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PIJUS XII IŠLEIDO ENCIKLIKA AMERIKAI
IŠLEISTA RYŠIUM SU 
150 METŲ HIERARCHIJOS 
SUKAKTIM ŠIOJ ŠALY

VATIKANAS, lc^kr. 12.— 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
vakar išleido enciklikinį kliš
ių, adresuotę, J. A. Valstybių 

vyskupams. Tas yra ryšium su 
150 metų hierarchijos įsteigi
mo J. A, V. sukaktuvėmis.

Vatikane sukelta daug įs
pūdžio, nes nieką*, n nebuvo 
žinoma a,pie šio specialaus 
laiško rengimų ir išleidimų.

Popiežius ragina spręsti 
problemas, liečiančias Ameri
kos kapitalų ir darbų, apgaili, 
kad Amerikos viešosiose mo
kyklose neturima religinių 
pamokų ir reiškia daug gi
laus liūdesio dėl divorsų ir 
gimdymų kontrolės plitimo.

Visus, kurie rūpinasi žmo
nių sieldmis, popiežius įpa
reigoja kovoti su divorsų ir 
gimdymų kontrolės piktais.

Jo Šventenybė pareiškia, 
kad socialis klausimas, kurs 
net J. A. Valstybėse yra sam
brūzdžio ir neramybės prie
žastis, didžiai reikšmingas 
dalykus. * ’

Krikščioniškos etikos prin
cipai turi būt įgyvendinami, 
jei norima tarp kapitalo ir 
darbo ir tarp turtuolių ir var
gšų gyvuojančius rimtus nesu
sipratimus teisingai išspręsti, 
pareiškia popiežius.

Nurodo, kad darbininko at
lyginimas turi būti teisingas 
ir atitinkamas, kad jo šeima 
turėtų padorius gyvenimo pa
togumus. Ir kiekvienam dar
bininkui turi būti duota pro
ga gauti darbų ir dirbti. Po
piežius pripažįsta teisę dar
bininkams ir darbdaviams or
ganizuotis ne kitokiais sunie-

'rezidentas Renseveltas darbuojas 
uz patvaresne taika pasaulyje

WASHINGTON, lapkr. 12. 
— Prez. Rooseveltas vakar— 
Paliaubų dienų, atlankė na
cionalinius Arlingtono kapus 
ir tenai prie Nežinomojo Ka
reivio paminklo padėjo vaini
kų ir pasakė truVnpų kalbų.

Paliaubų dienų prezidentas 
ilgesnę kalbų iš Baltųjų Rū
mų telefonu sakė Virginia 
Military Institutui, Lexing- 
ton, Va., jam minint 100 metų 
sukaktuves.

Prezidentas šioje kalboje 
reiškė vilties, kad naujos pa
liaubos Europoje tautoms 
duos geresnę ir patvaresnę 
taikų, nei kad 1918 metų pa
liaubos yra davusios. Sakė, 
jis pats darbuojasi už geres
nę taikų.

SKELB RITES “DRAUGE”

POPIEŽIUS .ŠIANDIEN 

KALBĖS PER RADIJĄ

WASHINGTON, lapkr. 12. 
— Amerikos Katalikų univer
siteto vadovybė paskelbė, kad 
ryšium su hierarchijos įstei
gimo J. A. Valstybėse 150 
metų sukaktuvių minėjimu 
Šventojo Tėvo Pijaus XII 
kalba rytoj (pirmadienį, lap
kričio 13 d.) įpirmų kartų per 
radijų iš Vatikano bus trans
liuojama į J. A. Valstybes.

Popiežius kalbės apie 7 mi
nutas. Pradžia — 11:01 dienų 
,(Chicagos laikas).

Be to, rytoj per sukaktuvių 
'minėjimo iškilmėse bus skaito 
ma prez. Roosevelto raštas.

tiniais, kaip tik teisingumo 
siekti. Kapitalo ir darbo pro
blemų sprendimui turėtų visi 
susijungti ir veikti. Už šių i 
problemų teisingų išsprendi
mų Amerikai tekti) garbė.

‘‘Mes didžiai apgailime, 
kad taip daugelyje J. A. Vai-’; 
stybių mokyklų krikščioniška' 
religija paneigta. Taip negali 
tęstis be šiurpių sekinių,” ra
šo Jo Šventenybė.

Popiežius ypač smerkia di- 
vorsus ir ragina iš pat pašak
nių juos naikinti.

Divorsai, gimdymų kontro
lė ir šeimų židinio ardymas 
yra didžiausias pasauly pik
tas, sako popiežius. Ir su tuo 
piktu reikia atkakliai kovoti. 
Turi būti žinoma, kad krikš
čioniškos jungtuvės yra šven
tos ir neišardomos. Kas ki
taip mano, tas tolinasi nuo 
Dievo, atsisakydamas pildyti 
Jo įsakymus.

ESTIJA JAU PATIRIA 

SOVIETŲ LETENĄ

TALLINNAS, Estija, lapk. 
12. — Estijoj gyvenančių ru
sų tautinė mažuma iškėlė rei
kalavimų įsteigti atskirų vy
riausybės departamentų rū
pintis šios mažumos reikalais.

Spėjama, kad tas yra sovie
tų žygis palaipsniui įsigalėti 
estų vyriausybėje ir respubli
kų susovietinti.

Pravoslavų dvasiškiai ban
do nuginčyti, kad tarp rusų 
Estijoje būtų žymus komunis
tų skaičius.

AMSTERDAMAS, lapkr. 
11. — Dviejose vietose mi
noms nusprogus žuvo 6 as

menys, tarp jų penki karei
viai.

Abrar.ani Zimmennan (dešinėje), vadinamas "lieterijų ka
ralium,” su U. S. maršalo pavaduotoju P. Bianco. Federalinė' 
‘‘grand jury” Bostone Zimmertnanų įkaitino kaip dalyvį 
klastingose lioterijose. (Acme telephoto).

HELSINKIS. — Suomijos 
užs. reikalų ministras Erkko 
pareiškia, kad jei sovietai de
rybose nedarys nuolaidų, suo
mių delegacija iš Maskvos 
bus atšaukta.

BERLYNAS. — Šalia Ber
lyno stovi paruoštas šarvuo
tas traukinys Hitleriui ir jo 
štabui vykti į vakarinį karo 
frontų.

MASKVA. — Bolševikų 
spauda pareiškia, kad Suomi
ja būtinai turi pasiduoti so
vietų reikalavimams. Kitaip- 
gi ji bus atsakinga.

BUK2ARESTAS. — Rumu
nija, Jugoslavija, Bulgarija, 
Vengrija, Graikija ir Turkija 
sutarė ^io europinio karo lai
ku viena kitos nepulti ir ka
ro atžvilgiu laikytis griežto
jo .neutralumo.

VOKIETIJOJE NUMATO
MA REVOLIUCIJA

HOBOKEN, N. J., lapkr. 
11. — Iš Europos atvyko Ba
varijos princesė Eleonora, 
belgų karalienės motinos Elz
bietos svainė.

Ji yra nuomonės, kad Vo
kietijoje numatoma revoliuci
ja ir kad šis karas nebus il
gas.

PRANCŪZAI PERKA 6,000 
ARKLIŲ

ST. LOIJTS, Mo., lapkr. 11. 
— Prancūzijos komisija nus
prendė čia pirkti 6,000 arklių 
europiniam kami.

ŽUVO 7 ISPANŲ 
KARININKAI

MADRIDAS, lapkr. 11. — 
Nukrito ispanų karinis lėktu
vas skridęs iš Valladolidi į 
Paima, Mallorca. Žuvo septy
ni orinio korpuso karininkai. 
Keturi kiti pnrašutais išsiva
davo. Penktasis karininkas 
nežinia kur dingęs.

HAGA. — Belgų ir olandų 
užs. reikalų ministrai savo 
valstybių pasienyje turėjo 
slaptų pasitarimų.

LODZE. — Vokietija anek
savo šį buvusį Lenkijos teks
tilių pramonė^ centrų.

TORONTO, Kanada. — Ka
nadoj skleidžiami prieškari
niai lapeliai. Policija kelioli- 
kų asmenų suėmė.

LONDONAS. — Anglijos 
vyriausybė subruzdo namie 
gamintis daugiau lėktuvų.

MASKVA. — Sovietų spau
da vėl puola Suomiją, kad ji 
nepasiduoda pasivergti Stali
nui.

ŽENEVA. — T. Sųjunga 
nusprendė šiemet neturėti sa
vo suvažiavimo.

BRITAI PERKA 800 
LĖKTUVŲ

NEW RORK, lapkr. 11. — 
Britų vyriausybės atstovai 
North American Aviation 
bendrovėje, Inglewood, Cal., 
užsako padirbdinti 800 grei-į 
tųjų mankštos lėktuvų.

LONDONAS. — Nacių bom
bonešis puolė britų keleivinį 
laivų angliškam sųsiaury. 
Bet nieko nelaimėjo.

Maršalas Smigly-Rydz pašalintas 
iš vadovybes taiku “kariumeje”

PARYŽIUS, lapkr. 12. — 
Lenkų vyriausybės oficiali- 
niam laikrašty paskelbta, kad 
prezidentas W. Račkievič 
maršalų Smigly-Rydz atleido 
iš užimamos generalinio ins
pektoriaus vietos jam pačiam 
to prašant ir jo vietoje pas
kyrė premjerų gen. W. Sikor- 
skį.

Maršalas Smigly-Rydz vie

BAVARŲ SĄJŪDIS 
PRIEŠ HITLERĮ
NEW YORK, lapkr. 11. —; 

Dienraštis New York Journal Į 
and American rašo jis gavęs Į 
porų lapelių, kurių daugybė 
paskleista Bavarijoje rugpiū-| 
čio mėnesio pabaigoje. Tie 
lapeliai bavarų slapto komi
teto parūpinti ir išplatinti. 
Vienu karštai atsišaukiama į 
bavarų ir visus pietinės Vo
kietijos vokiečius griežtai pa
sipriešinti Hitlerio režimui, 
sukilti ir Bavariją paskelbti 
nepriklausoma su kataliku 
karalium — princu Rupprecb- 
tu. Kitu atsišaukiama į patį 
princų Rupprechtų, kurs ti
tuluojamas bavarų karalium 
ir kviečiamas imtis vadovy
bės bavarų žygiuose prieš 
Hitlerio režimų.

