybėje rytoj nilie- 
(balsavimai) seniems žmon
ėms p?nsijų mokėjimo klau
siniu. Šiais balsavimais

NACIAI PROTESTUOJA 
DEL CITY OF FLINT

BERLYNAS, lapkr. 5. —j Haugesunde internuotus vo- 
Haugesundo uosto išlaisvin-j kiečius jūrininkus, kurie City 
tas amerikoniškas prekybinis of Flint valdė.
laivas City of Flint amerikie
čių laivininkų valdomas nu
plaukė Į netolimų Bergen uo
stų ir tenai laikinai-apsisto
jo. Jei viskas gerai seksis, Ci
ty of Flint leisis stačiai j An-

Vokietija pareiškia, kad tas 
Norvegijos žygis yra vokie-

VOKIETIJA SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ Į 
ITALIJOS PASIENĮ

BERLYNAS, lapkr. 5. —: ja šaudyme pratinama.

glijos pakrantes.
Vokietijos vyriausybė iškė

lė aštrų protestų Norvegijai.
Reikalauja, kad laive City of tų.
Flint būtų iškelta svastika ir Žiniomis 
laivas pasiųstas į Vokietijų, vyriausvbė

yra voaie-' Patirta, kad Vokietija ;vairių 
čiams nedraugingas. Nacių'ka-1 rūšių gausių kariuomenę su- 
ro laivyno vadovybė įsakėtrankia-į Italijos pasi«*j An- 
Citv of Flint nuskandinti, jei ( st rijoje. Daug kas teiriauja- 
jis plauks į Angliją, bet ne į si, kokiais sumetimais tas da- 
Vokietijų. j romą. Vokietijos autoritetai

Vokietijos vyriausybė į, atsako, kad tai yra kariuomę- 
Norvegijos žygį rimtai atsine-Į nės manevrai. Sako, artileri- 
ša ir pasiuntė grasinančių no-1

Bet žinovai netiki ta:? aiš.- 
kinimais. Jie sako, kad tas y- 
ra nepaprastiT Atrodo, kad 
Hitleris susimetė nedraugin
gai atsinešti į Italiją, kuri 
nusprendė būti neutrali ir ne
turi noro padėti Vokietijai 
jos žygiuose.

Be to reikalauja išlaisvinti grasinimus.

iš Oslo, Norvegų 
neigia Vokietijos

ANOT NACIĮI, 840,000 
LENKŲ NELAISVĖJE
BERLYNAS, lapkr. 4. — 

Vokiečių karo 'ministerijos 
valdininkas, klausiamas apie 
lenkų kariuomenės nuostolius 
buvusiam kare pareiškė, kad 
tikrieji daviniai per porų me
tų nebus žinomi.

Jis nurodė, kad karo pra
džių lenkai turėjo apie du mi 
1 i jonus kareivių. Ne visi jie 
buvo paruošti. Kai kurios at
sargi) dalys dar buvo mobili
zuojamos.

Anot jo, apie 840,000 lenkų 
kareivių pakliuvo vokiečių ir 
sovietų nelaisvėn ir apie 60,- 
(XX) paspruko į gretimas vals
tybes, kur jie internuoti.

Iš vieno milijono likusiųjų 
dalis nukauta, arba sužeista, 
o kiti nusimetę uniformas grį 
žo į savo tėviškes ir ten ėmė
si ūkio darbų apsimetę, kad 
jie nebuvo pašaukti karo tar
nybon.

ŽYDAMS VARŽO ĮSIGYTI 
MAISTO

KOELNF, Vokietija, lapkr. 
4. — Naciui vietos žydus su
varžė įsigyti reikalingo mai
sto. Nustatytos valandos ir 
nurodytos parduotuvės, kur 
žydai gali pirktis maisto. 
Paukštienos ir žuvies jie ne
gali gauti.

6 KALINIAI PABĖGO, BET 

SUGAUTA

JACKSON, Mich., lapkr. 5. 
- Nužudę sargų 6 kaliniai

. BALKANAI PRADŽIUGĘ 
EMBARGO ATŠAUKIMUI

BUDAPEŠTAS, lapkr. 4. —
Balkanų ir kitos Europos ma
žosios valstybės yra pradžių-

..LIETUVOS BAŽNYTINĖS

PROVINCIJOS KLAUSI 

MAS

KAUNAS. (V). — Katali
kų spaudoje keliamas klausi
mas įkurti Vilniuje antrųjų
metropolijų Lietuvos bažny-' gusios dėl Amerikos ginklų 
tinėje provincijoje. Ši metro-j embargo atšauktam. Jų vy- 
polija galėsianti apimti Vii- riausybės pareiškia, kad ma
niams, Kaišiadorių ir Panevė- žosiouns tautoms švinta lai- 
žio vyskupijas, o 'kitos vysku-1 mingesnės dienos ir Europai

Labdaras Sąjungos 
seimas buvo gausos

Vakar įvykęs Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje Lab
daringosios Sųjungos 20-asis 
seimas buvo gausus dalyviais.

Be eilės mūsų žymiųjų pa- 
saulininkų dalyvavo dar ir šie 
lietuvių vadai ir darbuotojai:

Prelatas M. Krušas, kun. H. 
Vaičūnas, 'kun. J. Paškaus
kas, kun. A. Linkus, kun. M. 
Urbonavičius, M. T. C., kun. 
J. Mačiulionis, M. T. C. Be 
to, Londono lietuvių parapi
jos klebonas kun. K. Matulai
tis, M. I. C., prof. K. Pakš
tas ir kiti.

Plačiau apie šį seimų bus 
pranešta kituose “Draugo” 
numeriuose.

įdo
mauja ir kitos valstvbės. Nes 
ir kitur piliečiai gali narei- 
kalauti to 'klausinio snrendi- 
mo visuotinais balsavimais.

Paprastai tos rūšies klausi
mais apsidirba valstybių Jegi- 
slatūros, kai tas liečia nia- 
žųsias sumas. Didesniųjų gi 
pensijų sumų mokėjimą legi
slatūros neapsiima spręsti ir 
tai palieka pačiu gyventojų 
nuožiūrai, vnač kai reikia tas 
suderinti su valstybių konsti
tucijomis. Dauerumo valstybių

NORVEGAI IŠLAISVINO
CITY OF FLINT
OSLO, Norvegija, lapkr. 4. 

Nacių jūrininkų aptarnauja
mas amerikoniškas prekybinis 
laivas City of Flint iš Mur
mansko (sov. Rusijos arktinis 
uostas) Norvegijos pakrantė
mis atsargiai plaukė Vokieti
jos link — į Hamburgu, kur 
vokiečiai norėjo jį internuoti. 
Du norvegų karo laivai jį ly
dėjo stebėdami, kad jis nebū
tų pasuktas į kurį nors nor
vegų uostą, nes britų bloka
dos laivai taip pat jo nepalei
do iš savo akių.

Naciai netikėtai City of

NACIAI SUSIMETA PRIEŠ 
KATALIKUS

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS 
IS LIETUVOS

KAUNAS. (E) — Šiemet 
nuo metų pradžios išvežta į 
užsienius jau arti 100 milijo
nų kiaušinių, kas yra apie 
100,000 kiaušinių daugiau, 
kaip pernai.

čiai balsuos konstitucijai prie
do klaustam. Tuo priedu nu
matyta visiems sulaukusiems 
60 m. amžiaus nedirbantiems 
asmenims kas mėnesį mokėti 
po .50 dol. pensijos navie- 
niems ir po 80 dol. vedusioms.

Kalifornijoje vra kitokia 
sumanymas. Tenai visiems ge
niems žmonėms norima mokėti 
30 dol. kas savaitę.

Vienur ir kitur numatomos 
didelės išlaidos, jei sumany
mai būtų pripažinti. Daug kas 
pareiškia, kad dėl tn valsty
bės galėtų bankrūtytl.

PANAIKINUS EMBARGO 
IR KAS TOLIAU
WASHINGTON, lapkr. 4; —

Daug kas tvirtina, kad kon
gresui atšaukus iš Amerikos 
neutralumo akto ginklų em
bargo šalis virsta stačiai arV 
senalu santarvei — Anglijai 
ir Prancūzijai, jų kovoje su 
Vokietijos diktatūra. Kalba
ma, kad kaip tik prezidentas 
išleis pranešimų ryšium su 
embargo atšaukimu, minėtos 
valstybės tuojau šioj šaly pir 
ks ir užsisakys ginklų, arnuni 
eijos ir įvairių karinių reik
menų vieno bilijono dolerių 
vertės. Prezidentas viliasi,

Flint pasuko į norvegi) uostų kad santarvė, turėdama pa- 
Haugesund ir tenai be Oslo kankamai ginklų galų gale na 
autoritetų leidimo sustabdė, i galės Vokietijų ir sutriuškins 
Saugodama savo šalies neu- hitlerizmų.
traluma norvegu vyriausvbė
iš City of Flint laivo pašalino1 Už »inklus \r karinius re*‘ 
18 nacių jūrininkų, juos inter nien*s santarvė negaus jokioVATIKANAS, lapkr. 4. —

pijos galėtų būti Kauno me- patvari taika. Tai dėl to, kad Gauta žinių, kad ryšium su iš navo, o'laivą grąžino amerf- kredito. Perkant pilnai tnržs
tropolija. Anglija ir Prancūzija, turė- leista popiežiaus Pijaus XII i<įe^įlj įgulai ir leido jai plau- užsimokėti. Tr joms, kaip sa-

---------------------- damos pakankamai ginklų ir enciklika nacių autoritetai kUr -jį nori. koma, nebus sunkumų. Nes
KAUNAS. (E). — Finansų įvairių karinių reikmenų, ti- Vokietijoj ir Lenkijos terito- Kalbama, kad išlaisvintas Si°j ‘\alY turi dideles nuk^j

ministerijos nurodymu nuo krai sutriuškins Hitlerį su jo| rijose susimetė dar daugiau City of Flint, turbūt, jau iš- atsarga* stambiuosius in-
spalio 20 d. geriamojo spirito hitlerizmų ir Vokietija atsi- spausti katalikus. Tai dėl to, piaukė savais keliais, matyt į vestmentus. 
ir degtinės monopolis pakeltas pulaidnos nuo diktatūros, o kad popiežius pasmerkė totą- ( Anglijos pakrantes. Tačiau

95 nuoš Tnin nnt na. uiažosios valstybės nuo jos a- litinius režimus.apie 
brangintas

Taip pat pa
tilus ir šiek tiek gresyvumo.

pabėgo. Bet neužilgo sugauti, tabako dirbiniai.

Tačiau daugiausia vargo 
bus įgytus Amerikoje g;nklu3 
ir kitas reikmenis laimingai 
nnvo->tį į Europų. Vokietija 
imsis visų priemonių britų ir 

! prancūzų laivus su siuntomis 
jūroje pulti ir skandinti, ne 
paisant jų saugaus lydėjimo.

Be abejonės, Amerikoj ra
sis daugiau darbo ir pramo
nininkams pelno. Bet Ameri
ka tuo būdu prisidės prie ka
ro pratęsimo ir didesnio žmo
nių skaičiaus išžudymo.

Ir tai dar ne viskas. Laikui 
bėgant pati Amerika galės 
būti įtraukta karan, nepai
sant prezidento tvirtinimų, 
kad įsikišimo bus išvengta. 
Kai bekariaujant santarvei 
pasidarys karšta, arba ji bus 
slegiama į sienų, be abejonės, 
ji šauksis Amerikos pagalbos 

Amerika už 
pelnų turi atsilyginti.

Šį kartų Norvegija uždarė 
į Naciu spaudoje nė vienu'visus dei City of Flint laivo 

kilusius Amerikos nesusipra
timus su sov. Rusija ir Vokie
tija. ’ ’

R?«. D , v. . žodžiu nepranešta apie popie-Paciain Berlyne pripazjsta- . . 1 F r
ma, kad A’merikos ginklų em
bargo atšaukimu Anglijai ir 
Prancūzijai užtikrinta stambi 
parama. Bet naciai sakosi jie 
karo nepralaimėsių, nors ir 
pati Amerika jin įsikištų. Vo

žiaus išleistų enciklikų.