Spalio 14 dienų iš Vokieti
jos pranešta, kad Lenkijoje 
žuvęs Bavarijos princas Ru- 
pprecbtas. Nepaduota nei 
priežastis, nei aplinkybės. Ba
varai tremtiniai užsieniuose 
pareiškė, kad princas nacių 
agentų nužudytas. Dabar mi
nėti lapeliai kiekvienų verčia 
pripažinti, kad princas nužu
dytas, kad jis nesukeltų' nes
magumų Hitleriui pakilęs va
dovauti bavarų žygiams.

Pagaliau lapeliai leidžia su
prasti, kad tomis dienomis, 
matyt, bavarai bandė atsitei
sti Hitleriui susprogdindami 
bombų Miunchene nacių susi
rinkime.

MOKINIAI NEGALI BŪTI
PRIVERSTI SALIUTUOTI 

VĖLIAVĄ I
PHILADELPHIA, Pa., la

pkr. 11. — Federalinis apy-j 
ganios apeliacijų teisinas nu
sprendė, kad mokiniai vaikai 
negali būti priversti saliutuo
ti vėliavų, jei tas yra priešin
ga jų religiniams įsitikini
mams.

ŽYDAI RŪPINASI 

SAVIŠKIAIS LIETUVOJE

NEW YORK, lapkr. 8. — 
Lenkijos Žydų Federacija per 
generalinį konsulatų išsiuntė 
kabeliu Kaune sudarytam ko
mitetui raštinei išlaikyti ir 
kabeliams tūkstantį dolerių. 
Aukos pagalbai eis atskirai.

nas pirmųjų išdūmė į Rumu
niją palikęs savo kariuomenę 
kai įsiveržę Tjenkijon vokie
čiai ėmė pažangiuoti. Jis Ru 
munijoje internuotas.

Be kitko prez. Račkievič iš
leistu dekretu panaikino len
kų senatą tuo sumetimu, kad 
senatas nebuvo gyventojų va
lios reiškėjas ir neparūpino 
rinkimams reformų.

SANTARVE ATSAKO Į 
TAIKOS PASIŪLYMĄ; 
NĖRA VILTIES TAIKAI

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Anglija su Prancūzija atsa
kė Olandijai ir Belgijai į tai
kos pasiūlymų. Anglijos ka
ralius ir Prancūzijos prezi
dentas atsakymus pasiuntė O- 
lnndijos karalienei ir Belgijos 
karaliui.

Anglijos karalius pareiškia, 
kad Anglija vienu pirmutinių 
viliasi sulaukti greitesnio ka
ro nutraukimo. Deja, tas pri

OLANDAMS IR BELGAMS 
BAIME SUMAŽINTA

BRIUSELIS, Belgija, lapk. 
12. — Olandijai ir Belgijai 
bai^nė dėl numatomojo vokie
čių įsiveržimo į šias šalis žy
miai sumažėjo.

Iš Hagos praneša, kad O- 
landijos vyriausybė gavusi 
Hitlerio pranešimų, kuriuo jis 
reiškia užuojautos Olandijos 
karalienei ir Belgijos kara
liui dėl jų taikos pasiūlymo 
Vokietijai, Prancūzijai if“Ah- 
glijai. Hitleris pareiškia, kad 
jis taikos pasiūlymų svarstąs 
ir viliasi sulaukti Vokietijos 
glaudesnių santykių su Olan
dija.

Belgijos vyriausybė kol kas 
nepasisako, ar ji gavusi Hit
lerio pranešimų.

BELGU EKONOMINĖ
MISIJA BERLYNE

BERLYNAS, lapkr. 11. —
Šiandien čia atvyko lielgų 

ekonominė misija, kurios prie
šakyje yra užs. reikalų mi
nisterijos du nariai.

Tokiu laiku, kai vokiečių 
kariuomenė yra paruošta įsi
veržti Olandijon ir Belgijon, 
belgų misija pas nacius yra 
nepaprastas įvykis. Bet naciai 
tame nemato kų tokio nepap
rasto. Jie sako, kad ši misija 
nieko bendra neturi su politi
ka.
,M isi jos pagarbai naciai šian
dien vakare surengė vaišes.

EUROPA AMERIKAI 

KALTA 14,497,161,340 DOL.

WASHINGTON, lapkr. 12. 
— Iždo departamentas vakar 
paskelbė, kad per pasaulinį 
karą Europos valstybės J. A. 
Valstybėse užtraukė stambias 
paskolas ir šiandien yra kal
tos 14,497,161,340 dol.

Iš tos sumos Lietuva Ame
rikai kulta 7,760,608.08 dol.

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
Kalbama, kad jei naciai įsi
verš į Olandiją, galimas dai
ktas Prancūzija olandams eis 
pagalbon per Belgiją.

No. 267

klauso nuo Vokietijos nusis
tatymo.

Prancūzijos prezidentas 
griežčiau atsako. Jis pažymi, 
kad taika bus galima tik at- 
steigus Austrijos, Čekoslova
kijos ir Lenkijos valstybes. 
Kitaip gi kuro nutraukimas 
neįmanomas ir bus kariauja
ma iki minėtos valstybės bus 
atstatytos.

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Vokietijos užs. reikalų minis
terija paskelbė, kad Vokieti
ja neturi pasiryžimo įsiverž
ti Olandijon, arba Belgijon, 
kaip ilgai šios valstybės lai
kysis griežtojo neutralumo.

Kad vokiečių kariuomenės 
gausios dalys sutrauktos 0- 
landijos ir Belgijos pasieniais 
yra naturaiu. Vokietijos Pra
ncūzijos pasienis yra trumpas 
ir ten negali būti kariuome
nė sukrušta, tad sutraukta 
dideliu pusračiu.

Naciai pageidautų, kad ne
utralinės valstybės susimestų 
veikti prieš Angliju dėl jos 
vykdomos blokados jūrose.

Prel. Kun. M. Krušas 
Sveikina “Draugą”
Su $10.00

Labai malonu gauti 'pasvei
kinimų su $10.00 iš d. g. pre
lato Mykolo M. Krušo, kurs 
linki “Draugui” laimės mi
nint 30 metų sukaktį.

Lieka tik viena savaitė iki 
lapkr. 19 d., kada minėsime 

' iškilmingai, Sboreland Hotel, 
mūsų dienraščio 30 metų dar
buotę.

KASYKLOJE ŽUVO 34 
JAPONAI

TOKIO, lapkr. 11. — Mat- 
suo sieros kasykloje, Iwate 
prefektūroje, ištiko sprogi
mas. 34 japonai darbininkai 
užmušti, 47 sutrypti c 165 
išsivadavę.

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
Britanijos dominijų sekreto
rius Edenas su keliais domi
nijų valdininkais atlankė 
Prancūzijos ministrą pirmi
ninkų Daladierį.

~ oraJ—
CHICAGO SRTTTS. - Nn- 

mntomn giedra; temperatū
ra kyla.

Saulė teka 6:38, leidžiasi 
4:31.
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Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražina, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamoa

INTERNUOTŲjy STOVYKLOJ
Kurios sųjangiečių nebuvo sienos, priešingai kulka į kak- 

,asmeniai prašytos padirbėt ir tų. Taip ir vairavau mašinų 
Lietuvoje Laukiama Persitvarkymo pagelbėti šiam labdaringam drebėdamas, kad tik ji nesu-

... . , . darbe, prašomos per laikrašti, gestų ar nesugriūtų, kada ga-Aiuenka gavo iš vieno savo bendradarbio ... .. v ?
... , v, , . , ... » tokie dabar laikai, kad reika- lėtų įtarti, jog as jų sųmonin-Lietuvoje laiškų, kuriame, tarp kitko, rašo. - m , • .. e m .linga šelpt savuosius. Tuo bu- gai sugadinęs. Tokių musų 

čia yra daug. Pradžioje sakė, 
kad važiuosim tik iki sienos, 
bet, privažiavus Lietuvos sie
nų, mūsų nepaleido.

— O kaip savijauta, ar ne
gaila Lenkijos?

— Dvarponių valdytos Len
kijos man negaila, tik gaila 
normalaus gyvenimo, turėto 
pastovaus uždarbio ir mano, 
šeimos, apie kurios dabartinę 
būklę neturiu žinių, kaip ji

‘'Norėdami sveiki išeiti iš visų sūkurių, į pigj$įme įr mūsų organiza 
kuriuos uoloms nenorams patenkame, turė- () Y M s kp koresp 
Sime daug ir reformų pas save padaryti. Nau- 'hJerwilot,{jįĮ darykloj ls7j 7 j
jas, galingas mūsų kaimynas daugelį gali 
vilioti arčiau savęs ir sudaryti mūsų vidaus 
gyvenime naujų veiksnių. Todėl įvairios, re-

Kauno garlaivių prieplau
koj laivas “Karys” pasiruo-

Knisasi po Demokratijas 
Pamatu

Anų. dieną, trumpai rašėme apie Eari Brow- 
derio, Amerikos komunistų partijos vado, 
kalbą, pasakytą Bostone lapkričio 5 d. Buvo 
nurodytas tos kalbos turinys ir jos tikslas.

Spauda Browderio kalbą plačiau komen
tavo, nes ji buvo ypatingesnė už kitas jo pa
sakytas kalbas tuo, kad jis atvirai užataka- 
vo Prezidentą Rooseveltą, jį pavadino žmo
nių prigaudinėtoj u ir ragino komunistus prie 
greitesnės revoliucijos. Amerikos komunistų 
diktatorius Browderis kursto savo pasekėjus 
prie greito bolševizmo įgyvendinimo Ameri
koj dėl to, kad Prezidentas Rooseveltas atsi
sako talkininkauti su diktatoriais Stalinu ir 
Hitleriu.

Jei tokią kaibą Browderis būtų pasakęs 
savo mylimoj Rusijoj, išvadinęs Staliną iš
daviku ir būt kurstęs rusus prie sukilimo,

tormos: socialinės, ekonominės, politinės ir išplaukti Nemunu žemyn, 
kt. yra būtinos. Apie jas jau daug sneKama,1 ^ur taip daug žmonių 
net ir parašoma. Dar yra nemaža senų už- renkasi išplaukti? Juk vasaros 
tvarų, Kurios kliudo reikiamu temipu ir plot- sezonas jau seniai pasibaigęs, 
me ir reformas pravesti. Bėdai to visuome- — klausia praeivis. 
n$j jaučiamas tam tikras rūgimas ir nepa- — Jų dauguma vyksta į 
sitenk'inJmas. Dar vis matosi senų “vadiz- Kulautuvą, kur yra daug in 
mo” palinkimų ir atgyvenusios partijos šie- ternuotojų lenkų. Matai, tam- nežino kar aš esu. 
kimų. Tas lig šiol tormazavo reikalingų pa- -
žangų ir sveikas reformas. Atrodo, kad tu
rės tas pagaliau keistis. Jeigu nesikeis sa- 
vaime, gera valia ir realios padėties supra
timu, tai gali prieiti prie sprogimo, o tada 
būtų bloga. Tačiau reikia tikėtis, kad to 
nebus. Šitų kaip ir garantuoja ir teikia gerų 
vilčių nuoširdus ir artimas (bent tuo tarpu) 
bendradarbiavimas tarp katalikų, liaudinin
kų ir buv. socialdemokratų. Gal pagaliau su
pras tautos reikalus ir esama padėti ir tau
tininkai, kurie lig šiol buvo tikrai maža to 
parodę”.

Apie ^‘Draugo” Jubiliejų
“Garsas”, Lietuvių R. K. Susivienijimo 

Amerikoj organas, rašo: “Paminėjimui savo 
30 metų gyvavimo sukakties “Draugas” ren
gia didelį bankietų lapkričio 19-tų Shoreland 
viešbuty, Chicagoje. Tų pačių dienų prasi
dės didysis jubiliejinis “Draugo” prenunie- 
rątorių rinkimo vajus. Kontestininkams ski
ria net $1500.00. Pirmoji dovanas bus 500

jis labai greitai būt buvęs sušaudytas. Bet; do,, do,,

RUDEnS SHE6AS
Iš aukštybių neribotų, 
su pilkąja drobe klotu, 
krito miniotas, baltas sniegus,

nors duoti apie save žinoti sa
vo giminėms kitose valstybė
se, rašydami jiems atvirukus, 
lai&tus.

— O dėl ko į Lietuvų neat-,
skrido nė vienas lenkų lėktų- įdegąs kaip žąsies pūkai 
vas? — paklausiau vienų len- Barstė sniegų debesėliai: 
kų karininkų. .. ' k.ojos juo rudens takeliai,

— Matot,, su Lietuva Len-' medžių šakos jau be lapų, 
kija neturėjo nepuolimo pe'k- o žolynai be žiedų.
to, tad bua bene įsakyta, kad tu01llet
pavojaus atveju stengtus, pa-
siekti Latvijos ir Rumunijos , • . , , . ..., , J , . • veido skruostus nubučiavo,sienas, kadangi su tonus vals
tybėmis Lenkija turėjo nepuo
limo paktus, dėl ko tos vals
tybės po karo internuotus 
karo ginklus turėjo grų
žinti be išpirkimo.

Internuotieji nieko nedir-

lindo jam ir į akis.
Buvo džiaugsmo dėl vaikelių, 
kad duosnumas debesėlių 
taip gražiai, baltai aprėdė 
žemę, stogus ir tvoras.
Sakė — eisim įmes į kiemų 
pasitikti pirmų žiemų,ba, tvarkosi ir šnekučiuojasi

tarpusavy. Nekantriai laukia ■ nulipdysim besmegenį 
mių nuotykių ir jau sukurtų' pašto atvežimo, laikraščių, lai. iš audinio debesų, 
anekdotų. Pasakojama, kad škų ir lietuviškų pinigų, sus-; fiet ginaifcesnis vgjas kilo; 
lenkų karininkai iš papratimo toje eilėje prie pašto. Turi-į nUQ jQ debesėliai skilo, 
reikalauja iš savo kareivių mus pinigus zlotais jiems paš- j pro juog saulg žemę g,ogtč 
jiems batus valyti ir kitaip tas keičia mažu kursu (po 30 j gu gvįesumo spinduliais, 
patarnauti. Šie gi ne visi tai ct už zlotų) į litus. Jie go-!
darų. Yra net tokių išsireiški-Į džiai skaito naujausias žinias j O kad sniegas silpnas buvo 
nių: (apie tolimesnę karo eigų, apie; ^ai šviesybėj jis pražuvo

— Jūs neverti laipsnių ne
šioti!

Internuotųjų tarpe yra įdo-sta, jų dauguma su ryšuliais
— tai giminės yyksta aplan
kyti internuotųjų iš Vilniaus 
krašto, — paaiškino vežikas, 
tik kų išsodinęs poniutes, ku
rios skuba į garlaivį.

Vos tik išnykus iš akiračio 
Kauno miesto bendram vaiz
dui ir ypač šiton pusėn toli 
matomam didingam Prisikėli
mo bažnyčios bokštui, reikia 
išlipti Kulautuvoje. Tai viena 
iš didžiausiųjų panemunės va
sarviečių. Gamtovaizdis labai 
puikus. Didelis aukštų pu<ų 
miškas pilnas puikių vilų. Va
sarvietė yra gerai išplanuota 
ir sutvarkyta. Čia internuo
tiems lenkams gali būti leng
viau kentėti buv. Lenkijos 
žlugimo sielvartas. Jei būtų 
kiek šilčiau, jie čia jaustųsi 
vasarojų.

— Na, kaip čia jaučiatės?
— užkalbinu pirmųjį sutiktąjį

— Jūs pragėrėt Lenkijų!
— Oia jums ne Rzeczpospo- 

lita Polska!
Teko kalbėtis su tais vilnie

čiais, kurie matė Vilniaus 
bombardavimų.

— Vokiečių lėktuvai, —
pasakoja vilnietis, — ties' Vilniui įvairiomis formomis 
Vilnium skraidė labai aukš- visoje Lietuvoje, ir kiek gir-

Lenkijos pasidalinimų ir apie kaip audr°j Paūžtas diegas 
Prancūzijos bei Anglijos pozi
cijų. Ed. Klaipėdietis

Įvairiais Būdais 
Šelpiami Vilniaus 
Lietuviai

KAUNAS (E) — Aukas

tai. Taiklumas buvo silpnas. 
Mačiau kaip krito iš debesų

dėti užsieniuose, sparčiai ren
kamos. Pavyzdžiui, Jaunųjų

čia jis galėjo taip kalbėti, nes Jungtinėse 
Amerikos Vallstybėse yra ir veikimo, ir spau
dos, ir žodžio laisvė, ko Sovietą Rusijoj prie 
bolševiką nebuvo, nėra ir nebus.

Bet tai nereiškia, kad, turint tokią laisvę, 
bus leista Browderiui ir kitiems komunis- jo rašytis. Užtai sukakties proga Susivieny- vasaroti, — juokaudamas at- 
tarns suardyti-šio krašto institucijas, pramo- nio Centras paskyrė 25 dolerių dovanų ir nu- sak(-( įg karto lyg nesupratęs 
nę ir šeimą gyvenimą. Kongresmano Dies siuntė kartu su nuoširdžiais sveikinimais ir mano klausimo.
komiteto tyrinėjimai parodė, kad komunis- linkėjAnais. Be to, Chicagos apskritis, bent Internuotieji apgyvendinti 
tai sistematingai siekia suardyti šio krašto! 
pramonę, užgrobiant darbininką unijas. i

Jau iš patyrimo žinema, kad jei komunis- ' 
tas paima darbininką unijos vadovybę, nėra 
taikos, nėra užtikrinimo darbininkui pašto- į 
viau išsilaikyti darbe. Jo darbo gyvenimas 
pasidaro nuolatinią streiką, sabotažą, muš
tynių ir visokią nesusipratimą auka. Tuo bū
du vieną ar kitą industrijos šaką paverčia 
tiesiog pamišėlią namais.

Amerikiečių yra toks nusistatymas; leisti 
Browderiui ir jo adjutantams kalbėti, bet 
drausti juos nuo vykdymo destruktyvišką 
planą. ,

Prieš komunistą įsigalėjimą unijose reikia 
energingai kovoti. Nes ją įsigalėjimas uni
jose ir kitur, pagriautą demokratiškosios šio 
krašto tvarkos pagrindus.

ketvirtoji — 200 dol., penktoji — 100 dol. 
“Draugas” kitados yra buvęs oficialiu LRK 
SA organu. Bet ir nebūdamas oficialiu or- lenkų kario uniformoje inter- P1®® mėsos parduotuvės. Ten

jų raudonos bombos. Viena ūkininkų Ratelių valdyba nu
kamba pataikė į moterų ir tarė suteikti 25 knygynėlių 
vaikų būrį, laukiantį eilėje, komplektus Vilniaus krašto

ganu jis dažnai rašo apie Susivienijimų, jo nuotų vasarotojų.
reikalus ir ragina lietuvius katalikus prie Į — Neblogai. Atva ,'nvo n

gas” teikia mūsų Susivienymui, jo apskri
tims ir kuopoms’

vaikščioja be suvaržymų.

Tauta Aušros Vartuose

Katalikų Universiteto Sukaktis
Kataliką Universitetas Vašingtone Šian

dien baigia minėti savo auksinio jubiliejaus 
metus. Sios mokslo įstaigos jubiliejus buvo 
pradėtas Popiežiaus Pijaus XI istoriškuoju 
laišku 1938 m. spalių mėn. 12 d., baigiamas 
Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII kalba, 
kurią pasakys iš Vatikano per radijo šian
dien 10:30 valandą rytą. Kaip tis i* valan
dą sueis lygiai 50 metą nuo pirmosios pa
mokos Kataliką Universitete, kurį įsteigė ir 
palaiko šio krašto vyskupai.

Aicse iškilmėse svarbiausią kalbą pasakys 
universiteto rektorius prelatas Joseph M. 
CJorrigan, S.T.D. Jose dalyvaus virt trijų 
šimtą atstovą iš įvairią Europos ir Ameri
kos universitetą ir kolegiją. Taip pat turės 
savo atstovus ir įvairios mokslo draugijos. 
Girdėjome, kad ir prof. K. Pakštas turi Lie
tuvos aukštąją mokslo įstaigų įgaliojimus 
pasveikinti Kataliką Universitetą auk&nio 
jubiliejaus proga.