MANDŽIUKO LIETUVIAI 

GAVO PASUS

CHARBINAS (Tolimieji 
Rytai) (E). — Lietuvos kon-

KROATAI SUKILĘ 
PADĖTI PRANCŪZIJAI

LIUBLANA, Jugoslavija, sukurstė vykti į vakarinį ka- , . . . . . . _ T . .«». —i , . T , * * ,i *• j- •• kietijos, susi jungusios su sov. sulatas Cbarbine išdavė Lio- . .lapkr. 4. — Jugoslavijos zan- ro frontų kovoti Prancūzijos M 1 apie Vilniaus atgavimų jau

DĖKOJAMA LIETUVOS 
PREZIDENTUI

KAUNAS. (E). — Žinios

darniai pasiųsti prieš kroatų pusėje.
pėstininkų pulko dezertyrus, i Vienų popietį visas apie 
pasprukusius j miškus šalia, 4,500 kareivių pulkas šaudy- 
Karlovac, už 30 mylių piet damas smogė j Karlovac mies-

Rusija, niekas negali nugalė- tuvos užsienio pasus Man-
ti, sako naciai.

tą. Tenai kelias dešimts ci
vilinių pašovė, išėjo iš mies
to ir apsikasė.

Iš Zagrebo pasiųsta ka-

GYVA3 ORU SUSISIEKI
MAS

KAUNAS. (E). — Lietu
vos oro susisiekimas tarp 
Kauno ir Rygos yra labai gy-

džiuke nuo senų laikų gyve
nantiems lietuviams ir iš Lie
tuvos kilusiems asmenims. 
Tai esu asmenys, kurie Man-’ 
džiuke užima žymias vietas e- 
konominiame ir kultūriniame 
gyvenime.

vakarų link nuo Zagrebo,
Kroatijos sostinės.

Kroatų pėstininkų pulkas 
sukėlė maištus prieš tris sa
vaites, bet apie tai žinios bu
vo slepiamos. ėmė, o kita dalis paspruko į rius” ir “Stasys JĮirėnas” įpenki nariai teismo nuteisti

Autonominės Kroatijos su- aplinkinius miškus. Šiuos pa- kasdien į vienų ir kitų pusę įkalėti už suktybes vedant 
darytų kone iš vienų kroatų staruosius išgaudyti žandar- vežiojami keleiviai ir mažės- “First State Mortgage Com- 
valstiečių pulkų agitatoriai mai pasiųsta. ui siuntiniai. pany”.

riuomenė dalį maištininkų su- vas. Lėktuvais “Stepas Da-, Morris šeimos, Chieagoj, 
ėmė, o kita dalis paspruko į rius” ir “Stasys JĮirėnas” penki nariai teismo

dina visų Lietuvų ir kasdien 
iš visų krašto vietų ateina 
raštu ir telegramomis padė
kos ir džiaugsmo pareiškimai 
respublikos prezidentui.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — Iš 

dalies debesuota; nepastovus 
oras.

Saulė teka 6:29; leidžiasi pareiškusi, kad 
4.-38.
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rašyti šymiai palengvintomis sąlygomis. Y 
pač svarba, kad jaunimas labiau suaidoanė 
tų šia organizacija, kuri yra prirengta ir iš
auginta jo naudai. Moderniškai sutvarkyti 
Sus-mo apdraudos ir pašalpos skyriai pui
kiai atsako mūsų jaunosios kartos reikalą-1 
vimams. •,

Auginkime savąjį Susivienijimą, nes jis 
mums visiems reikalingas, ir kaipo frater- 
nalė, ir kaipo katalikiška, ir kaipo gryniau-' žinia būtų tikrai įdomi. Ji vi
sia lietuviška organizacija.

APŽVALGA
>♦♦04

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražina, 
jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiuma tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
dencjus sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos.

Mūsų Radijo Pusvalandis

Kad duoti savo skaitytojams ir visai lie

tuvių visuomenei dar geresnį patarnavimą, 

dienraštis • Draugas ” ir vėl atnaujina savo 

radijo pusvalandį, per kurį girdėsite muzi

kos, dainų ir kalbų iš WGjsS (1360 kil.) 

kiekvieną antradienį nuo 7:30 iki 8:00 vai. 

vakare. 1

Šis radijo pusvalandis tarnaus ne tiek pa
čiam dienraščiui, kiek mūsų visuomenei: pa
rapijoms, mokykloms, organizacijoms, įvai
rioms mūsų kultūrinėms ir ekonominėms į- 
staigoms. Per keletą, pirmųjų mėnesių mū
sų radijo pusvalandis bus pavestas Chica
gos ir apylinkių lietuvių parapijoms. Bus 
duodama proga atskirų parapijų daininin
kams ir muzikams sav© jėgomis ir išsilavi
nimu džiuginti radijo klausytojus ir prisi
dėti prie lietuvių dainos ir muzikos meno 
pakėlimo ir išpopuliarizavimo. Nėra abejo
nės, tuo būdu gražiai patarnausime visam 
lietuvių tautiniam, organizuotam sąjūdžiui.

Savo skaitytojų prašome garsinti “Drau
go” radijo pusvalandi savo draugų ir pažį
stamų tarpe. Taip pat prašome pranešti 
mums ką ypatingai norite per radijo girdė
ti, kokios programos dalys jums patiks ir 
kokios nepatiks. Jūsų pastabos bus tinka
mai įvertinamos, o į prašymus ir pageida- 
viiAus programo vedėjai atkreips savo dė
mesį. Prašome padėti ir bendradarbiauti, kad 
tas radijo pusvalandis būtų vienas iš gy
viausių, geriausių ir lietuviškiausių.

Prie šios progos, berods, bus vietoje ir 
tai pastebėti, kad lig šiol turėjome ir turi
me daug lietuvių radijo programų Chicago
je. Jų tarpe yra ir visai neblogų, bet ir ga
na menkų. Tačiau nė vienos nebėra, kiuri, 
be tautinių ir visokių biznio rūkalų, apim
tų lietuvių katalikų religinius reikalus ir, 
apskritai, mūsų, lietuvių katalikų organiza
cinį ir visuomeninį gyvenimą “Draugo” ra
di j c pusvalandis sieks tą ligšiol buvusį trū
kumą užpildyti. Kad tas dienraščio užsimo
jimas pavyktų, prašome jam į talką

Iš Marijonų Gyvenimo
Neseniai Panevėžyje tik ką baigtas statyti 

naujas modernus naujokyno rūmas. Jis daug 
kuo skiriasi nuo Marijampolėj buvusio, nes 
pastatytas pagal specijalų planą. Bažnyčios 
įstatymai novicijato perkėlimą į kitą naują 
namą lygina su novicijato steigimu. Kaip 
novicijatui įsteigti, taip ii- keiti reikia at
skilo Šventojo Sosto leidimo, nes novicija
to įstaiga glaudžiai syji su pačiu pastatu 
(A. M. DaLnanin, O. P.).

Naujasis naujokynas turi modernias kla- 
sės, darbo sales, koplyčią jr kitas reikalin
gas patalpas. Prie naujokyno rūmo yra ir 
pusiau vieša koplyčia žmonėms, kurion kas
dien renkasi miestiečiai. Prie rūmų yra di
delis sodas ir daržai, iš kurių novicijatas 
turi pragyventi. Novicijatui vadovauja Tė
vas Dr. Norbertas Skurkis, MIC., žinomas 
pedagoginėje ir asketinėje literatūroje. Į 
naująjį novicijatą jau persikėlė Marijonų 
novicijai iš Marijampolės.

Sąryšy su šia žinia Pr. Br. “Š-nyje” pa
darė tokią pastabą:

“Šiandien, kada aplinkui siaučia karas, 
rodos, nevertėtų kalbėti apie dvasinius da
lykus ir jų tvirtoves. Jiems yra taikos me
tas. Tačiau ir medžiaginėms, fizinėms jėgoms 
šėlstant mes neturime pamesti galvos ir už
miršti, kad yra dvasia, kuri viena gali vak 
dyti fizinę jėgą, kad yra Dievas. Ir mobili
zuotas karys ir bes-imeldžiąs vienuolis lygiai 
yra brangūs ir kartu sprendžia tautos liki
mą. Nes Šventajame Rašte pasakyta: NiSI 
Dominus custodierit civitatem, frustra vigi- 
lant, qui custodiunt eam — Jeigu Viešpats 
nesaugos valstybės, veltui budi tie, kurie ją 
saugo...”

Kas Atitikti, Kati Ždioks Taksi 
Nomketi?

įsivaizduokime tokį daly
ką. Gauname žinią, kati mums
nereikia taksų mokėti. Toji kia, kad kiekvienas taksų mo

kėtojas būtų supažindintas, 
dėl ko jis turi mokėt taksus 
ir kur eina jo sumokėti tak
sais pinigai. Nežinojimas su
kelia neapykantą tarp žmo
nių ir juos taksuojančios ma
šinos. Į taksiį mašiną žmo
nės, paprastai, žiūri, lyg į di- 
džiuusį savo priešą. Bet tai

į tingi mūsų gyvenimo ir tvar- 
j kos mašinai sukti. Tik rei-

sus nustebintų dėl to, kad ga
mtos įstatymas žmogui taip 
diktuoja, jog reikia iš savo 
kišenės imti pinigus ir mokėti 
kitam už maistą, drabužį, na, 
ir taksus. Dėl tų trijų daly
ką žmonės dirba pramonėse, 
ūkiuose ir k., kad sukėlus pi
nigų šavo gyvenimo reika-! didelė klaida. Taksuojamos 
lams aprūpinti. Taigi, gavę: mus mašinos nereikia kriti- 
žmonės žinią kad taksų nerei-l kuoti, nes ji atlieka savo pa- 
kia mokėti, dideliai nustebtų,' reig,as. Ji žiūri ir tvarko na-
o daugelis net susijaudintų ir 
vieni kitų kiausinėtų, kas at
sitiko, dėl ko taip įvyko ir 
panašiai. Bet nei viena nega
lėtų atsakyti, nes negalėtų su
pranti, kas galėjo tokią at
mainą padaryti. Pagalios, vi
si iš didelio džiaugsmo su
šuktų: “Laimingi esame, nes 
nereikės daugiau taksų mokė
ti!”

Bet kas atsitiktų, jei ne 
reiktų taksų 'mokėti? Pirmiau
siai, Jungtinių Valstybių par
lamentas būtų uždarytas, vi
sos federalės įstaigos likvi
duotos. Uždarytų duris visų 
ministerijų ministrai (Secreta- 
ry’s). pav., Prekybos ir Pra
monės, Darbo, Žemės Ūkio, 
Krašto Saugumo, Karo, Saus-

turalų kiekvienam žmogui 
duotą įstatymą — mokėti

Pirmadienis, lapkr. G d., 1939

F rank Deacon (kairėj), buvęs vienos Chicago ligoninės vir
šininkas, dabar CCC stovyklos medikalis pareigūnas, ir Ab- 
raham ZiiUmerman, vadinamas Chicago “lottery king”, sy
kiu su kitais 74 asmenimis Bostono federalės grand jury

mokesčius jo ir visos žmoni- Į patraukti atsakomybėn už dalyvavimą suorganizuotoj po vi
są kraštą apgavingoj Įioterijoj, kuria susižėrė į savo kiše- 
nius per $20,000,00(1 iki buvo susekti. (Acme telephoto)

jos gerovei.
Šiame rašinėly noriu tik 

trumpai pabrėšti, 'kur eina 
mūsų mokami taksai. Kilkim 
pavyzdį. Siunčiame laišką į 
Lietuvą ir, sulig įstatymo, pe
rkamu pašto ženklą už 5 cen
tus. Tą ženklą prilipinę prie 
laiško voko įmetame į pašto 
dėžutę. Mūsų darbas baigtas. 
Bet žiūrėkim, kas dedasi su 
tuo laišku. Laiškanešys atva
žiuoja ir jį išima iš dėžutės. 
Nuveža į centralinį .paštą. Ten 
tas laiškas yra vienutė tūks
tančių kitų laiškų, siunčiamų 
Į visus pasaulio kraštus. Paš
te laiškai skirstomi ir deda-

Varšuva Šimtmečiu šviesoje
Turininga ir audringa Lenkijos sostinės praeitis

žemio, Laivyno ir visos kitos, jni Į maišus, knaisai užant- 
Jungt. Valstybių iždininkas ' spauduojami, išvežami iš pa- 
užrakintų iždinės duris ir grį-' što į geležinkelio stotį, krau
stą namo į privatų gyveni-, narni į vagonus ir gabenami
mą. Kai Jungtinių Valstybių 
karinių jėgų — sausženiio ir

į New York, o iš ten krauna- 
.u į laivus ir vežami į Euro-

Lenkijos sostinė Varšuva, 
kurią galutinai užėmė vokit- 
čių kariuomenė, yra vienas iš 
seniausių Lenkijos miestų, tu
rįs turiningą ir audringą pra
eitį.