Jubiliejinių metą užbaigimo iškilmės pra
sidės su iškilmingomis mišiomis, kurias ce 
lebruos J. E. arkivyskupas Michael J. Cur- 
ley. Manoma, kad pamaldose ir kitose iškil
mėse dalyvaus virt šimto vyskupą.

be gyvenimo jėgos.
Taip žiemos paveikslas baigės, 
taip pranyko baltos snaigės 
nuo saulužės ir nuo vėjo, 
kurs nemigo be nakties. 
11-3-39 Eglės Saka

Marks Kontestas
$6000.00 Dovaną

Marks Drabužių krautuvės 
neseniai paskelbė Marks Bo- 
osterių kontestų, kuriame iš
dalins $6000 dovanų. Pii'ma 
dovana — naujas Buick Se- 
dan ir $1,000.00 pinigais, ar
ba $2000.00 cash. Apart to, 
bus ir 99 kitos dovanos. 
Lengva Laimėti

Nuvykite į bet kurių Marks

JUR rateliams, paskirti 50 
jauniems vilniškiams stipen- 

čiau sužeistų studentų, ku-' dijas žemės ūkio mokyklose 
riam koja sulaužyta dviejose 50 ūkininkaičių, ratelių na-
vietose ir kraujas iš burnos, rialus iš Vilniaus krašto su- (adreiai pažymėti
hį8°- daryti atlikti Lie- ske|bime> kuris randasl kita.

tuvoje pavyzdinguose ūkiuo- |||(1 pUa|apyje gįo numerio) ir 
se ūkinę praktikę duoti vii- gaukite kata|ogl(. SiaI1)e ka. 
niškrams 1000 vaisinių mede- talcgCj kuris 8Usideda is 24 
nj sodvbonis apsodinti ir su- pUS|apių, ant kiekvieno pus- 
rengti vilniškiams JŪR na- ja.pįo j-asite vieny klaidy. Šias 

000

pasidarė lavonų krūva.

— Mes neatlaikėm vokie
čių kariuomenės spaudimo ir, 
rusams įsiveržus, turėjom bė
gti, nes vokiečiai parodė to
kių suderintų motorizuotųjų

— Jie daugiau turi laisvės, kautynių vienetų jėga, kad| nanis didelę ekskursijų po vi- pa2yniėkite ir gausite $48,'„_ 
kaip mes, kurie turime atsa- mes jokiu būdu negalėjome są Lietuvą. — Vytauto Didž. pradžiai. Paėmę šiuos
kyti už tvarkų, — pareiškė 
vietos lietuvių kariuomenės 
įgulos atstovas.
Romantiškos dvasios lenkai,

Tokia antrašte “Panevėžio Garsas” įdėjo 
(42 nr.) straipsnį, kuriame, be kita ko, rašo;
“Vilniaus grįžimas įpareigoja mus pačius, pasiilgę savo tėvynės bei na- 
sau. Vilnijos krašte turim atstatyti ir su-' miškių, mėgsta vaikščn .i pa
stiprinti tuos lietuviškus postus, kuriuos len- nemune. Dažnas ju čia gro^’- 
kai buvo sunaikinę ar apnaikinę. Ir visai.. ' ; NfnninUj mato jį fia po 5a. 
krašte, dėl galimų tolimesnių pasaulinės po- v0 koJ1J late?ri ,r ga.
litikos komplikacijų, visu įsitempimu turim 
kelti grynųjų lietuviškų sąmonę, lietuvybės
dvasių stiprinti ir, kaip dar niekada lig šiol,, . ...

i ik*- • i i *• , r - • r * Ja Za Nienien, za Niemen ,turim skelbti ir vykdyti didįjį visų lietuvių 1 J ’
tarpusavio sugyvenimų, • tikrų bičiuliškų bro
lystę.

Kultūrinis gyvenimas taip pat turi būti 
suintensyvintas. Mūsų šviesa ir kultūrinis 
stiprumas yra vienas iš barjerų, svetima su
laikančių.

ilgai laikytis, — pasakoja Na- 
revos fronto dalyvis. — Mes 
su savo tankais šarvuočiais ir 
lėktuvais mažai kur galėjome 
efetingiau. pasireikšti.

— Žuvo daug vokiečių, bet 
ir mes netekome daug savo

universiteto studentų atstovy- sorastus žodžius sudorykite
be nutarė įsteigti Vilniaus aakinį u 1Q j Teis5jai nus.
krašto lietuviams studentams .... , .
» ... p i ■ , . -v i pres* kuris geriausias sakinys
šelpti fondų, j kurj iš savo
sutaupų paskyrė 6000 lt. Bir

žų žemės Ūkio draugija, jos 

nariai ūkininkai .paskyrė po

lingesnį, negu aukščiau Gar 
dino galėjo matyti, ir niūniuo-

Y.pac ekonominis gerbūvis dabar toks. rei
kalas, pro kurį užJmerktom praėjus, galima 
sulaukti krašto tragedijos. Ekonominis ger
būvis visiems, ypač darbininkijai, labai ak
tualus ne vien Kauno Lietuvoje. Jis ypač 
skubus Vilniaus Lietuvai, Vilnijai. Tad pir
miausia čia pravesti žemės reformų Kauno 
Lietuvos pavyzdžiu ir aprūpinti žmones, ten 
didžiai skurdusius.

O kų katalikai? Niekuomet Lietuvos kata
likai neturėjo tiek darbo ir rūpesčių, kaip 
naujojoj politinėj situacijoj. Jei dar ir to
liau Lietuvos katalikui bandys saldžiai snau
sti ant Dievo malonės iš dangaus, jie patys 
save palaidos šiurpulingai, tragiškai”.

Amerikos Kataliką Universitetas, veikda
mas per 50 metą, yra suvaidinęs labai svar
bą vaidmenį šio krašto kataliką ir nekatali- 
ką gyvenime.

lenkų mėgiamos, svajingos 
dainos apie Lietuvą, avie gra
žias lietuvaites, mebdijų. Gar
siai dainos iš. inuimliotųjų 
krūtinių, suprantama dėl ko. 
nesigirdi.

Stovykloje yra mūsų ko
mendantūra ir Vidam-, reika-1 vergijoje. Už kų ntes 'kovo-

brolių ir draugų, -r- įsiterpia javU nuo kiekvieno sa-
trečias žvalių akių kovų da- vo žemės ha, 'kas sudarys apie 
lyvis. — Jeigu, prosze paniej tonų apie 6000 litų vertės; 
Lenkija žinojo negalėsianti i t° drauvija paskyrė 500 li- 
atsisipirti prieš vokiečius, ku- pinigais ir jos tarnautojai
riems velniams reikėjo eiti savo a’yil nu°e. mėnesi-
prie tokio karo ir Lenkijos 
pražudymo!? Judošai yra mū
sų vadai ir visi politikai, pra
žudę daug nekaltų motinų 
sūnų, įstūmę lenkų tautų j 
naujų beviltiškų gyveninių

lams dar ir lenkų konr .dun- 
tūra. Mūsų komendantas la
bai griežtas. Į Kulautuvą įei
ti galima be leidimo, bet išei
ti reikia leidimo arba palydo 
vo su šautuvu. Ir pasimatyti 
bei pasikalbėti su giminėmis 
ar pažįstamais internuotai
siais griežtai uždrausta. Prie
šingai grosią daboklė arba iš
trėmimas.

— Kaip tamsta, būdamas 
civiliu, čia patekai? — klau
siu sutiktąjį vienų iš Vilniaus 
šoferių.

Vienas iš štabo karininkų

jom, dėl ko žuvo mūsų bro
liai ir draugai fronte, moters 
ir vaikai namuose? Kas beat
mins juos, pagerbs ir įamžins 
jų aukas?

Skaudu darėsi klausant in
ternuotųjų nusiskundimų. Tik 
labai dideli patrijotai gailisi 
Lenkijos žJugimo kaip valsty
bės. Dauguma gi labiau gaili
si tų normalaus gyvenimo są
lygų, kurių jie neteko, Lenki
jos valstybėj, žuvus. Kiti dau
giau susirūpinę savo žmono. 
mis, vaikais, namiškiais, savo 
rytojumi ir patenkinti Lietu-

nių pajamų. Kupiškio Žemės 
Ūkio kooperatyvas paskyrė 
1000 litų. — Apie 500 Kauno 
studentų renvia ekskursijų į 
Vilnių, visos knygų leidyklos 
skuba Vilniuj aeidaryti savo 
skyrius.

Įvairios Mintys
Neužsitikėk draugais ir gi

minėmis ir neatidėliok ateinau 
čiam laikui tavo išganymu; 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

Tiktai tuomet pakilsime* 
aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

Kas kryžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups Utfen tn and Adnertite 

nė po sunkia gyvenimo naš- iNUNOEGH'S TIKOSUV RAMI
FZik Songi and Mtuic 
Tambnritxa Orchutra

ir laimėtojui bus duodama 
100,000 balsų, antras gaus 99,- 
000 balsų, trečias 918,000 ir tt.

Be virš minėtų balsų yra 
būdas įsigyti daugiau balsų. 
Už kiekvienų draugų, kuris 
atidarys sąskaitų Marks krau 
tuvėje jūs gausite 2,500 bal
sy, jei jie pirks kų už $15.' 
ar daugiau. Atsiminkite, 
jiems nereikia cash. Viskas 
ant lengvų išmokėjimų apart 
2,500 balsų už kiekvienų kos- 
tumerių, kurį atvesite, jūs 
taipgi gausite $2.00 cash už 
pasidarbavimų.

Balsai bus taipgi duodami 
už visus pirkinius, kuriuos 
jūs ar jūsų draugai padarys. 
Aukščiausias Skaičius 
Laimės

Pirmų dovanų laimės žmo
gus su aukščiausiu skaičių 
balsų.

Nelaukite, įstokite šiandien.
Sąlygos lengvos. (Jai laimė

site.

ta.

Gyvenimas nors trumpas 
grųsindamas liepė man greit vos prieglauda kurios jie ne- bei doras yra daug geresni- 
vežti jo grupę iki Lietuvon sitikėjo. Treti stengiasi kaip už ilgą, bet blogą.

WWAK, Bvarj 8wiMlay itoi 

MS S. Clark St., Chleago — Har. SOSt
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Motery Skyrius

Eina Pirmadieniais

Mūsų Kalba Ražančiaus Galybe
Susirinkęs būrys moterų- 

merginų pradėjo diskusnoti 
kaž kokį ten veikalą, kurį 
Sodalietės statė scenoje.

Ką įmanai? Ar ne gražiai, 
listiškai atliko Vertelka 

rolę?”
‘‘O, aš nemanau! Kaip čia 

pasakius! It lacked interest’’.
‘‘Kaip tai? Juk visą laiką 

išsižiojus klausei, dabar sa
kai, be intereso”.

“(iai ir klausiau, bet... It 
can be dramatically improved, 
if you ask me!'".

‘‘Kas tau yr’, kad tu vis 
maišai kalbą lyg košę?”