Varšuva, kaip žvejų kai
mas, kronikose minimas 1224 
metais, šio kaimo vietoje mie
stas įsikūręs 1282 metais. Tai
gi, Varšuva yra jaunesnė už 
pirmąją Lenkijos sostinę Kro
kuvą, jaunesnė ir už Vi'nių. 
Pirmaisiais XIV-jo amžiaus 
dešimtmečiais Varšuvoje bu
vo pastatydintos dvi bažny-

laivyno — pradedant genero- pų. Pirmam Kuropos uoste'^os ir miestas apvestas mu
lais, admirolais, baigiant že
miausiomis viršilomis negau
tų algų, tuojau išvažinėtų na
mo. Kariuomenė ii' jūrininkai 
taip pat. Kas paliestų fede- 
ralę vyriausybę, tas paliestų 
ir atskirų valstybių, o taip 
pat ir miestų: mokykloj už
sidarytų, policijos departame-

Svarsto Įdomų Klausimų
Brooklyne leidžiamas lietuvių katalikų lai

kraštis “Amerika” daro tokią pastabą:
“Apie lietuvių ištvermingumą amerikiečių 

šviesuomenei, skaitančiai “Nevv York Times”
dienraštį, įdomiai rašo koresp. Tolišius, pra-. . .
neS.to.ms apie vokiečių kraustymusi iš Bai- veikęs, gaisn-
tijos pakraščių.. Tolišius sumini istorinius (n'n'ial neitų savo atsakomu! 
faktus, Žalgirio mūšį, vokiečių kovas su lie
tuviais ir lenkais. Jis pažymi, kad vokie

čiams keletą kartų pavyko sunaikinti lenkų 
užtvaras, skyrusias vienas vokiečių apgy
ventas dalis nuo kitų. v Visai kitaip vokie
čiams klojosi su lietuviais.

gų ir sunkių pareigų, susto
tų veikęs sveikatos departa
mentas, “kvitintų” darbą vi
si miestų darbininkai, kalėji
mų viršininkai ir prižiūrėto
jai. o tada iš •kalėjimų išeitu

Vokiečiams stengiantis įsigalėti Baltijos J visi kaliniai. Žodžiu sakant,

maišai išimami iš laivo ir 
siunčiami į atskirus kraštus. 
Mūsų laiškas kol pasiekia 
Lietuvą, sakykim Vilnių, tu 
ri pervažiuoti geležinkeliu 'ke
liai svetimas valstybes. Paga
lios pasiekia Vilnių. Ten laiš 
kai skirstomi rajonais, gatvė
mis ir laiškanešys jį prista
to adresatui. O jei laiškane- 
švs neranda' adresato? Laiš-* I
kas vėl tuo pačiu keliu grįš
ią siuntėjui. Per kiek tai ran-

ro siena. Tuo metu Varšuva 
jau buvo žynius Lenkijos mie
stas, kas matyti nors ir iš to, 
kad 1339 metais Varšuvoje” I
posėdžiavo trečiųjų teismas, 
kuris sprendė tarp Lenkijos 
karaliaus Kazimiero Didži įjo ! 

ir Kryžiuočių Ordeno kilusį 
ginčą.

tis — Krakowskie Przedtnies- 
cie.

Varšuvos statyba ypač pa
gyvėjo ir pagražėjo Saksų 
laikais, kai Saksonijos kur
fiurstas Augustas Stiprusis 
buvo pakviestas į Lenkijos 
karalių sostą ir perkėlė savo 
rezidenciją į Varšuvą. Tapu
si 1550 m. sostine Varšuva 
pradėjo sparčiai puoštis. Vie
nas po kito dygo puikūs rū
mai, iš kurių paminėtini Sak
sų ir Bruhlio rūmai. Daug 
gražių rūmų tais laikais pa
sistatydino ir apsigyvenę sos
tinėje žymūs lenkų magnatai 
Varšuva taip greit išaugo ii 

j pagražėjo, kad 1740 metais 
| išleistoje geografijoje aprašo- 
ma kaTp gražus, puošniais rū- 

i mais apstatytus miestas.
Per ilgą savo gyvavimą, a- 

I mžių bėgyje Lenkijos sostinė, 
pergyveno daug sunkių mo
mentų. Švedų karai ir keli
dideli gaisrai sunaikino ne- 

Varšuvos miestas sparčiau vieną 'monumentalų pastatą.
pradėjo augti XV-me amžiu
je, ypač kai jam buvo suteik
tos Magdeburgo teisės. Taip ! istorijos

Štai keletas reikšmingesnių 
datų iš vėlesnėsės Varšuvos

kų pereina tasai mūsų siun-ijg mažo žvejų kaimo Varsų-

Mūsų Susivienijimas
Lietuvių R. K. Susivienijimus Amerikoj 

yra seniausia ir didžiausia mūsų organiza
cija. Savo auksinį jpbiliejų ji atšventė 1936 
m. Tai organizacija, turinti tris šimtus kuo
pų, kelioliką tūkstančių narių, pusantro mi
lijono dolerių savo ižde ir moderniškus ap
draudos skyrius, pritaikintus vaikams, jau
nimui ir augusiems.

Tikrai yra pažymėtina, kad ži didžioji mū
sų organizacija padarė šaunų rekordą teik
dama pagalbą savo narių šeimoms, pateku
sioms į vienokią ar kitokią nelaimę. Pomir
tinėmis ji yra išmokėjusi $1,862,901.09, pa
šaipomis ligoje — $1,340,633.60, aukomis — 
$14,886.26. Viso — $3,218,419.95. Čia dar 
nėra įskaityta tos sumos, kurios praeityje 
būdavo aukojamos įvairiems Lietuvos reika
lams ir gražiems, kilniems Amerikos lietu
vių tautiniams ir kultūriniams tikslams.

Pažymėtina ir tai, kad Lietuvių R. K. Su
sivienijimas Amerikoj yra griežtoje valdžios 
priežiūroje, nes yra legalizuotas visose tose 
valstybėse, kuriose lietuvių gyvenama dides
niais skaičiais, žodžiu, mūsų Susivienijimas 
yra stiprus visais požvilgiais.

Būtų gera ir naudinga, jei visi lietuviai

čianias laiškas ir, tik pagal
vokite, už... 5 centus.

Valdžios mašina yra taip 
sutvarkyta, lyg būtų didelis 
medis su šimtais šakų, išsi-pakraščiuose, lietuviai nuo Klaipėdos iki Šve- vjsk£U! paįrtų, sustotų. Kas

ntosius sudarė tokią užtvarą, kuri issdaike. tada įvyktų gyvenime? kiJugi j visas Kiekvie-
simtmecius ir to ryžtingumo pasekme - šia- • fiai ir ga,voti Bandau- n„ iL šakį atiieka gavQ 

ndie vokiečiai, po kelių amžių kovų, turi | na baRa atlieka savo

va ilgainiui virto stambiu pre
kybiniu centru. Mirus pasku
tiniam Mazovijos kunigaikš
čiui, XVI,jo amžiaus pradžio
je sustojo ir viduramžiškas 
Varšuvos augimfts. Užtat Va-

1655 ir 1656 metais mies
tas du kartus buvo paimtas 
švedų karaliaus K/trolio X 
kariuomenės. Prieš paimant 
antrą kartą ties Varšuva įvy
ko smarkios kautynės, truku
sios tris dienas (1656 m. lit>

rsuvos senamiestis yra ma- pos 28—30 d.), 
žesnis, negu kai kurių kitų Nno 1702 iki 1705 metų 
senesniųjų Lenkijos miestų, Varšuva vėl buvo švedų ran- 

ją valdė gar-

uuie voKieciMi, po Keną nuv ų, „un , ,ja guinitė anarkįįa kdkios užduoti Bet n turi gauti ll.ai
grizli ten, iš kur jų prosenių p©osenuu bu-! , į u/AluoTl- 1501 J1 nni &auu 11,al
vo praskynę keli, kardu”. b“Vf T,!*“”1“ pr “>«**»' ® "“<«» »

dzioa. Demokratijai hntij ga.- Negauilaniaa maisto ii pavyadtiui, Krokuvos ar Poz- koše. Sį kartij

Anglijos Katalikai Ir Karas
“Times” paskelbė Did. Britanijoj gyve

nančių katalikų sąjungos tarybos pareiški
mą, kuriame sakoma; “Mes esame pasiry
žę vyriausybę remti, nes dabartinis karas 
vedamas ginant natūralaus teisingumo prin
cipus ir krikščioniškąją dorovę. Mes netu
rime jokios neapykantos vokiečių tadtai, 
prieš kurią dabartiniu metu sąmoningai daug 
kas buvo slepiama; tačiau mes 'manome, kad 
tokiai politikai tos tautos valdovų, kurie 
savo tikslų jėga ir klasta siekia, turi pasi
priešinti visi tie, kurie-tiki į nemarumą die
viškų įstatymų”.

Lenkų Laivynas
“L. Ž.” rašo, kad palyginti su britų, pran

cūzų ir vokiečių karo laivynais, lenkų karo 
laivynas visiškai nežymus. Tai reikėtų aiš
kinti ir buvusia trumpa pajūrio juosta, kuri 
tęsėsi tik 140 kni.

Lenkų karo laivyną sudarė iš viso 14 vie- 
kat&likai susidomėtų Susivienijimu ir taptų 1 netų. Pirmoje vietoje minėtini 4 naikintojai, 
jo nariais. Kaip tik &ue laiku yra vedamas kurių du po 2011 tonų ir dn po 1540 tonų. 
nanjų narių prirašinėjimo vajus. Galima įsi- | Kiekvienas jų buvo ginkluotas keturiomis

kvastas^ butų be kon- niedis nutižius, nudžius nanės. Tačiau netrukus apie susis Švedijos karalius Ka-
Varšuvos senamistį pradėjė tolis XII, kurį vėliau po mū- 
augti visas vainikas priemies- šio ties Poltava nugalėjo Pet- 

, . . , čių, iš kurių vėliau labiausiai to Didžiojo vadovaujama ru-
a os < < pai ftiuen o ir • P- taksų mokėtojai, medis — vai- išsiplėtė Krokuvos priemies- su kariuomenė. Nuo 1764 iki 

Musų krašte laitų, taip sa- _ .-k.... . . v tižiu, o jo sukos visos jos------------------- -------------------------------- nip(ų vHisuvą laike uze-
kant, sutina diena. j ministerijos, departamentai ir | iš kurio ima jėgos veikti vi - nisaį. 1793 „ietais rusai

Ir tada visi suprastumėm t.t. Taigi, žmonės, taksų mo- sos valdžios įstaigos, visi vai-! |x.nkijos sostine buvo užėmę 
ir pamatytumėm, kad taksai kėtojai, neša pinigus — tak- džios aparatai visų mūsų ge-!an|,^ kartą. Sekančių metų 
visuomet buvo ir bus reika-į sus į vieną vietą — šaltinį, rovei. Adv. Charles P. Kai |>a|andžio mėn. rusų įgula

’ ’ •' ' ’ y ? ' | buvo išžudyta, tačiau jau 1794
patrankomis po 120-130 mm dydžio. Toliau1 Lenkijos, tuoj pravedė rinkimus į^savo sei-j |net|| |apkrįf.į0 5 ,| Varšuva
seka 5 povandeniniai laivai nuo 980 iki 1250 1 mo. Suprantama, bolševikai primetė tik sa-: , . .... 1 ..... ... .. • . x . i-1 a « vėl buvo priversta prieš ru-tonų dydžio. l\aip žinomu, is jų porą vokie- vo parinktų kandidatu sąrasą. ( krainieciai . . .

stitucijos, he valdžios, be^ka-^ svkiu' įr jo šakos. Taksų mo- 
riuomenės, bu laivyno, be po- k(-,jinu, Ateina kaip tik ir a- 
licijos, be gaisrininkų, be svei I tatįnka medžiui. Žemė — mes.

riai yra jau sunaikinę. Be to, lenkai dar tu
rėjo penkis torpedlaiviųs nuo 349 iki 365 
tonų dydžio. Paskutiniu metu buvo numaty
ta du didelius kreiserius po 25,000 tonų ir 
eilę kitokių karo laivų.

Ukrainų Padėtis •
“Garsas“, Lietusių» R, K. Susivienijimo 

Amerikoj, organas', apie ukrainų šiandieninę 
padėtį taip rhšo: f '
“Sovietų Rusija, * užėmus-pusę ‘ buvusios

ir gudai užsivvlę bolševikais, kurie užėmę 
jų žemes tuoj pradėjo brukti sovietinę tvar
ką su visais jos barbarizmais. Ukrainiečių 
mylimiausi vadai šaudomi, brukatni į kalė: 
jimus arba į koncentracijos lagerius. Rėli- 
gija persekiojama visu bolševikams įprastu 
įžūlumu' bažnyčios plėšiamos -ir išniekina
mos, kunigai ir vienuoliai žudomi ir kalina-
mi. Tokiomis savo “laisvėmis” lx>lševikaii

sus kapituliuoti.

Ryšium su trečiuoju Lenki
jos padalinimu 1795 metais 
Varšuva sn visa Mazovija a- 
titeko Prūsijai,' kurios val
džioje ji išbuvo iki 1807 me 
tų. Tais metais buvo įsteigta 
Varšuvos kunigaikštystė su 
sostine Varšuva. U809 metais

gudu.* ir ukrainiečius tikr greičiau' sukiršys nuo balandžio iki birželio m.
ir sukels prieš save”. ’ (Tęsinys 6 pusi.)

I
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Moterų rius

Eina Pirmadieniais

VCnčinę 7nnię suomeneje. Ir cm pasireiškia į
YlULiUO Z.UUIO , į,, didingumas. Jos ne vieną į 

Pradedant šį puslapį vesti, kartą atlieka nepaprastą dar- 
pirmiausia tariu “ Draugo" į |Mj, l»«*t diena po dienos, suko- 

i leidėjams ačiū, vardu visu šio, pįa milžiniškus kalnus garbės 
puslapio skaitytoju. Šis suma-i vertu Įvykiu. Ją karžygiškas
avinas duoda progos visoms 
moterims išsireikšti, parašyti 
ką nors interesingo, naudingo, 
ar apie drauges, ar apie or
ganizaciją veiklumą, apie na
mu ruoši}, apie vaikučių au
klėjimą arba taip sau ką nors 
žingeidaus.

Kad palaikiu?

JUZE RAUKYTE DAUŽVARDIENĖ

atsižadėjimas viešo paminėji
mo steliėtinas. Jos Įvertina 
moteries individuališkumą ir 
pavyzdingai garbingus idea 
lūs stato visu akvsna.

Tarp tokių moterų, pirmą 
vietą užima seselės, kurios pa

saulio atsižadėję, nuošaliai lie- 
puslapį' roiškus darinis atlieka. Ir lie-

naudingu ir reikalingu, šia tuviai gali didžiuotis turint 
proga naudokitės, tad bus vi- tokias seseles. Jų yra Kim
šoms malonumo ir smagaus
užsiėmimo. Visus raštus siųs-

liurst, Pa., Pittsburgb, 
Thompson, Conn., ir čia

kitę Moterų Skyriaus vedėjai, ■ Chicagoje. Žinoma, Šv. Kazi- 
2334 So. Oakley Avė., Chica-' miero Seserys yra mums ar 

go, Ilk j timesnės, nes geriau žinomos.
(Čia pat tarp mūs jų darbuo
tė atjaučiama, jų nnveikimais 

gėrimės.
dinyje, susidomėkime tuo skir- J°s ypatingu būdu mus jauni- 
tingu sutvėrimu. Skaitome, ,n*> sergsti; mergeles mokina

MOTERS DIDYBĖ
PinnamMoteru Skvriaus lei- nH‘s džiaugiamės ii

kad kiekvienas naujas išradi
mas, garsus nuveikimas, liero-

vertinti kas garbinga motery
je. Ypatingu būdu tikybą ir

iškas drąsos palaikymas, kurpią skiepyje jaunučių širdv- 
nors padugnėje rišasi su mo- se, nrs e*a moteries didvbė

tinos, sesers ar mergelės mal
da bei inspiracija. Tad moters 
rolė yra gan svarbi ir atsako-

pasireiškia.
*

Tr pasekmės seselių darbų, 
Chicagoje, at jaučiamos, čia

Veda A. Lapinskienė

KĄ MOTERYS VEIKIA
Moteryje yra septyni šim

tai įvairumu. Tai patyrė Netv 
York’o žurnalistė, kurį papra
tus rinkti raštus, liečiančius 
moters įvairius sumanymus. 
Pirma, vienu palinkimus greit Į 
patėmiji, pav., kaip išplėtoja- j 

mi moteries interesai pasta
raisiais laikais. Antra, mote-; 
ris daro didelę įtaką civiliza- j 

cijos srityje ir tai sužinoma' 
iš pomirtinių pagarsinimų. 
Nes dažniausia, tik moteriai 
mirus, jos darbai iškila aikš
tėn.

Pav., surasta, kad moteris 
pirmutinė sumanė įvesti ats 
kirus vaikams kambarius vie
šuose knygynuose. Moteris į- 
vedė gaminimą pietų (hindi 
room) mokyklose. Didžiuliam 
mieste randame, kad moteris 
vedė kovą išgauti įvedimą 
tyro vandens. Kita užėmė 
\YPA darbininkus ir apleistą 
sąšlavyną pavertė į gražiau
sią rekreacijos parką valsti
joj. Vėl randame, kad mote
ris sumanė ligoninės sienas 
spalvuotai dažyti, ant langų
aiškias uždangas 
dėti.

(firankas)

y

Gimė AYorccster, Mass. Tė- lietuvių skyriaus vedėja, 
vai, Jokūbas ir Juzė (Lileiky- , vėliau, kaipo viršininkė t
te) Rau'kčiai dar tebegyvena 
\Yorcester’y.

Mokslus ėjo ir baigė Wor- 
cester’y. Lietuvių kalbos mo
kėsi vasarinėse parapijos mo
kyklose ir privačiai. Keturių

minga. Jos įtaka siekia ir ap- nanjoji karta paraiSkia sti. 
supa neišmatuotus plotus. I prosnę lnpilę savo tik6jimO)

Kartais jai tenka garbės! soe’a'’s gyvenimas laikosi 

vainikas už pasižymėjimą y- 
patingame nuveikime. Viešai 
laikraščiai skelbia jos nepap
rastą atsižymėjimn. Pagarba 
teikiama karžygiškam pasi
šventimui.

Bet dažniau randame tokiu

rimtesnių papročių, čia orga
nizacijų vedėjos tvarkingiau 

apturi pasekmes žyveikia ir 
raesnes.

Kur tik civilizuojanti idėja 
randasi, beveik visuomet ra
sime, kad tai moteries suma
nymas.

terį švelnumu, stiprina tikėji
mą ir palaiko dorą.

Moteries yra kilnus likimas, 
tad geistina, kad kiekviena 
iš savo pusės tikybą ir dopą 

moterų, kurią pasišventimas; mvlėtu ir neatsižadėtu tu v-

PATYRIMAI
* Pinuti ar nulupti česnaką, 

vartok aštru, nerūdijantį pei
lį. Citrinos skystis panaikina

slaptu bildu palaiko gerą vi- patybiu, kurios pridengia mo- česnako plėtmus ir kvapą.

MOTERŲ SĄJUNGĄ ;
Viena veikliausiu moterų 

organizacijų, tai Moterų Są
junga. Čia matome M. Sąjun 

(gos jubiliejinio (25 m. Są-gos 

gyvavimo) seimo dalyves, su
važiavusias į \Yorccstcr, Mass. 
Didžiulis moterų suvažiavi
mas parodo organizacijos 
smarkų bujojimą.

Šios moterys savo interesus 
išplėtoja, gerai suprasdamos 
savo pareigi] svarbą, jos do
misi kilniais idealais. Šiaip 
rašo organizacijos organas, 
“Moterų Dirva“, spalių mėn. 
No. 10.
“Katalikė moteris tautos gy

venime yra širdis, kuri nenu 
ilstamu plakimu teikia tautai 
gyvybės ir ugnies kovoms už 
kilniausius ir švenčiausiai! i- 
dealus. Dar didesnę reikšmę 
katalikė moteris turi na'muo 
se. Ji savo pašaukimu buvo ir 
bus pirmutinis namų apašta
las, pirmutinė šeimos moky
toja. Ne kas kitas, kaip tik ji

* • <

dis diegia meilę ir prisirišimą 
prie savo tėvų žemės, prie sa
vo gimtos kalbos. Geriausia

rėpliojančius po žemę savo I atlikdama savo pašaukimo pa
vaikąs jan mokina “Tėve mil- reigaa, ji be to išeina iš tų 
su ’ ir pirmutinė į jaunas šir pareigų ribų ir domisi visuo-

dalyvumą vaidinimuose. Sek bą, kurias kai kurios Cb'ma- 
dama tėvų patrijotišką pavyz-, gos moterų (amerikiečių) grų- 
dį, jaunutė mergaitė nemažai1 pės ragina išleisi knygos fi- 
pagelhėjo Lietuvos reiknlauis: moję.
rinkime auką karo nukentė-į Chicagoj Daužvardienė yra 
jusiems, ruošime vakarą Lie-Į garbės narė Ch. Liet. Moterų 

tuvos našlaičiu naudai, par- Klūbo, Vniversity NYomen’s 
davinėjime Liet. Laisvės Pa- Club of Chicago, Chicago \Yo- 
skolos Boną, ir tt. (Lietuvoj! men’s Club, Pureni Teacher’s 
R-tė lankėsi dviem atvejais Assn., ir kt. Ji dažnai dnlv- 
pirmą syk 4 metą amžiaus, su vauja amerikiečiu tarpe ir 
tėvais, antrą syk 1924 m. va-1 duoda paskaitas apie Lietuvą, 
rarą). Viena Sororitv pasikvietė !•-

Organizaciniam veikunc nV su paskaita apie Lietuvą 
taip-pat ėmė dalyvumą iš pat pusmetį iš anksto (pas 
mažens. Ji buvo aktyvia nare kaita Ims sausio, 1940).

kelią vaikų draugijėlių, ve-, Daugely kaitų teko lietu- 
liau Moksleivi!), Vyčių, KOA j vIa„1B '

\Voreester ’io teritorijos sky
rių. Tarnyba buvo sočiai \vork 
pobūdžio; teikimas patarimu 
ir pagelbos ateiviams, tarpi
ninkavimas, perkalbėjimas ją 
naudai įvairiose miesto ir ki

metų Classieal lligli School K' įstaigose, ir t. p. Bendrai 
su tuo darbu, Juvenile Conn 
teisėjas paskyrė llaukšitytę
speciali* mažamečių teismo
perkalliėtoja ir bylų tyrinėto
ja. Tuo pačiu
Civic League
Court pareigas, R-tė įsteigė ir 
porą metų vedė savo biznį — 
la i vakorčių agentūrą.

Paskutinioji jos pozicija 
buvo prie Worcester miesto 
Board of Public Welfare, kai
po sočiai worker. Ten dirbo 
iki ištekėjimo už p. P. Dauž- 
vardžio, tuo laikinio Lietuvos 
vice-konsulo Netv Yorke. 

Visuontenės veikime, Rauk-

mokslą baigė per tris su puse 
metų. Baigusi High Sclmol, 
vakarais lankė Massaehusetts 
University (Extension) psi
chologijos ir sociologijos kur
sus. 1932 metais baigė North- 
eastern University School of 
Latv, gaudama advokato (IJ 
B) laipsnį.