‘‘Aš maišau? I can’t heip 
it. Vis nėr lietuviškų žodžių 
to express myself intelligent-
ly” . .. .... I

Nėr lietuviškų žodžių... Ne-' 
moku pasakyti... dažni išsi-' 
kalbinėjimai. Juk mūsų kal
ba yra viena gražiausių ir tu
riningiausiu kalbu.. . . . . . 1Kiekviena mintis,- kiekvie
noje kalboje turi išreiškimo 
būdą, žodžių netrūksta; bet 
priprast kalbą, reikia ją daž
nai vaitot. Kaip lengvai min
tis angliškai reiški, taip pat 
ir dar lengviau savo kalbą 
vartosi jeigu skaitysi lietu
viškus laikraščius, knygas, 
veikalus; ir prie bėdos, var- i 
tosi žodyną.

Jaunoji karta dažnai užgau
na tėvelių, senelių-širdis, vien 
dkl to, kad pasiduoda ištau- 
tėjimui. Skaito apysakas, ro
mansus, laikraščius ir t.t., sve
tima kalba. Nesirūpina išmok
ti ir nesugeba suprasti savo 
kalbos grožę ir svarba.

O gi, ar ne mes pačios kal
tos. Mažyčius nemokinam lie
tuviškai, gi suaugę jau pra
deda mums duųti lekcijas an
gliškoj kalboj.

Yra viltis, kad mūsų kalba
•išnyks, jeigu vaikeliams
Josim vienintelę progą ją įš
okti mokyklose. Šv. Kazi

miero mokinių leidinys, AI
DAI. tai tvirtina. Čia veiką’ė- 
liai kupini kalbos brangiau
sių ir gražiausių išsireiškimų. 
Lietuvos gamta, jos papro
čiai, aprašinėjami. Tr tai iš
mokta, ne prie motulės kelių, 
bet gramatiškai išgvildenti, 
gabių mokytojų išdėstyti.

Nors tik maža dalis jauni
nto šiaip išmoksta prigimtį 
kalbą, tariaus yra suramini
mo, kad lietuviška kalba pa
siliks •'mūsų tarpe gyva, bran
gi, numylėta.

Marytė kasdien kalbėdavo 
rąžančių už sielas skaistyk
loje kenčiančias. Nors ir di
džiai pavargus grįždavo iš 
darbo, tačiau niekuomet ne- 
aipleisdavo šio pamaldumo.

Šiandien ypatingai buvo su
nki diena. Daug nemalonumų 
turėjo perkošti. Kartais net 
abejonė kilo, ar, iŠtikrųjų, v- 
ra naudingas jos užsispyri
mas, kaip kad Jenas tai va
dino.

Jonas jai seniai meilės žo
džius kalbėjo, bet ji vis dar, 
nežinodama nei kodėl, nenorė
jo už jo eiti. Kaž ko laukė, 
kaž kodėl abejojo. Juk ištekė
jus už Jono, nebereiks dau
giau darban eiti. Nereiks var
gą vargti. Jis žadėjo jai rū
pintis, rožėms kelią klojo; ko
dėl ji taip nerangi jam atsa-. 
kvmą duoti?

Svajones .pertraukė mintis, j 
kad jau prasidėjo lapkričio, 
mėnuo, ir ji niekuomet neap- 
leidus uždūšinių pamaldų. Juk 
dar ir rąžančių turi atkalbė
ti.
Pavalgius vakarienę, skubiai 

pradėjo rėdytis. Bet, štai, su
skambėjo telefonas.

‘‘Heilo, Marytė!” pasigir
do Jono balsas.

‘‘Taip, kas yr’?”
‘‘Važiuok su manim ir par- 

dę šį vakarą. Jonaičiai už
prašė, turėsim daug funių. 
Būk ready aš atvažiuoju tave 
pasiimti”.

‘‘Ne, Jonai, šį vakarą aš 
negaliu važiuoti”.

‘‘Ne? Kodėl negali? Kas ne
leidžia? Rąžančių turi kalbė
ti?” tyčiodamas, klausė Jo
nas.

‘‘Aš rengiuosi į bažnyčią”, 
rimtai atsakė Marytė.

(Bus daugiau)

%

□tf

Gyventi Namie Yra 
Pigiau Dirbančiai 
Merginai

Dirbanti mergina, kuri pa
vieniai gyvena, išleidžia apie 
$100 daugiau į metus dėl už
laikymo, negu kad išleistu jei , 

namie gyventų. •

Veda A. Lapinskienė

Priemonės Vaikų 
Auklėjimui

“Maryte, surink popieras 
išmėtytas ant grindų”.

“Mama, aš verčiau lovą pa
klosiu, arba atnešiu anglių. 
Aš nemėgstu rinkti popieras”.

“Bet, Maryte, jeigu tikrai 
nori man pagelbėti, tai surin
ksi popieras”.

“Mama---------- •”
“Juk tu nori man pagelbė-

ti, ar ne?” 
“Taip, bet-
“Tai surink popieras, tad 

bus man geriausia pagelba”.
“Gerai, bet aš taip mėgstu 

popieras rinkti kaip--------” ii
Marytė murmėdama ėmėsi 
darbo.

Ar ne panašiai skamba Jo
nuko ar Onytės išsišnekėji
mai. kada įsakyta indus su- 
piaut, arba nubėgt krautu- 
vėn? Jie tau suteiks bi kokią 
pagelbą, tik ne tą kurios pra
šai. Tr ką reikia daryti? Daž
niausia pati atlieki darbą ne
gu vartoji prievartą.

Ar pamąstei, kiek nemalo
nių darbelių atlieki dienos 
bėgyje, kurių jokiu būdu ne
gali išvengti? Gal nemėgsti 
bulves skusti. O vienok ant 
stalo randasi išvirtų bulvių. 
Kartais nemėgsti prosyti, ta
čiau Onytė kasdien dėvi nau
jai išprosvtą suknelę. Gali 
sumažinti nemalonumus, bet 
atsiras vienas ar kitas nepa
tinkąs darbas, kurį turėsi at-; 
likti.

Tr nors nepatartina vartoti- 
šiurkšti prievarta vaikeliu? 
mokinant, bet pamaži, malo
niu būdu, nepriimant išsikal- 
binėjimų, tvirtai laikytis įsa
kymų, kad iš mažens pripras 
tų nepatinkamus darbus nt'ik 
Ii.

J

LEOKADIJA SABONIENĖ

Iš mažens Leokadija turėjo 
didelį palinkimą prie muzi
kos.' Dar jaunutė būdama pra
moko pianą skambinti. Vieną 
kartą, kad jau buvo sulaukus 
dešimts metų, išgirdo smui
kininką griežiant, tad tėvelių 
išsiprašė pas jį imti lekcijas.

Stebėtinai talentuota, neuž
ilgo išsėmė to smuikininko 
menką mokslą. Tėveliai tai 
matydami, leido jai toliau 
siekti ambiciją, parinkdami 
tinkamą mokytoją.

Ištekėjus už K. Sabonio, 
vargonininko ir garsaus bari
tono, dar toliau studijavo mu
ziką Carnegie Institute, Pitt- 
sburgb‘e, ir persikėlus į Chi- 
cagą, pas garsųjį Herbert 
Butler, Amerikos Konservato
rijoj, dar vėliau pas Hanz 
Muns Munzr, koncerto maes
trą didžiuliam Chicagos Teat
re ir Mutual Broadeasting ra
dio stotyje.

PATYRIMAI

* Dažnai neskanus kvapas 
eina iš šaldytuvo nuo popie
ros, kuria vyniojama pirkti 
valgiai. Reikia popierą nuim
ti pirm negu dedi valgius į 
šaldytuvą.

* Seną pyragą pakepink 
(toart). Gardžiau kvepės ir 
skaniau valgysis, jei uždėsi 
virtų vaisių arba plaktos Sme
tonos pirm- negu dėsi ant sta
lo.

Kaip Patinka?
Ar skaitai Moterų Skyrių? 

Kaip patinka? Gal turi pata
rimą, kaip jį pagerinti? Ką 
norėtum jame skaityti, ko ne
radai? Norime, kad kiekvie
nas skyriaus leidinys būtu vis 
įdomesnis, tinkamesnis. Tad 
savo nusprendimą parašyk ir 
prisiųsk. Mes užprašom kri
tiką. nes nusistatę jums įtik
ti. Rastus siųskite skyriaus 
vedėjai, 2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, III.

Devvnias-dešimtas nuošim
tis dantistų ir didžiuma bar
benu Finlandijoj yra mote- 
rvs.

P. L. Sabonienė yra nema
ža prisidėjus prie teikiamų 
viešų programų, ne tik su ža
vėjančia smuikos rendicija, 
bet ir savo gražiu balsu. J. 
Babravičiui koncertuojant ( 
Chicagoje, ji pirmutinė jam 
pritarė smuikos melodingu a- 
kompanavimu. Nesuskaitomą 
daugybę kartų yra dalyvavus 
radio proogramose, viešuose 
parengimuose, didžiuose kon-t 
ceriuose. Ypatingai visuomet 
maloniai prisidėjo įprie Drau
go ved'iinj programų.

Augindama dvi dukteris ir 
du sūnus, kuriuos taip pat la
vina muzikoje. L. Sabonienė 
vis randa laiko ištobulintą 
smuikos valdymą palaikyti 
aukštam laipsnyje. Gausim 
progą ją vėl išgirsti “Drau
go” jubiliejiniam bankete ir 
gėrėtis jos malonia šypsena, 
kuri ypatybė, draug su smui
kos gabumais palieka visiems 
malonų įspūdį.

* [juodę langų leisai arba 
parlor setų uždangalai leng
viau skalbsis, jeigu pirma pa
mirksi šaltam muiluotam van
denyje.

* Kad plausi duoninę lentu
kę, vartok tyrą šaltą vandenį, 
tad miltai nelips prie mazgo
tės.

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sąžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

20-tasis ARD Seimas
Akademijos Rėmėjų Drau

gija, tai tikrai drąsuolių or
ganizacija. Jos remdamos tau
tos kultūrinį židinį, Šv. Ka
zimiero vienuolyną ir mer
gaičių akademiją, yra daug 
gražių darbij nuveikusios. Da
bar nutarė vykdinti statymą 
naujos akademijos ir, kaip 
drąsuolės, žinoma, nepasiduos 
kol darbas nepavyks. Tikrai 
sektinas nusistatymas.

Aukso Grūdeliai
Nesunku tiems nugalėti ki

tus. kurie yra nugalėję save.

“Vargas tai sieiai. kuri nuo 
Dievo atsiskyrus, dar tikisi 
šiame pasaulv rasti ką nors 
geresnio už Jį. Ne, tada jau 
gali žiūrėti į priekį ir užpa
kalį; į dešinę ir kairę, aukš- 
tvn ir žemyn, o visur girdėsi 
tuos pačius žodžius: visur var 
gas be Dievo”.

(Šv. Augustinas).

— Tiesa — tai duona, ku
riai reikia labai stiprių dan-. 
tų; yra tai knyga, kurios nie
ks nemėgsta skaityti, yra tai 
vanduo, kuriame nieks nenor 
praustis, yra tai valgis labai 
sunkiai virškinamas, yra tai 
gėralas, kurio nieks nemėgsta 
gerti, yra tai jietis, kuri sun
kiai sužeidžia...

Kantrybė kenčia, bet tiktai 
kad ji pergalėtų.

Nepasitikėk tuo piemeniu 
kurs myli kitą bandą geriau 
nekaip savąją.

Skanūs Gaminiai
Rašo E. Cleveckaitė

Rudens metu. vėsios dienos 
priduoda saldainiotėm obuo
liam (Taffv Apples) skonį. 
Saldainioti obuoliai

Pusę puoduko cukraus.

Pusę puoduko vandens.

Ištirpyk cukrų sunkoje pa- 
telnėje ant mažos ugnies. Ne
stok maišant. Kada cukrus 
taps gražiai rudas, pamaži 
pilk vandenį maišydama kol 
paneėšės į tyrą sirupą.

Pusę puoduko Smetonos

1 puoduką rudo cukraus

2 šaukštus sviesto

Pusę puoduko balto cuKraus

Atskiram puode sumaišyk 
Smetoną, cukrų ir sviestą. 
Virk kol dalis maišinio pa- ’
virs į minkštą ritulį šaltam 
vandenyje. Supilk pirmiau iš
virtą sirupą ir virk kol mai
šinio dalis pavirs į tvirtą, bet 
ne kietą ritulį šaltam vande
nyj. Obuolius sukaišyk medi
niais pagaliukais ir viena po 
kitam suk mišinyje. Perleisk 
šaltu vandeniu ir jeigu nori 
įveik į trintus riešutus. Padėk 
ant vaškinės popieros džiūti.

Žvelgti aukštyn, mokytis 
dar daugiau, stengtis visada 
kilti 1 Pasteur

A- M A A < «

VALGIŲ GAMINIMAS į 
IR

NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS į
Didelė 223 puslapių k n ver 
eu naujausiais receptais i • • 
vairių valgių gaminimui ” 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mni; įvairių konservų it 
preservų darymai. paukS 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
*U knygg galima gauti nar im* 
t* arba raktinėje:

vii \
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20-tasis 3. K. AKADEMIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

URBA O ė 1 ė a Mylintiems. 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms 

~* ir PuoSimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

KAUTA BU PBB8nnTTIlfU

15(1.10
RAiTnrajB

$1.00
“DRAUGA S” 

2334 So. Oakley Ave
CmPAflO 11,1.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wbolesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
BJEPUBLIO 6051
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Kas Naujo Pas Mus
Ir Aplink Mus

SPRING VALLEY, ILL. - > 
Spalių 26 d. grįžo iš Lietu- j 
vos 1938 įlietų Lietuvon olirn-i 
pijados bo'ksininkų skyriaus1 
nurys Edvardas Martinaitis, j 

Grįžo kupinas lietuviškos dva-i 
sios, kalba grynai lietuviškai 
ir nepeikia Lietuvos, kaip kadi 
kiti yra peikę, bet visuomet 
gyrė ir dabar giria. Jei būtų1 
taika, vėl grįstų į Lietuvą. 
Pasukoja, kad tai Vilnių vo
kiečiai bombardavo, tai ir 
Kaune buvo girdėti.

Lietuvis adv. Vincas Vien-, 
niskis, kuris dabar yra Spring; 
Valley City Court teisėjas, sy- 
kiu ir Chicago miesto teisė
jas, kandidatuoja antram ter
minui. Balsavimai bus lap
kričio 21 d. Šio miesto lietu
viai privalo atiduot balsų už 
savo tautietį Vincų Vienbiski, 
kuris sykiu yra ir geras 'ka
talikas.

Jo oponentas yra italas i 
?aul Peroną.

DRAUGAS

Buergerbrau alinė, Miunchene, po sprogimo bombos, kuria norėta nužudyti Hitleris. Policija ir smogikai daro 
ir suima kiekvienų įtariamų. (Acme telephoto)

Kiekviename darbe ir nūn 
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
šiandien turėtumei mirti.

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI DAKTARAI

kratų

OR. VAITUSH, OPT.

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 11 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais' 2 iki 4 Ir 7 ik. I 

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR GLIRURGAk

>r akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Pabaigoje šio mėnesio mū
sų Šv. Onos parapijos svetai
nėje bus metinė parap. vaka
rienė. Visų Spring Valley ir 
apylinkių miestelių lietuvių 
yra priedermė dalyvauti va
karienėje. Juk visi naudoja
mės tos bažnyčios patarnavi
mu. Pelnas eis bažnyčios re
monto reikalams.

Klebonas kun. Kviecinskas! 
yra iškalbus pamokslininkes, t

geros širdies, draugiškas, ene
rgingas, vien 'kart ir gabus 
ekonomas. Kada reikėjo an
glių bažnyčiai apšildyti, pa
prašė parapijonų aukoti ir iš
dalino konvertvrik'os. Na. ir 
vienu sykiu sudėta $100.00. 
Aukojusių vaidus ir pavar
des išspausdino ir prikalė 
“bobinčiuj”. Žinoma, ne vie
nas, perskaitęs ir neradęs sa
vo pavardės susigėdijo ir pa
aukojo. Taigi aukų bus jan

apie $150.00. Reiškia, nei vie
nas nenori atsilikti. Jei 'kun. 
Kviecinskas čia pabus kokius 
2-3 metus, tai ir bažnyčia bus 
atremontuota, o skolos $2,000, 
kurios dar yra užsilikę, nebus 
galima nei su saulės šviesa! 
rasti.

Mūsų bažnyčioje yra vadi-Į 

narna brostvininkų draugija. 
Klebonas parėdė, kad kai esti1

“brostvos” Mišios šv., kiek
vienas narys turi eiti išpažin
ties ir prie šv. Komunijos, i 
Nes, sakė, baltus marškinius 
užsivilkti bile kas gali.

vvzdinga katalikė.
Amžinų jai atilsį tesuteikia

Viešpats.

Prieš dvi savaites mirė tiu-j 

sivienvmo 146 kuopos narė, 
Joanna Trijonienė. PriklausėI 

ir prie Šv. Pranciškaus III 0- 
rdino ir prie Širdies Jėzaus 
moterų draugijos. Buvo pa-i

Iš WPA atleidžia darbinin
kus mėnesiui. Po visų išklau- 
sinėjibnų už dviejų mėnesių 
vėl (pašaukiami j darbų.

Šalčiams užėjus, rodos, ir 
kasyklos dirbs gerai. Tai ir 
viskas, kur senesni gali gauti 
darbo.
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28 METŲ SUKAKTIES IŠPARDAVIMAS
10 Tūkstančių Dolerių Dovanų išdalina
ma Pirkėjams, Sutaupysite Vienų Treč
dalį Kainos Ant Geros Rūšies Rakandų,

Karpetų, Pečių, Radijų, Miegamojo ir 
Valgomojo Kambario Setų. Lengvi Iš
mokėjimai.

Praeitų vasarų labai užde
rėjo gružės. Dar ir dabar pil
na ant medžių ir ant žemės 
prikritusių.

Grybų buvo mažai, nes bu
vo sausa.

iiiiiv
3

Mažutės Radijus 1940 metų 
turi įdėtų aerial viduje

*9.95

Studio Couch, drūtai ir gerai padarytos, įvairių spalvų, po 50
ir aukščiau.

Gražūs angliniai ir aliejiniai Pečiai, verti $55.00, po .... s39OO 
2 šmotų Parlor Setai, padaryti parduoti po $95.00, po .. <59-00

JOSEPH F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409 So. Halsted St.
Tel. YAItds 3088

1940 m. Naujos Skalbia
mos Mašinos — Thor, 
Norge, Maytag, kainos 
sumažintos iki

*59.50

Atsilankiusiems Į Krautuvę Dovana — 
Termometras.

Patogumui Pirkėjų, Gyvenančių Kituose 
miestuose Krautuvė Atdara ir Nedėlio
mis Iki 4 Vai. Po Pietų.

Budriko Radio Valanda-Oro Teatras Nedėlios vakarais tauo 5:30 iki 0:30 P. M. Iš Stoties WCTL — 970 k.

• * h
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Oras žiuomi laiku vėsus, y- 
pač naktimis.

Šiemet vasara buvo nevė
juota, tai kornų neišguhiė ir 
visur 'buvo piaunami mašino
mis; nukerta kornus ir sykiu 
kotus sutreškina, sumaišo su 
žeme. •

Rytmečiais girdėt šaudymai 
ančių, kurių čia devynios ga
lybės. A. P.

She’s pretty as 
a picture,

būt..........
No on* can tnteraM halitnsi.<i (b*d btw»1h). 
It c»n ruin almrart. afiy giris popularity 
• . . her rtoorat frinndnhipR.

Food f*rm*nt»tion in the mouth b, aaM 
by nnme authorltha to be a maior raus* of 
halitonia. And the InaMiouK thing about. 
thia offeneive condition ia that. anyone 
may have lt and never realia* it.. Fnends 
k*iv, of coure* ... only too w*il. Būt, un- 
fortun«t*ly, ft ia auch a delicate subject 
they won’t. tell.

So don’t «amWe with your noriai oppor- 
tunitiet» and your happineea by taking tm- 
neceaeary chances. It ia ao simple to take 
precautiona by gargling with pleanant- 
t natine l.iat erine Ant kept ic—mouth fer
mentation Is ąuickly checked and Ita 
odora are overcome.

Oet the IIsterine Antiseptic habit. TTae 
tt . . . momin. and night, and hefore all 
Important *ngag*m*nta. Lambert Phar- 
fpml Company, St. Lottia, Miaaavri.