Dar visiškai jaunutė, puldi
nės (grammar) mokyklos 
mokinė. Juzė Rauktytė pra 
dėjo dirbt “Amer. Lietuvio’’ 
agentūroj ir spaustuvėj. Ji 
ten dirbo vasaros atostogų 
laiku ir popiečiais, liuosu po 
mokyklos valandų laiku, be
lankant High School. Baigų- tytP p).adėjo figuruot iš ptt

kliku, einant 
ir Juvenile

si aukštesnę mokyklą, diibo 
ten pilną laiką, kaipo redak
cijos narė.

Išėjus iš “Amerikos Lietu
vio’’, per porą metų diibo

mažens. Būdama vos 7 metų
amžiaus padarė “debiutą”
laike B. TTolmes’o paskaitos 

Y. .
apie Lietuvą, deklamuodama 
Vaičaičio eiles. Po to. dainai

prie North American C’vic i buvo kviečiama deklamuot į- 
League for Tmmigrant, kaipo I vairiuose parengimuose, imt

meniniu gyvenimu“.
Toliau randas tvirtas nusis

tatymas vvkdinti kilnias re
zoliucijas:

“Mūsų tautos vadai šiandie 
susirūpinę išeivijos ištautėjį-

mu. Rimtas pavojus gręsią jan
trečiai kartai visiškai ištautė-

ti. Tuo reikalu mes, moterys, 

privalome susidomėti ir darbu 

tą pavojų kuo toliausiai nus

tumti. .Tuk ne kas kitas,kaip

tik inotervs-niotinos sunkiau
siais mūsų tautos priespaudos 
laikais prisidėjo prie išgelbė
jimo kalbos, sykiu ir tautos, 
nuo pražūties.

“Mūsų katalikiškos organi-

kuopų, Aušrelės Dailės D-jos.I 
ir kt. Buvo viena organizato
rių Worcester Lietuvių Stu
dentų ir Profesijonalų Dr-jos, 
Vyčių So. NYoreester’io kuo
pos ir kitų mažesnių grupių 
bei draugijų. Visose tose 
draugijose buvo ir valdybų 
bei komisijų nare. Per ke’etą 
metų ji mokino lietuvių kal
bos, dainavimo ir vaidinimo 
LRKSA, SLA kuopų ir Auš
relės Dr-jos įsteigtose vaikų 
mokyklėlėse, kūrins lankyda
vo iki 100 vaikų.

Be grynai lietuviško veiki
mo, ji dažnai reprezentuoda
vo lietuvius svetimtaučių bei 

Į amerikiečių veikloj. Nois jos 
! laikas beveik išimtinai buvo 
I pašvęstas lietuviškai veiklai, 

vienok rado progos dalyvaut 
ir ne lietuvių draugijose. Ji 
buvo sekretorė ir direktorė 
Worcester Monday Evening 
Club for Sočiai Workers, bu
vo Nortbeastern Uuniversity 
(Ilee Club akompanistė ’.r yra 
to paties Universiteto Aima
nų draugijos narė.

Piano ir muzikos mokinosi 
pas Miką Petrauską ir pas 
žymius AYorcester’io mokyto
jus. AYorcester’y buvo užsire
komendavusi kaipo a'kompia- 
nistė, vaidintoja ir režisorė.

Apart minėto veikimo, Rau- 
ktytė buvo bendradarbė įvai
rių lietnviškių laikraščių. Ji 
sulietuvino keletą anglišku ir 
vokiškų veikalėlių ir yra pa
rašius daug originalių raši
niu, dažniausiai vartodama 
slapyvardes. Dabartiniu laiku 
yra pradėjus verst lietuviškas 
legendas-pnsakas į anglu kal-

zacijos, tai katalikybė ir tau
tybė gyvenime ir praktikoje. 
Tai 'mūras tautinės ir religi
nės apsaugos. Tos organizaci
jos taipgi šelpia mus ligoje ir 
ištiesia pagelbos ranką visose 
mūsų nelaimėse. Tad ir gali
me sakyti, kad jos yra mūsų 
garbės ir gerovės židinvsi 

“Mes, moterys, o sykiu ir 
visa mūsų tauta, privalome 
suprast, kad ne veltui šeimy
niniame gyvenime moteris y- 
ra šeimynos širdimi vadina 
ma. Tautiniam ir religiniam 
gyvenime didesnes šeimynas 
sudaro organizacijos. TSeivijo 
je mūsų Centralinės katalikiš
kos organizacijos sudaro mū
są tautos susipratusią ir ap
švietusią tautiniu ir religiniu 
žvilgsniu šeimą. Tos šeimos 
galva yra mūsų L.R.K. Fede
racija, o širdimi Moterį] Są
junga. Tr iš tos širdies, Mote 
rų Sąjungos, plaukia mūsų 
tautai sveikiausias religinis ir 
tautinis kraujas”.

Daužvardienės labai įspūdin
gos ir gražios kalbos. Ji turi 
geros oratorės dikciją, jai žo
džiai riste ritasi, o jos mintis 
taip visuomet parinkta, ati
tinka situacijai. Atsimenu, 
Tėvų Marijonų išleistuvių į 
Argentiną bankiete, pavaduo
jant jos sergantį vyrą, ji tiek 
entuziazmo sukėlė savo kalba, 
kad vargiai koks kitas lietu
vis kalbėtojas būtų gražiau 
už ją pakalbėjęs.

Nors Daužvardienė užima 
labai svarbią rolę Amerikos 
lietuvių gyvenime, visgi ji
nai kukliai visur pasirodo. 
Visi ją myli ir gėrisi jos kuk
lumu ir kitomis gražiomis y- 
patybėmis, Tai gražus Ameri
kos lietuvės moters ti]>as.

ik

, SKANŪS GAMINIAI
Rašo Ė. Cleveckaitė

Pavienės Mėsos Bandukės

Sumaišyk į svarą maltos 
jautienos, 1 svarą maltos var
nienos, 1 išplaktą kinušinj, 
pusę supiaustvto svogūno, 
pusę puoduko duonos trupi
nių išmirkytų pusėje puodu
ko pieno. Paskirk į šešias da
lis ir suplok į bandukes. J 
kiekvieną bandukę įvyniok po 
viena kiaulienos dešimke€ A
(pork sausage). Atpiauk rin
gelius svogūno ir žalio pipiro, 
uždėk ant viršaus bandukių 
ir kepk neuždengtas vidutinio 
karščio pečiuje, 350-F, per 40 
min. Parengimas 6 asmenims.

Pritinkąs Saladas.

Smulkiai supiauk pusę ko
pūsto, pusę žalio pi į iro ir ma
žą dalelę svogūno, plėk 3 
šaukštus Mayonnaise (galima 
pirkti pagamintą) ir druskos 
pagal skonį. Maišyk kol atsi
ras skystimo. Dėk į šaldytu
vą trumpam laikui.

Kam Kankintis?

GAUKITE 

M V

THERMIO

PERMANEMT

WAVE

Nebūk prietelis tajam, kun 
neturi artime meilės.

Mes nevnrtojam nei mašinos, 
nei elektlkms. Garantuojame sn- 
garhlniiioO h.'le kokios rAš|<«a 
planikiis. vertybė — šią
smailę tlklal •

M s taipgi darome CEAIROIi 
dažymą ir duodame kūno masaža.

BERNICE S BEAUTY 

SHOP

1728 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Tardė 2771 

1« metą patyrimo.



PHIPOIB Pirmadienis, lapkr. 6 d., 1939

Skaitytoju Balsai.
Ar yra pavojus Lietuvai atgavus Vilnių?

Kaip žinoma Sov. Rusija,'kaimus ir juos paverst kollio- 
gražimlama Lietuvai sostinę zu tokiu dideliu, kaip visu 
Vilnių, ir 'kitas sritis, išside- Lietuva. Tada visi bendrui 
rėjo Lietuvoje laikyti savo dirbs, sykiu gulės vyrai ir 
armijos garnizonus. Taigi, ky- moterys, vedę ir nevedę, o 
la dabar klausimas, ar ir da- visi} uždarbį reiks atiduot val- 
bar, atgavus sostinę Vilnių, tižiai, gi paskui su kortelėmis 
yra Lietuvai pavojus? ignuti maisto, drabužių ir ki-

nuosavybė yra įsteigta paties, ii už kiek laiko jie sakys:I mų ir susidėjo su Anglija ii AKIU CYDYTOIAS
IVlAITA A A 1 (J 1 lt <1 I 1 TV 1 I U 1*11 IIP 11 */. I 1II

Alano nuomone, pavojus 
ra ne vienas, bet du 
pavojus mažesnis, ....... 6
būti visai mažas, tai propa
ganda. Bet reik atsiminti, kad 
ir Lietuva turės propagandų, 
kelis sykius didesnę, negu ko
munistų. Komunistų propaga
nda bus paremta melu ir ki
tomis nedorybėmis, kaip tai: 
jie savo propagandoj bubnys1 
savo žinomų melodijų, kad 
reik visų pirmų išnaikinti 
buožes (buože komunistai var'

i tų reikmenų. Na, ir bus “ro- 
ant žemės. Tik klausy-V jus”

aSikit propagandos. Toliau, reik 
aih.i „ai vj>ur (ver( bedievių (bezbož- 

nin'kų) organizacijas, uždaryt 
bažnyčias, kunigai turi eit 
dirbt, panaikint jungtuves, 
nes tai “buržujų išmislas”, 
rodyt tikėjimų niekinančius 
paveikslus, visur girti savo 
“rojų” ant žemės.

Lietuvos propaganda bus 
su meile. Rusų kareiviams gi- 
įdint kunigai sakys: “Žino- 

dina tų, kuris turi 20 dešini- gau, nors turėtum viso pasau
linių arba 30 'margų žemės — lio turtus, o sielų pražudytum 
baisus bagočius!), išnaikinti — viskas už niek”. Toliau,

Dievo ant šios žomės. “Ro
jaus” nebus tol, kol Kristus 
čia nekaraliaus arba kol Jo 
Dieviškas moksas nebus pil
domas. Nuosavybių naikini
mas yra vagystė. Nuosavybė 
tur būt. Turi būt gerbiamas 
moterystės luomas ir t.t. Ši
ta visa girdės rusų kareiviai. 
O kų matys? Visų pirma kų 
jie matys, tai bus pavojin
giausia, jeigu nebus izoliuoti.

Rusų 'kareiviai matys, kad 
be kortelių galima pirkt kų 
tik nori ir kada nori. Matys 
dirbančius žmones, kurie gaus 
užmokesnį, o nereiks lauki 
kol valdžia duos. Matys ei
nančius žmones sekmadieniais 
j bažnyčių ir prie šv. Sakra
mentų be tokių varžymų. Ma
tys iškilmingas procesijas. Ne
matys bedievių organizacijų, 
kurios trukdytų pamaldoms. 
Matys laisvus 'kunigus ir vi
sus tikinčiuosius. Nematys vi
sokių žudynių. Šitokia propa
ganda, šitas visas labai, la

bai paveiks Sovietų kareivius

Proščui gospodin Stulirr i1 Prancūzi ju. 
vsie tttoskovskije evrieji”. ' Taigi, dabar Lietuvos ne

Pavojinga Lietuvai yra tas,' priklausomybė yrn blogam pa- 

kud Sov. Rusijos armijos bus dėjime, (labi vyriausybė, gul, 
labai daug, apie 60 tūkstan-, išsaugos, ko aš linkiu. A. P. 

čių. Reiškia, su tokia armija,
gali apsupt Lietuvos armijų 
ii pabaigta.

O pavojingiausia yra tai vi
dujiniai priešai. Tie tui už 
Vi. us priešus yra pavojinges
ni. Tokiems turėtų būti taiko
ma 'mirties bausmė. Kalėjimo 
jie nelabai bijo, nes ir Sov.
Rusijoj, kas eina prieš Sovie
tų valdžių, yra šaudomas be 
jokių ceremonijų. Tai faktas.
Patys aršiausi komunistai pri
pažįsta, kad Rusijos politi
niai kaliniai yra šaudomi.

Prie progos turiu pažymė
ti, kad Lietuvos valdžia per- 
greit susitarė su Sovietų Ru
sija. Kad ne taip staiga, bū
tų išsiderėjus daugiau Vil
niaus krašto miestų ir, gal, 
būtų buvęs armijos mažesnis

UKSINKITRS ‘DRAUGE’

HOW TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

•Don’t auffer from burn
ini, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick,amtiinį relief.
Murine’s six eztra in- 
gredients completely 
waah away eye irrita- 
tion-make your eyes feel
clean.fresh.alive I Ūse Murinętwicedaily. 
•Kyettrainduetodu«t,driving,Klare.clo«work, 
movies, reading,late hours. Murinę will not cor- 
rect eye deficienciet. For treatment of organiceye 
disorders, see a competent professioual at ooce.