LĮSTE 
for HALITOSIS

(•AB BBBATH) •

SPECIALISTAS 
OPTOMETKICALLY AKIŲ 

LIETUVIS
Suvlrd W metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvina akių (tempimų kas ea 

d priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu 
mo. skaudamų akių karfit], atitaisė 
trumparegystę ir toho.gystę. Prlren 
gla teisingai akinius. Vtnuose ateiti 
kimuose egzaminavimas daromas ■<> 
elektra, parodančia mažiausias kiai 
daa Special« atyda atkreipiama J 
mokyklos velku* Kreivos aky* ati 
'aleomos

Valandos: nuo 10 iki s vai vak 
NedSIioj nuo 10 itfl 12 vai.

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kaino* pigios kalr 
ttirmlan.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Telefoną. YARds 1373

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

<46 So. 49th Court. Cicero 
tatradieniaia. Ketvirtadieniais ii

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
ŠeAtadienisis 

Valandos: 3—8 P. M.

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.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPe
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 - t ir 6:30 — 8:30 vakar* 
ir pagal sutartį.

OR. F. G. WINSKUNAi
rHYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 234b 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal šute z -j.
Ofiso telefonas PROspctk 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 3567

OR. FRANK G. KW1NN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ava* 

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworta» 1612.

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

telefonas HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARųuette Rd, 

Ofiao valandos:
. , 10—y 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. TaL 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

Rea. 6966 So. Talman Ava. 
iea. ToL GROvehiU 0617 
’tffice TaL HEMloek 4846

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

2423 W. Marąuette Road

Tel YARds 6981
Rak: KENtroed B107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. STRIKOL’IS
PHT8I0IAN aad SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

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

Offioe TaL TARds 4767 
«mh M. PROe»eot 1926

Tai O Ala) 6U6.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
VaMndoa: 1—8 popiet ir 7—8 v. v-

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Taleffflaa REPablic 7866

Offiee P'hone Bee aad Offiee
PEOepeet 1861 066 S. Leavitt Bt
Vai: 9-4 p*, te 7-6 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARttA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2463 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Sagai sutartį

Ofiao TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bnaidnanija
6939 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal antartį.

Tai OAJTal 0267
Rea. TeL PROspeet 66M

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 YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Herodoj pagal sutarti___

OR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Talef onaa Lafayette 6666

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais i>

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais i*
Beitsbdieaiaia



Pirmadienis, lapkr. 13, 1939
Pasauliniai Šachmatų
Turnyrai 1

Štai, neseniai Buenos Airest 
baigėsi septintas pasaulinis 
šachmatų turnyras, kuriame 
meisteriu tapo Vokietija.

Pirmasis šachmatų turny
ras įvyko 1924 m. Paryžiuj, 
Prancūzijoje. Tame turnyre 
dalyvavo 19 valstybių ekipų. 
Meisteriu tapo Čekoslovakija.

II- sis šachmatų turnyras vy
ko 1927 m., Londone, Angli
joje. Dalyvavo 16 valst. eki
pų. Meisteriu tapo Vengrija.

III- sis turnyras vyko 1928 
m., llaagoje, Olandijoje. Da
lyvavo 16 valst. ekipų. Meis
teriu tapo Vengrija.

IV- sis turnyras įvyko 1931 
m., Prahoje, Čekoslovakijoje. 
Dalyvavo 17 valst. ekipų. Mei
steriu tapo U. S. A.

V- sis turnyras įvyko 1935 
m., Varšuvoje, Lenkijoje. Da
lyvavo 20 valst. ekipų. Meis
teriu lapo U. S. A.

VI- sis turnyras įvyko 1937 
m., Stockliol'me, Švedijoje. Da 
lyvavo 22 valst. ekipos. Pir
mykštį titulų apgynė ir vėl 
tapo meisteriu U. S. A.

VII- sis turnyras įvyko 1939 
m., Buenos Airese, Brazilijo
je. Šiame turnyre dalyvavo 27 
valst. ekipos. Meisteriu tapo 
Vokietija (surinkusi 36 taš
kus iš galimų 50 t.). Antrų 
vietų iškovojo Lenkija (su 35 
ir puse tašk.), trečių — Šve
dija, ketvirtų — turnyro ren
gėjas, Brazilija. Lietuva užė
mė ll vietų (su 22 t.).

Lietuvos geriausi šachmati*

štai, daug kartų gynę Lietu-1 
vos trispalvę, yra: V. Mikė
nas, Vaitonis, Didelis ir kiti.

K. Pocius

Amžinę Atilsį 
Onutė Vensevičiūtė

BROOKLYN, N. Y. — Spa
lių 30 d., Šv. Katarinos ligo
ninėj užmerkė amžinai akis, 
vos 19 metų sulaukus. Stebė
josi slaugės iš jos kantrumo 
tokioje sunkioje ligoje. Suba
dyta adatomis, nes prisėjo net 
9 kartus duot svetimo kraujo, 
kad palaikyt jos gyvybę. Jos 
liga išsivystė nuo apendicito 
operacijos, kuri buvo padary- 

1 ta prieš tris metus ir nuo to 
1 laiko nekaip jautėsi.

Buvo jauniausia pavyzdin
gos Vensevičių šeimos dukre
lė. Jai esant dviejų metų, mi
rė

DliACOitS .

KLAUSYKITE
New City Furniture Mart

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, ifi stoties 

WSBC — 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČiy
INSURED

West lndies nuskandino ipovandeninis vo-'Prancūzijos laivas Bretagnia, kurį kelyje iš
kiečių laivas. Su laivu sykiu nuskendo ir 14 keleivių. Kiti 110 išgelbėti. Nuotrauka pada-l 

tėvas. Rūpestinga motina ryta nuo pįrmojo laivo, atvykusio į pagalbų, ir iš Londono radio atsiųsta į Amerikų. (Acme
savo skaitlingų šeimų (4 duk
teris ir 3 sūnus) gražiai ka
talikiškai išauklėjo. A. a. Li
nutė, baigus Apreiškimo pa
rapijos mokyklų, du metus 
mokinosi pas seseris Domini- 
kones ir buvo baigus aukštes
nę mokyklų. Turėjo pašauki
mo į vienuolynų. Savo mamy
tei sakydavo: “Sulaukus 20 
m. eisiu į sesutes”.

Nuo pat jaunų dienų pri
klausė prie mažojo choro, iš 
kurio perėjo į didįjį. Priklau
sė prie Sodalicijos ir C. Y. A. 
Buvo pamaldi. Daugeliui te
ko nusistebėti, kad tokia jau
nutė priklauso prie Amžinojo 
Kažančiaus. Dr-ja savo narę 
pasitiko su vėliava ir degan
čiomis žvakėmis. Kas pirmų

telephoto)

ifiS f M "

T SPENP 34 SECONPS 
SAVE 34 POLLARS

/r-----\ / &\KEAPtNCr T! M E 34 SECONDfJDO»S__ ____________ _____

VIRAU SUIM1P0I 
$34.60 ANT ŠITO 

NEPALTGINAMO
IO ŠMOTŲ 
APRĖDO

mėnesio penktadienį eidavo iš
pažinties. Visudmet buvo link
sma ir maloni, visų mylima. 
Pašarvotų namuose atlankė 
net 14 kunigų, vietinės ir iš 
L. I. jos draugės sesutės Do- 
minikonės ir iš Šv. Jurgio1 pa
rap. sesutės Pranciškietės. 
Žmonių šermenyse matėsi iš 
visų Brooklyno ir Maspetho 
parapijų. Choro ir C. Y. A. 
jaunimo organizacijos naria
ms prisėjo net gatvėje stovė
ti, kad gavus progos atlan
kyt jų pašarvotų. Ji buvo pir
moji mirusi narė iš C. Y. A. 
(Kat. Jaun. Organ.). Kadan
gi velionė yra Brundzienės 
sesutė (pirmiau visa jų šei
ma čia gyveno), tai ypač daug 
atlankė iš Šv. Jurgio parap., 
kurioje J. Brundza yra var
gonininku.

Komp. J. Žilevičius, iš Eli- 
zabetli, N. J., net du kartu 
velionę atlankė. Trečiadienio 
vakare Apreiškimo parap. cho 
ro grupė atsilankė ir gražiai 
pagiedojo pritaikintų giesmę. 
Kasdien prie velionies karsto 
buvo kalbama rąžančius. Vie
nas banko tarnautojos (ne 
katalikas), išbuvęs virš va
landos prie velionės ir pama
tęs, kad kiekvienas, ateida

mas ir išeidamas meldžiasi, artipilnė bažnyčia. Patsai kle-
pastebėjęs 7 atsilankiusius 
dvasiškius, kalbėjimų ražan- 
čiaus ir tam pan
rėjimu pareiškė, kad labai
gražu, esu, kuomet tikintys 
taip gyvai išpažįsta tų tikė
jimų.

Uždūšinė diena — laidojimo 
diena. Kun. Kruzui ir kun. 
Paulioniui atkalbėjus reika
lingas maldas, velionė lydima 
į Apreiškimo bažnyčių, kur 
sykiu atlaikyta šešerius šv. 
Mišios ir keletas kitose baž
nyčiose. Per Mišias gražiai 
giedojo vyrų choras, kurį su
darė keletas muzikų, solistas 
K. Hofmanas. Per Ofęrtorijų 
“Pie Jesu” įspūdingai giedo
jo Hofmanas. Žmonių buvo

bonas kun. Pakalnis, laikęs 
iškilmingas Mišias šv., pasa- 

su pasige- kė gražų pamokslų ir paskel
bė, kad už jos sielų užprašy
ta 70 šv. Mišių. Po pamaldų 
nulydėta į Šv. Jono 'kapus.

A. a. Onutė buvo gimus va-, 
sario 23 d., 1920 m., Brookly
ne. Palaidota lapkričio 2 d., 
1939 m.

Prie mirties visuomet bu
vo prisirengus ir jos nebijojo, 
tačiau iš ligos manė Jftr pa
sveikti, bet 'mirties angelas 
pasiėmė jų iš mylinčiųjų tar
po. J. P.

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sąžinę 
sutepti arba apsunkinti.

4 dp ---- «-
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČiy

INSURED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdr&nsti iki 96000.00 peš s 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp.. po United Statai 
ttovenmeat prieiinra.

Mokame Už 
Padėtas Pinigas 31%

NEURITIS:;.
Rheumatism^
To relieve torturing pain of Rhcumatum, 
Neuritls, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the worlc guickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, ln few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

Ofiso veL: 0:00 veL ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

š 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306
§iiuiiiiiiiiuiiniuiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiii

ftABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEKT0BIA1
KELNER-PRUZIN 

•erlaosias Patarnavimas — ■oteris patarnanja 
8000 680 W. I6tk Ave.