7As EVestYE!
AT ALL DRUG STORFS

Relieve 
i lt s h Fast 
•crMoMyBali

i «v iiii Forąuickrdie: t::.om ilchiag of eezema, pimples,
8kai(*lUS, DFpU kaCl dabar ma- athlete’s foo‘, seabies. rnshes a rd other ex-

f

tome. Suomija, da ir dabar 
derasi su Sovietais, o turkai 
visai atmetė Sovietų pasiūly-

temallycaused skin troubi-s, ūse world-famous, 
coolinK. antiseptic, lio’f 1 D. D. D. Preseription. 
Greaseless, stmnless. Soothes irritaiion and 
ąuiekly stops intense itching. 35c trini bottle 
provesit, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PrttSCrtiPT.'&N.

Ak
WHAT WOULD YOU SAY- • if ijbu mere

wrifinqfhi$ 

ertisemeni

after the THRILL 

See i n<į and Hearinc/ a neu)

W/ICOX-GAY

RECORDER ••• RADIO ••• PHONOGRAPH • • • COMBINATION

JUS tai taip sujaudins ir nudžiugins, jog negalėsite surasti tinka
mų žodžių, nors išieškotumet visa žodyną. Pranyktų visi gražiausi būd
vardžiai. Kodėl?

DĖLTO — kad nėra žodžių, kurie galėtų tinkamai nusakyti šj nau
dingą namų palinksminimą. Tai NUOSTABIAUSIAS radio išradimas per 
amžius. Jis pakartos bet kurią jūsų. pamėgtą radio programą. Jis galės 
užrekorduoti visam laikui bet ką, kas buvo grota, kalbėta ar dainuota ir 
vėliau bet kada atkartos, lyg tai būtų pats pirmas kartas.

RECORDIO yra balso veidrodis Įgalinąs jus pagerinti jūsų balsą ir iš
girsti kaip jūsų balsas kitiems skamba. Pagalvok, gali pasiųsti savo bal
są draugams ir giminėms — tai galima atlikt naujo WILCOX-GAY RE
CORD IO pagelba. Negalima išvardinti viso, ką šis Recordio gali atlikti, 
kviečiame mus atlankyti....

Jūs esate širdingai kviečiami pamatyti visus 1940 metų radio mode
lius, iškrautus parodai Budriko krautuvėje. Čionai pamatysite tą naują 
“mystery control” radiją, tą viktrolą, kuris groja be prijungimo, tą mažą 
nešiojamą radiją, kuri groja visur be, prijungimo. Kadangi Budriko Rakan
dų Krautuvė mini 28 metų sukaktuves, tai jūs gausite dykai gražų ter
mometrą, o pirkdami gausite kitą didelę dovaną.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409,-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088.

žyniui, Radio Programas iš VV.C.F.L. Sekmadienį nuo 5:30 iki 0:30 v. v.

OR, VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI DAKTARAI
t

Tai. Yarda 3146.
VALANDOS: Nao 11 iki 18]

2 iki 4 ir 7 iki 0
Pii^tadieniaia • 2 iki 4 lr 7 iki I 

Šventadieniam: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

SPECIALISTAS 
OPTOMETH1CALL.Y AKIŲ 

LIETUVIS
Suvirš 20 metų praktikavimo 

Mauo UaraoiavlnuM
Palengvins akių {tempimą., kas es

ti priežastimi galvos skaudftjlmo,1
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- . . . _ _ 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 1440 30. 49111 LOUrt, ClCCfO
trumparegystę įr toliregystę. Priren- Antradieniam, Ketvirtadieniais ii gia teisingai akinius. Visuose atslll- aa
ainiuose egzaminavimas daromas su Penktadieniais
elektra, parodančia mažiausias kiai- Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-0 F. A
Jas. Speclalė atyda atkreipiama { 3147 S Halsted St Ghicafffl mokyklos valkus. Kreivos akye att-, O. IldlblCU 01., VIULttgU
taisomos. Į Pirmadieniais, Treėiadieniaia n

Valandos: cuo 10 Iki 8 vai. vak.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsilikimų akys atitaiso
mos Ik- akinių. Kainus pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

»iiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiniiiitiiiifiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiKdiiiiiiiiiii»

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

S GERKIT tik GERĄ AL U, padarytą Chicagoj. Visi neria ir mėgsta 
S AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 

> resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im 
s portuotų pirmos rūšies produktų.
■
S Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
S suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar 
5 navimą.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak, 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue

Tel. Cicero 1484.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal šutai'.4.
Ofiso telefonas PROspct 6737 
Namų telefonas VIRguua 2421

= l’EL. 7AKDS 3557

Į DR. FRANK C. KWINN
1K ę UliLIN j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarty.

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILURi
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakm*
ir pagal sutartį.

ūTf. G. WINSKUNAS.
THYSICIAN AND SURGEON 
2138 W. CERMAK ROAD

Ofiso tek Canal 234b 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St
Res tek Canal 0402

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

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki k 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. t 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

| 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 | 
iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiriiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiaa naujus narnos ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Daran vi 
sokj taisymo darbą be jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Iigannn gerlansį atlyginimą ii Tire In 
snrance Oompanljų dėl taisymo apdega 
dų namų). Darau paskolas ant naujų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip

DR. P. J. BElNAR
IBL1N AKALSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955d 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 ilu 9 vakare
Treėiadieai&is ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

felefonas HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 VV. MARąuette Rd, 

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Treėiadienais ir Sekmadieniam 

Susitarius.

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

TeL YABds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

iL YABds 6921 
KENvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
.tęs. 6958 So. Talman Are. 
-es. TeL GROvehiil 0617 
iffice TeL HEMiock 4848

JOHNPAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

Nn City Fsiitire Mart
BADIO PROGRAMO

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

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

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H 1 P...

(1480 Kilocycles)
10 vai. ryto

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * ftnrum Burnin Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų fteiinyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštaln * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto iki 11 vai. W H I P 
Kas Ryta ♦ Kas Ryta

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. iz Nedėliomis susi taras

2423 W. Marąuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUBGEOH 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL

Nedėliomis pagal ratartį, 
Office TeL YABds 4787 
Varnų TeL PBOepert 1888

Ofiso TsL VIRginia 0086 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Rezideaaija
8989 So. Claremont Av*.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal ratartį.

Tel OANal 8188.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB OHIBURGAfl 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. i.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Res sad Offioe
PROspect 1088 8869 B. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-0 vaL CANsl 0708

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAB) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Treėiadieniaia ir Sekmadieniais
naga)

Tel OANal 0267
Bes. TsL PROapect 6860

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YABds 2846

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Šaradoj pagal ratartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieniais. Ketvirtadieniais if 
Penktadiaaleia

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARde 0994

Pirmadieniais, Treėiadieniaia ta
8pštadiaaiaie



Pirmadienis, -lapkr.* 6 tl., 1939
=

DHSTTGIB

RYTU LIETUVOJ ŽALHIJŲ ETERU KRAŠTE
(XX) Keletas susitarėme mus vedžioja po aprašytas 

pakeliauti po gražiųjų Lietu-■ “Pragiedruliuose” vietas p-lėpridėti skersinį ir turėsim au- Lapkričio 19 d. pradedamas "Draugo' skaitytojų vajus, 
vų. Ir vienų dienų išvykome Nekutytė. Čia kalneliai, pa kštą kryžių, kuris toli luis ma- kur^° pabaigoj Draugas duoda $1,500 DOVANŲ vajaus

pastatyti Lietuvoje aukščiau
sią kryžių. Girdi, reikia nuge
nėti šakas ir netoli viršūnės

$1,500.00 Dovanu Kontestininkams
į gražiųjų Lietuvos švei- kalnės milžinų supilti ir

eanjų.
Rokiškis — įdomus savo 

bažnyčia, kuri laikoma
bene gražiausia Lietuvoje.

iš-1tomas. O Juzė žiūri j mėnulį 
rausti. Pačiame kaime j ir dūmoja apie rugių lauke
šnūrime į Vaižganto darželį, gęstančių saulę ir kregždes, 

kur jis praleido savo jaunat-'grįžtančias j savo lizdus, 
vę iV dažnai vėliau lankyda-1 Degučiuose v. namuose, kur

Labai įdomūs vitražai su Lie- vosi. Iš čia jis eidavo į Kuni- kartu yra ir pašto agentūra, 
tuvos ir Lenkijos bajorų her- giškių pradžios mokyklų, kur gauname nakvynę ir, po vai
kais, kurie dirbti Vienoje, šiandien yra jo vardo pra- šingų šeimininkų vakarienės, 
Bažnyčia papuošimų turtingu- džios mokykla. Gimtinėj para- einame į miego karalystę, 
mu ir statybos menu priskaito pijoj Svėdasuose yra pastaty- Gražutės miške yra Sama
niu prie meniškų architektu- tas jam paminklas. nio piliakalnis. Legenda pasa-
ros pastatų. Jos pastatymas
grafui Tyzenhauzui kaštavo

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana ..................................... $500.00
Antroji dovana .................................................................... $400.00

Trečioji dovana ..................................... $300.00
Ketvirtoji dovana .... .................................... $200.00

Penktoji dovana.................................................................... $100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi lietuviai.
Kontestininkų pirmasis s usii norimas įvyks “Draugo” ofi

se lapkričio 8 d. 8 vai. vakare, 

šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal.

Iš Svėdasų per Utenu __ į koJa» ka<l piliakalnį supyk" Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla- diana

ii kaštavo £įa mus pasitinka ,uilžinas karvedys Samanis, ir tinimo vajaus kontestininkus.

apie milijonų rusų rublių, ne- x 1 \ ' toj vietoj, iš kurios jis «miė j Tie,, kurie negalėsite dalyvauti šiame susirinkime, prašo-

, ., , jv- • “VC. Jėzaus oiriues oese . V , » ___ _ THI vvriaiiiat.i fi&tzn varrins ir firiri &na “Iskaitant miško medžiagos ir vienūolfe Jo8 {ia atlifka di. sėmę 

parapijiečių darbo. Katakoin- deU k(ilt(,rinj darbd I51aiko tame 
bose ypatingu L °

Prakalbos
Prof. K. Pakšto

Lapkr. 9 <1., 66. Petro ir 
Pauliaus parapijoj, AVest Pull
mane, 7:30 v. v.

Lapkr. 8 d. 6v. Kryžiaus 
parapijoj, Town of Lake. Pra 
kalbos įvyks gražioje Davis 
Sąuare park salėj, prie 45 ir 
S. Paulina gatvių, 7:30 vai. 
bak.

Lapkr. G d. Šv. Kazimiero par. 
salėj, Gary, Ind.

Lapkr. 7 d. Šv. Pranciškaus 
par. salėj, Indiana Harbor, In

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
Iš angliško vertš

Kun. Ant. M. Karužiškis

Lapkričio 6 Diena
Meilės durų raktai yra pa

auksuoti apmąstymais ir pa
geidimais, dejavimais ir aša
romis; šniūras kurs juos riša 
yra nupintas iš sųžinės, gai
lesčio, dievotumo ir patenki- 

inimo; durys sergiamos teisin
gumo ir gailestingumo.

(prof. Pakštas Chicagoj bus
Lapki. 12 d. AuSros A artų • į^į 19 d. lapkr.), tuojau 

parapijos salėj, 6 vai. vakare prašomos pranešti Federaci-

Sekančių savaitę (diena bu?' j°s Chicago apskr. pirm. I. 
vėliau pranešta) prakalbos į- Sakalui, 2334 So. Oakley avė., 
vyks Nekalto Prasid. P. šv. į Chicago, III.

parap. salėj, Brighton Park.
Taip pat bus vėliau pranešta,! 
kuriose dienose prakalbos į-

žemę atsirado ežeras. Vėliau nu prisiųsti savo vardus ir adresus “Draugui”, kad galė- 

‘ ’ besimaudydamas tuinėm smulkiau pranešti apie kontesto sąlygas.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

“Draugo” administratorius

ežere
rūpestingumu ‘ ‘ Samanis prigėrė, ir jo vardur r mergaičių žemes ūkio mokyk-' 1 •"

įrengta amžino poilsio vieta, • prieglaud-!; pl. į ežeras ligi šiol tebevadina,
kurioje ilsisi steigėjų palai- ’

kyklų ir amatų kursus. \ 18-.Skubame i žill Kirdeikių apylinkės vaiz-
kas čia gražiai sutvarkyta, n ...................... . - .

•* Stelmuže pasižiūrėti nnponuo- ■-
kai. Kas ciu gia/aiai «uiv<*n\j iu, n v . v. , .
,v_. -v , m v- v v . -x- •* *: Stelmuže pasižiūrėti nnponuo-Isejus is bažnyčios, uz sven- ne viena mergaite išmeta jau .. v. .

... v i-, • • .v - • » jancio storulio ąžuolo,toriaus, matyti gražus Dariui- yra išėjusi j zmones.
Girėnui pastatytas paminklas. Maudyki 
Netoli gimnazijos stovi didin- nor
ga pradžios mokykla. Įdomios savaitę. O kokia graži Anta-
kraštotyros D-jos muziejus, lieptės gamta. Puikius gani- mažas šermukšnio medelis, i 
kur vienų kryžių būtinai nori tos vaizdus dar pagražina kuris jau turi apie.30 metų. 
okupuoti Kaunas. įViencavo, Yiencavėlio ir .Bal-

Netoliese nuo čia ir Link
menys, kur didesnė dalis mie-

daudykis Šventojoj kiek Stelmužės ųžuolas turi apie gteljo yla lenk pm-je

ri ir, rodos, gyvenk visų 20 m aukščio ir 13 m storio. I visiJ tlJ kfa.
Ant vienos jo šakos auga ne-

Rytojaus dienų jau septy 
niese važiuojame į Svėdasus, į

cio ežerai.

Prie Baltriškės bažnvtkai-

ilanoma, kad ąžuolo amžius 
siekia ligi 2000 metų,

štų, turi su ekskursantu tarti:
! gražu mūsų Lietuvoj. Tik mo
kėkime tų gražumų įžvelgti ir 

, 'juo pasigėrėti. Eksk.

Laidotuvių direktorius 
J, Liulevicius Pagražino 
ir Padidino Save 
Įstaigų

Juliaus Liulevičiaųs įstai
ga, kuri raminsi Brighton 
l’ark kolonijoj, staigiai pag
ražėjo, ne tik iš vidaus, bet 
ir iš lauko pusės.

Vidus iš naujo perdekoruo*-

vyks AA'aukegan, Keno
sha, Racine ir kitose Chicago 
apylinkės kolonijose. Jei ku
rios, čia ueišvaritmtos kolo
nijos nori surengti prakalbas

O ė 1 ė s Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankro
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAJFayette 5800

___ t_______ ’ Rūstybė yra kaip ugnis: ga
kan. Tumo-Vaižganto tėviškę, lio gamta dar pagražėjo. Išdaigi jis buvo ir tais laikais, i lima užgnianžti, kol yratikltas ir iSklotas naujų karpetu, 
Pakeliui sustojame dar ke- visų pusių ošia spygliuoti ir ,kada Kristus gyveno šioje že-! kibirkštis. Vėliau esti per vė.j° laako Pusėįe l,nstal>tas
lioms minutėms Kamajuose, lapuoti miškai ir tyviliuoja .mėje. Iš Stelmužės grįžtame Į ju yisaį teisingai Jėzus pas- , nan ias modci nii-kas 1 unitas
kur aplankome kun. Strazde- bent keli ežerai. Einant per j vėlai vakare, kur netoli mies- nierkė pirmų įžeidžiantį žodį pristatyme tionto buvo po

lio paminklų. vienų gražų pušynėli, kurio to pasitinka mus nemaža au- iygįaį su žmogžudyste. Kai
Malaišių kaimas — kan. medžiai siekia virš 20 metrų ,dra, kuri ne vienam g\vento- vjsį išmoks užgniaužti įžeidi-

Tumo-Vaižganto gimtinė. Čia aukščio, Vytautui kyla mintis jui nuvertė stogus. ‘nius jų prarineny ir susival-

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandų vak.

Įdomūs pranešimai. 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

Ateinantį antradienį, lapkričio 7 d. prog
rama dedikuojama Šv. Jurgio parapijai. Tų 
dienų programoj dalyvauja Šv. Jurgio par. 
antifonalis choras1, vadovaujamas muziko A. 
Pociaus.
WGES - Kiekvienų Antradienį - 7:30 v. vak.

Rytojaus dienų lankome pa- dyti nuo keiksmų, nebebus 
čius Zarasus, Ant aukšto smė- tarp žmonių nesantaikos žo- 
liūgo kalnelio yra kapai, a- džiais ir veiksmais, o- žmog- 
pauge gėlėmis, pušynais ir ki- ,žudystė bus vienintėlis šiur 
tais medžiais. Kapus puošia Pus atsiminimas musų žiauru, 
daugybė įvairių kryžių. Juose mo senovės laikais. G. Papini 
ilsisi ir lietuvių garbingas vi
suomenės veikėjas, gyd. Domi
ninkas Bukantas. Ant jo kuk- 

I lauš kapo užrašyti tokie žo
džiai: “Didesnės už tų meilę 
niekas neturi, idant kas gul
dytų sau gyvastį už savo prie
telius”.

I Zarasus supa ežerai. I’ui 
kūs vaizdai.

Iš Saldutiškio pėsčiomis 
traukiame į Kirdeikius, kur 
yra
gražiausios Lietuvoje lietos.

fronto buvo 
vartota net trijų rūšių mate- 
rijolas; susidedantis iš natū
ralaus akmens, šlifuoto ak
mens ir stiklinių plytų. Su sa
votiško stiliaus langais ir dvi
gubom durim.

Taigi rodos, bus vienintelė 
tokios konstrukcijos koplyčia.

Rap

&imiiminiimiiiiimiiii iTiiimiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiNimx

Ą SKOLINAM PINIGUS
( ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ
2 Kiekvienos rpatos padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei = 
: Federal Savings and Loan Insnrance Corp. po United Statea - s Oovenuneat prieiiura.

Mokame Už 

Padėtas Pinigas

= Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
B dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

i CHICAGO SAVINGS & IMK ASSOCIATION

3į%

Apylinkėje yra daug gražiu _ 
ežerų, kurie apaugę tankiais ;J 6816 S. Westertl Avė. Phone GRO. 0306 
miškais. Visi ežerai tarp sa- §m
vęs yra sujungti giliais upe-

JOHN PAKEL, Pres.

MAGDALENA

BUDRIENĖ

Mirė Nov. 3 d.. 1939 m.. 8 
vai. vakare, sulaukus 52 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Telšių ap- 
skr.. Gintališkių parap , Ant- 
seinių kaime.

Amerikoje išgyveno 26 met.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrų Antanų, sūnų Antanų, 
pusseserę Onų Tumpienę, švo
gerj Antanų Tumui. Lietuvoje 
paliko brolj Antanų. 3 sese
ris: Petronėlę, Agniešką i.r
Monikų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas I,acha- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės jvyks trečiadieni. 
lapkričio-Nov. 8 d., 1939 m
'š koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionei) 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, SAnmt, I*Tis- 
seserė. švog<-rts, Giminės ir 
Pažįstami.

lxild. direktoriai Lachavvicz 
ir Sūnai, telefonas Canal 2515 
estT.-p aOt

MONIKA ADOMIENIENĖ
(po tėvais šaltytė)

Mirė lapkr. 4, 1.139. 10:55
Arai. ryto, sulaukus pusės ain- 
iiaus.

Gimus Lietuvoje, luokiškio 
epskr., Pandėlio par.. Luivi- 
iių kai ai.-.

Amerik i ie išgy veno 30 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Petrą, 2 >‘.uk 'eiis: Geno
vaitę Kernadienę ir Oną 
Cook, sūnų Alfonsų, žentų. Sta
nislovų Ernes, 5 anūkus, sese
rį Paulina šeprananskienę ir 
daug kitų giminiu ’-r pažįsta
mų. Lietuvoje paliko Onų 
Kftunikiepę ir Elzbieta Bal- 
trukoniene. broli Juozapų šalty 
lr daug kitų giminių ir pažjs
tamų.

iviinas oaš-ir .-otiis Laeha- 
vičiaus koplyčioje. 44 E. 108- 
th St . J tos .-landė.

Laidotuvės įvyks treėiad.. 
lapkr. 8 d.. 1939. Iš koplyčios 
8:30 vai. rvto bus atlyd'.ta 
Visų šventu par: bažnyčių, ku- • 
riojje ivyks ge iuiingos namal- 
dos už velionės sielą. Po pa
maldų gus nulydėta i .šv. Ka
zimiero kaoines.

NuoSirdžiai Kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę; Vvrus. Ižnk terys. 
Sūnus, Seserys, Žentas, Anūkai

Laid Direktoriai l,achawicz 
ir Sūnai. tel. PTILman 1270 ar
ba CANaI 2515.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KIOS

į liais, todėl laiveliais galima 
plaukti daugelį kilometrų. Ie
škom Papilės piliakalnio, ku
ris garsus įvairiais padavi
mais ir pasakomis apie vai
duoklius. Galų gule, žmonių I 
pasiklausę, randame. Čia būk 
kad ir visų dienų ir niekados 
nenusibos akims žiūrėti gra-

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmynų. Jama 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmea

Giesmes ir mušikų patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido fJ. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina —' KO rentai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MI80LĖUS 
Šlovinkim Viešpatį.

Mišios tr Mišparai. Lietuviškai 
lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėme lr kltoa Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite U:
DRAUGAS PUB. C 0. 

8334 So. Oakley Ava, 
Chicago, Illinois
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•ABY. OTO. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOKIA1
KELNER —PRUZIN

•viBoalM Patan 
Pboae BOOO 8H W. I6th Av»

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8SVIAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TA Y IC A I koplyčios visose 
** * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio tr 
Arštadtunio rytais 10.M valandų, iš WUIP stoties (1480.)

(Su Povilu Aaltlmieru.

Katalikiškas Laikraštis Yra JŪ3U Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

Antliiiiiy B. Petkos
Ladamicz k Semi 
1, Litlemas
S. P. Mažeika 
Antanas M. Pbilliiis
1.1. Zūlįi
Albert V. Petkus 
P. I. Ridikas

6834 So. Western Avė. 

GROvehUl 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

2314 West 23rd Place 

Phone CANaI 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULhnan 1270

4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

1646 We8t 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

4704 S. We8tern Avė. 

Tel. LAPayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419

%25e2%2580%2598.uk


o
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SPAUDA IR PROFESIJONALAI
Kiekvieno prol'esijonnlo li-j mbarius! Ko len trūksln? Siu 

kslns \ įsisiūti patenkinti j Ietis, ant jo senų angliški) žn- 
savo klijenlą, paeijenlą. Jei j rnaln, kelios kėdės, šviesos 
nueiname i krantinę, tai tari šilimos yra pakankamai. BetJ 
tinkamai, greitai parinkt i, dangei y vietą trūksta šiame; 
mums reikiamą prekę, ją gra 1 šimt'mety svarbiausio dalyko 
žiai suvynioti, mandagiai ii'| - • spaudos. Keletas apdras- 
greitai patarnauti. Tuomet kylą praėjusiu metą žurnalų, 
•mes esame patenkinti. Tas
pats turi būti su kitą sričių 
profesijonalų i s, — daktarais, 
advokatais, dantistais ir ki
tais. Jei paeijentas nebus pil
nai viskuo patenkintas, jis

senas dienraščio numeris da
žnai toks, kurio lietuviai ne
moka skaityti, negali paten
kinti laukiančiųjų.

Turėtą mūsą profesijonnlai 
Įeiti Į belaukiančią padėtį,

neturės kitą kartą į tą pačią• sužinot kaip sunku yra sėdė- 
vietą atvykti. i ti nieko neveikiant porą va-

f’ia noriu tarti viena žodi' kimią. Čiupsi už laikraščio, 
lietuviams profesijonalams. į visą praversi — nemielas šir- 

1 džiai, neįdomus, vis tas patsNetiesiu ją speeijalybės žino
jimą. Man atrodo, ikad lietu
viai, būdami darbštūs yra ge
rai savo srityje pasiruošę ir

senas, nesuprantamas, sudras
kytas, visu nučiupinėtas, jau 
perverstas kelis sykius, išskai

sąžiningiau savo darbą atlie- tvtas.
ka. lik noriu čia iškel- Argi sunku būtų pažinti sa
li kitą svarbu dalyką, j ką vo paeijentus ir jiems parink- 
niūsų prolesijonalai permažnjti jv užsakyti keletą, laikraš- 

dėmesio tekreipia. Pažvelkime ėjų. ]<sį lietuvių kolonijoj, dau

Administratoriaus Pranešimas Z7 “

į gydytojų laukiamuosius ka gumas atsilankiusių yra lie- 
— tuviai, kodėl jiems neužsaky- 

■ t i lietuviško dienraščio bei 
keletą savaitraščių. Juk turi
me ir dienraščių ir puikių sa-

Į vaitraščių Amerikoj leidžia
mų, pravartu būtų iš Lietu
vos pigius 'moderniškai lei
džiamus ir liaudies labai mė
giamus žurnalus — “Karį’’, 
“žvaigždę” ir “Misijas”, o 
mi atsilanko pas tave keletas 
inteligentų, būtų naudinga už
sakyti ir savaitinį kultūros 
žurnalą “Naująją Romuvą” 
ir “Studentu Žodi”.

Nevada valstybinio univer
siteto viršininkė (rektorius) 
Margaret Maek uždraudė stu
dentėms dėvėti tokį kostiumą. 
Įsakyta, kad kiekvienos stu
dentės suknelė būtų žemiau 
kelių. Įsakymas studenčių ta
rpe sukėlė audrą, bet... įsa
kymas palieka įsakymu. Įdo
mu, kad jau net moterys pra
deda protestuoti prieš mergi
nas, viešai demonstruojančias 
savo nuogas kojas. (Acme te
leplioto)

Sulaukus “Draugo” 30-tles metą gyvavimo malonu pasi
džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsą katalikiško dienraščio 30-ties metą 
darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsą dien
raščio Įtekmę į lietuvią visuomenės gyvenimą. Bankieto ti
kietai po $2.00.

Šeštadienį prieš bankietą bus išleistas padidintas “Drau
go” numeris, į kurį prašome mūsą biznierių patalpinti savo 
pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus Įvesta į mūsą dienraš.į JAUNIMO ir MO
TERŲ skyriai ir tad prašome mūsą prietelią paramos mūsą 
dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.
2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vieną tikie- 

tą į Bankietą ir paminėjimą “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė 
jimą “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metą Paminėjimo Ban 
kieto tikietą, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

6. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne
mažiau $1.00.
6. Bankieto tiikietas $2.00.

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS. M.I.C.,

“Draugo” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 
nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANaI 7790.

Lapkričio 18 d. išleisime istorinį 32 puslapių numerį. Pra
šom biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi
mus ne vėliau lapkričio 17 d., 2 vai. popiet.

sudaro. Ką gi bendro su lie
tuviškuoju menu gali turėti 
daina “Bei mir bist du 
schoen”? Mažiau negu nieko.

Varšuva Šimtmečių
Šviesoje

(Tęsinys iš 2 įpusl.)

Varšuva buvo užimta austrą, 
o po Napoleono žygio į Mask
vą 1813 metų vasario 8 d. bu
vo užimta rusų, kurių val
džioje pasiliko visą šimtmetį, 
iki pat Didž. 'karo.

.lau pačioje Didž. karo pra
džioje ties Varšuva ėjo Smar
kios kovos tarp rusų ir vo
kiečių, kol 1915 metų rugpiū
čio 5 d. Varšuva pateko į vo- 
kKčių rankas. Vokiečių val
džioje Varšuva išbuvo visą 
karą, iki 1918 metų lapkri
čio 11 d., kada Pilsudskis su 
savo legionais užėmė miestą 
ir buvo paskelbta Lenkijos 
nepriklausomybė. 1920 metą 
rugpiūčio mėn. lenkų-sovietų 
karo metu Varšuva vėl vos 
1-vengė rusų okupacijos. Rau

geros spaudos!
Pacijentų pasitenkinimas

bus kartu ir tavo pasitenki
nimas. A

jaunieji Įpratę žiūrėti į “fun- 
ny papers” — duok ir to 
jiems.

Jau yra ir susipratusių da-

donoji armija buvo jau prie 
pat Varšuvos vartų.

Dabar štai Varšuvą užėmė 
vokiečiu kariuomenė. K—s

PAMOKSLŲ
Kunigai turėtą įsigyti j

Vyskupo Petro PranclS- J 
kaus Būčlo, M.I.C. para-! 
Sytą

400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Taisome greitai visokius 
drabužius. Taisome ir va
lome moteriškus ir vyriš
kus žieminius furkautus. 
Darbas atliekamas greitai 
ir atsakomingai.

J. OVERLINGIO 
KRIAUČIŲ SAPA 

4602 South Wood Street 
Telefonas VIRginia 1093

SKELBKTTfcS “DRAUGE’

gi
Henry Krago, 73 metu am 

žiaus kalvis, iš IIi 
besiginčydamas dė 
George McNeece, pastarąjį nu j žiūrėti gražius paveikslus ir
žudė. (Aeme teleplioto) Į perskaityti po jais parašus,

Kodėl to nepadaroma? Su
draskys! Išsineš! Reikia tau
pyti! Nemėgsta skaityti! Tik ktarų, advokatų, dantistų, ku- 
tokie gali būti profesijonalo nigų, kurie šį svarbų reikalą 
argumentai, bet ar jie teisin- supranta, ir jie yra paeijen- 

\teina kurie mėgsta skai- tų mylimi ir įvertinamai. Bet
tyti — duok jiems rimtesnių1 deja, dar daugelis “taupo”, 

>oro, III.. 1 žurnalų, ateina ir kurie neno- ppį daro sau didelę žalą. Kli- 
moters su ri skaityti, bet jie mėgsta per įeitas irgi nuskriaudžiamas, 

jei jis čia perskaitytų, to laik
raščio nereikėtų namuose skai
tyti ir būtų sutaupyta laiko

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtą pinigą išmokami Vas. ir Rngp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per I’o«l ral Savings aml Loan Insin-am-e Corp., Washingtoti, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trcčtad. nno 9 v. ryto Iki 5 v. v. 
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir šeštadieni nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 86 Loan Association

.losepli F. Gribauskas, Sec'y

1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

flLEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

634-3 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

RADIO
Kalbėkime Lietuviškai

Rašo J. V-va

Šių dienų Europos politiniai 
įvykiai, ypač Vilniaus klau
simas, sujudino visą lietuvių 
visuomenę. Palietė ir lietuvių 
radio valandas. Viena tų va
landų net paruošė neva radi-i

Pavyzdžiui, senelis pasako
ja lankęsis Vilniuj, kai buvęs 
“septyni metai”, tenai “dun- 

Sk. ksnojo” Gedimino kalnas, bet 
“neplevėsojo” lietuviška vė
liava ir t.t. ir t.t. Jei tai ju
moristinis ar satyrinis škicas 
— būtų gal ir dovanotina, bet 

į tokia lietuviška kalba nega
lėjo ir negali kalbėti Lietuvos 
lietuvis senelis. Bendrai, lie
tuviškųjų radio valandų ve
dėjai turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į vartojamą lietuvių 
kalbą ir dalyvių dikciją.

Pravartu pastebėti, jog daž-
nai lietuviškose radio prog-

__ i.
jo vaidinimą, kuriame senas 
lietuvis pasakoja jauniesiems 
apsilankymą Vilniuje. Tai 
gražu ir girtina. Netenka abe-

ir nenusibostų laukti. O dėl joti radio valandos vedėjų ge
rais norais, bet tenka apgai
lestauti dėl jų programos ne
rūpestingo paruošimo, lietuvių 
kalbos ir lietuviškojo meno 
darkymo.

sudraskymo ir išsinešimo nė
ra ko bijotis, nes jie ir turi 
būti skiriami klijento aptar- 
navimui, nes kas lieka vis
tiek tik krosniai tėra naudin
gi. Kitkam juos naudoti jau 
būtų nehigieniška.

Profesjonale, jei myli savo 
pacijentą, jei nori jam pilnai 
patarnauti, duok to. ką pats 
mėgsti, ką važiuodamas ilgon 
kelionėn nusiperki, duok jiems

Lifte n to and Advertise over

PAUUIDECH’S YUGOSLAV RADIO

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
Klem Bukletam Suteikiam Pa 

tarnavlm*.

(,lnksma« Patarnavimas Visiem*

750 W. 31st Street 
A A NORKUS, sav 

Tel. Victory 9670

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina —

tik $1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

B. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU- 

I VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3488 .
B04 WEST SSRD STREET 

OHIOAOO, ILL.

|TURTAS VIRS--------------£3,500,OOO.OOf
Į ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.001* WAJB, R-»r, Smd. *1 fc. 1

SM S. Clark St., Chleago — Har. SOM

Kviečiu visus kaimynus, draugas ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknia, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764 

3"

= Dabar mokam pa-
5 dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namą 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE =

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWIOH. Prea.

Standard CM
| Svaini Degtinė—100 Prool 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės

nž Tokia Kaina ffl 
TIK $1.00 PT 
4-8 Kvortos

Reikalaukit
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ

1 5c. PRINKSA8 ______

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Bonlevard 0014

r;.
sjbLm. 

‘ tful)

CLARRlFlFn
PARDAVIMUI NAMAS

..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
popiet Sekmadienį. Tel. Stevfart 89.30.

RENDON KAMBARIS
Brighton Parke, pas gerą. šeimy 

hų, randasi kambarys su visais 
patogumais ir apšildomas. Tinka
mas vaikinui ar merginai.

Atsišaukite: —
4408 So. Campbell Avė.

Tel. Laf. 9438

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis sta

kas: pilnai įrengtas: gera apylin
kė: parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznį. Atsišaukite:

5300 So. Princeton Avė.

PARDAVIMUI KEPYKLA
Seniai įsteigta kepykla, geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — liga. Atsišaukite: “D-augas”, 
2334 So. Oakley Avė.. Chleago. RI.

FARDAVTMUI
Pardavimui naujas Cooler Keg Sys
tem, alaus šaldytuvas ir washboard 
>161 užeigos. Parsiduoda pigiai. Atsi
šaukite telefonu: BOUIevard 4552.

LOAN ASSOCIATION 
OF CHIOAGO

ElllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIllK

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS MMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OP FINE FURNITURE” 8TNCB 1SM

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

.REIKALINGAS DARBININKAS 
prie senų drapanų taisymo ir pro- 
sijimo Kuo greičiausiai krelnkltės 
šiuo adresu: M. Bluden. 4540 So. 
California Avė., tel, LAFayettc 1312.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui pilnai Įrengtas tavernas. 
Prie geros trnnsportacltos ir kasamo 
•subway*. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. Atsišaukite: 
1585 Clvboum Avc.. tel MOH«wk M—,
TURI BŪTI PARDUOTA SJ MĖNESI
Parsiduoda tavernas už nebrangių, 
kalnų. įsteigta 6 metai: gerai einasi 
bišnls. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetaines. 6 gyvenimui kambariai 
vlrSute. Nebrangi renda. Verta pa- 
mntvtl. 8558 So. State Street.

TSPARDAVTMO BARGENAI
Už 16.700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrini namų 7315 Princeton Avė. 

i Už |8 000 galima nupirkti gražų S 
fletų nlvtų narna Marųuette Road

I Salia Western Avenue.
Už 86.760 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungaloar. Califor
nia Avė., netoli 62nd Street.

LACEY. 5741 LaSalle Street 
Phone Englevrood 1880.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės | Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chleago, Illinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 SS,
<--V nus ar daugiai

POCAHONTAS Mine Run Iš gelaustų mainų;
įgimto. Perkane 6 tonus ar dau-

. ...................................................... 17 68
CARBON COKE, perkant 6 to

nus ar daugiau, tonas... .f7.40. Sales Tax Eksta.