VOU
GU
AU
THIS

« T«p »r Overkmitį" • • • •K„.t Kokybė*
. N««i» frtt. rmlrn. Skrybėlė •
. Juodi »r Hsdl »»•»»> • ■ »
, -shlrt-f n»rt" • - £. Ranku .tart.. KsklsryMls 1
• ldrt«H nr Prtnrėoo • • • • • • •
• "l4.«tln«wrrr” Pnnl'luk®. .. ■
. Atletiniai MnrfcklntnlI . ■ ™
• Atletiniai apnt. Mnrfckinlnl 

PAPR. PAKUI ODAMA l t »1«.M

Jūs Sutaupot $34.60

ITdYKAI! ISSauC? »|
P COOI’KK SKVHTVVKUAl H 
lt VI»U>k»l llykal |Į
lf Vyram Tiktai’. Nereikia |1 I, Pirkti Nieko'. .1
• Alalneaklle *1 Kuponą. »l

M[ M*

MARO isfSTSUI* Lincoln A»o, 6409 S Hol.fcd »♦. J3M Wot» 26»h Street 
HBLHIt.' tMURi MT. IViniNOS ĮIMTU IO 4106 W. Cer mok Road

POVILAS MAKŪNAS
MirC Ijftpkr. 11, 1939 m., 6
vai. vak., sulaukęs pusf-s amž.

(limf Lietuvoje, Trakų Aps, 
KemellSklų parap., Mustelnlų 
kaime. Amerikoje ISgyveno 30 
metų.

Taliko dideliame nuliūdime 
brolį Adomą. lr moterj Mari
jonų, brolio sūnų Jonų. ir bro
lio dukterį M Iko linų ir joe 
vyrų Mykolų Terasų. Lietuvoje 
seserį levų ir daug kitų gi
minių.

Gyveno 6921 So. Washtenaw 
Ave., Tel. Grovehill 2176.

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkaus koplyčioje, 6834 So, 
Western Ave. <

Laidotuvės Jvyks Antradlen), 
Lapkričio 14 d., IA koplyčios 
8 vai ryto bus atlydėtas J 
Gimimo ftvenč. Panelčs parap. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. l’o pamaldų bus nulydč- 
tas J flv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gtinine8, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti Ai one lai
dotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Brolio Mote
ris Ir daug kitų Giminių,

Ts-ldotuvlų Direktorius An
thony Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ĮKNIAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite md't) nulio programo Antradienio Ir 
Aeitadlcnlo rytais 10.0« valanda, U WHIP stoties (1480.)

Mu Povilu flaltlniieru.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas“ Ufaipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

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

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki 6 v. v. 
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

' VERONIKA BAKUTIENĖ

po tėvais Janušauskas
Mirė lapkr. 11, 1939, 5:05 ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Raseinių Paviet, Šimkaičių Vaisė., Knie- 
čių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Pranciškų, brolį ir bro
lienę: Kazimierų ir Kastancijų Čebatus ir jų šeimynų, pus
brolį Kazimierų Žuraitj, jo moterį Marijonų ir jų šeimynų, 
pusseserę Agniešką, Sokienę jos vyrų Juozapų ir jų šeimynų 
pusseserę Anelę Stonienę ir šeimynų ir daug kitų giminių.

Lietuvoje paliko seserį Marijonų Janušauskas', brolį Juo
zapų Janušauskas, brolienę ir jų šeimynų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2603 West 69th St.
Laidotuvės įvyks trečiadietaį, lapkričio 15 d. Iš namų 8 

vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Švč. Panelės parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. ‘Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečMme visos gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Broliai, Brolienės, Pusseseres, Pusbrolis 
ir Giminės.

NARIAI CHICAGOS, OIOBROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AflOOIAOUOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS 
AlflDULANbL dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Aetkoiy B. Petkus
Lachawicz ir Senai 
1. Liutodiis
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1. Zolp

6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayetle 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

1646 We8t 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 
P. I. Ridikas

4704 S. Western Ave. 

Tel. LAEayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419
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SVEIKINA “DRAUGĄ” ..
- . <, i*-- • d Akademijos Kerne ju

Steponas ir Apolonija Balčiūnai su dovana $5.00 ęentro Veikimas

Su “Draugo” 30-ties metų 
jubili •‘jaus proga, prasidėjo 
tiljiti ir įvairūs skyriai. Vi
suomenė, suprasdama, kad j- 
vairūs pagerinimai dienrašty
je susiduria su išlaidomis. 
Kad tą gražų pažangos darbą 
palengvinti, štai Steponas ir 
Apolonija Balčiūnai siunčia 
svei kilimą su dovana $5.00. 
P-nai Balčiūnai, dideliai įver
tindami ir suprasdami kata
likiškos spaudos aplinkybes, 
ir šiomis dienomis leidžia’mą 
oro bangomis radio valandą, 
begalo įvertindami, kiekvieno
je progoje pasi rengę prie to 
sunkaus darbo prisidėti.

Įteikia pasakyti, kad p-nai Ar žinai, kad kortomis, nr- 
BalAiūnai ne vien kad patys’ ba kauliukais, lošimas yra ge- 
prenumeruoja “Draugą*, bet riausi vaistai nusiraminimui? 
taip pat kas met užsako ir Jei kartais jauti piislėgtas 
į Lietuvą, kur gyvena p-nios rūpesčių, nesmagumų, ar lo- 
Balčiūnienės sesutė, Paulina kių nemalonumų, ar mėginai 
Kaziliūnaitė. po vyru Klin- užmiršti visą tą. ką nors vei- 
gienė, buvusi plačiai pagarsė- kdamas, pavyzdžiui, lengvu 
jusi ir čia Amerikoje, Cicero- darbu, tokiu, kuris neapsun- 
je, kuri priklausė prie Moterų kins minties, nei viso žmo- 
Sąjungos 2 kp., Vyčių, choro gaus. Pamėgink lošti korto- 
ir kitų organizacijų. niois arba kauliukais, visi r.e-

Išvyko Į Sanatorijų Sąrašas Aukotoją 
marquette park. — i Pastatymui Darius- .

A. Panavas, buvęs žymus jau- Girėnas Memorial Hali 
nimo veikėjas, gyv. adr. 7253!
So. Artesian Avė., .šiomis die
nomis išvyko j Geneva, Wis., 
sanatoriją goiterio operacijai.
Linkime sėkmingos operacijos Avė., Cicero. — $25.00.

John Spitlis, 4050 Archer 
Avė. — $25.00.

Tonv Umbras, 1515 S. 49th

ir greito sugrįžimo namo.
Draugas

Steven J. Urba, 4180 Archer
Avė. — $25.00.

Mr. & Mrs. Paul Venckūnas,
3127 S. Emerald Avė. — $25. 

Kazimer Wasilauski, 1332
S. 49th Avė., Cicero. — $25. 

Adolph Waškelis, 4431 S.

Pirmadienis, lapkr. 13, 1939 

Andrew Balnis, Joseph Bar-iJ. Gavrill, Joe Gudijonas, Ja-

Nuoširdžiai ačiū už suteik
tą dovaną, kas priduos dau
giau energijos “Draugo” lei
dėjams, Tėvams Marijonams 
ir visam jo personalui tęsti 
tolimesnę katalikiškos spau
dos akciją.

žangą nuo pradžios įsikūri
mo iki dabartinių laikų, taip- 

j gi plačiai aiškino apie Vilnių 
NORTH STDė. — Spalių 29 iv jo apylinkes ir reikalą pa- 

d., parapijos svetainėj kai-'gelbėti Vilnių atstatyti, nes

Kalbėjo Prof. K. 
Pakštas

sftnagumai išlakstys. Nežinai 
kada, nei kur, nei su kuomi? 

Skaityk toliau:
Išbandyk tą, ką sakiau, lap

kričio 26 dieną, vienuolyno 
auditorijoje, rengiamam Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų centro parengime 3 valan
dą popiet. Ten rasi draugų,
pažįstamų, laimėsi dovaną, net' ramQ

Puikus Choro Šokių 
Vakaras

SO. CHICAGO. — Vaka 
ras praėjo geromis sekinėmis
Smagiai laiką praleido ir sve- Artesian Avė. — $25.00. 
čiai: varg. J. Brazaitis, J. Ku
dirka ir A. Mondeika. Šokiuo
se matėsi jaunimo iš visų Chi
cagos kolonijų. Visi buvo pa
vaišinti skaniu užkandžiu pa
ruoštu O. Živatkauskienės ir 
Teličėnienės.

ir ‘door prize”;

bėio prof. K. Pakštas.
Nors prakalbos netikėtai į-

ten daug yra suvargusių, ku
riems reikalinga pagalba. Bu
vo ir klausimų, kuriuos prof.vyko ir mažai buvo išgarsiu 

tos, bet žmonių susirinko skai
tlingai ne tik prakalbos pasi-' A ilniaus reikalams susirin-

Pakštas atsakė.

kūne aukojo: $5.00 Al. Lauri
naitis po $1.00: Sim. Penkau-

. s'kas, Paul Wersbelas, Teod. 
Side gyveno, jaunimo draugi- šadbaras> Nausėdienė, M. 
jas organizavo ir laikė pas- Žukauskienė, Kar. Kišonienė, 
kaitas. Daugeliui buvo malonu jon Enzulis, Juoz. Berkelis, 
vėl su juo pasimatyti. Jis vai-, Jon. Kupčiūnas, Ona Deks- 
zdžiai pasakojo Lietuvos pa- nienė. Viso surinkta $22.25. R.

Uansvti, bet ir pasimatyti su 
svečiu, kuris kitą syk North

paragausi 
gardaus sesučių pagaminto 
užkandžio ir, ant galo, saky
si: “Ištikrųjų, taip buvau įsi
gilinusi į žaidimą, kad užmir
šau visas bėdas, kurias turė
jau ateidama; dabar grįžta 
na’mon linksma, pilnai paten
kinta praleidusi gražiai lai
ka”. Rūta

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje 

Yra Pigūs Tr Pelningi. Pabandykite.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas 
Kaipo Toksai. “ Drangasw Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas * ,
Pipirai * Šurum Ruruin Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiūtė * Elena Pečiukaitė * 
Jonas Rukštala * 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

Stanley & Sopbie Welic'ka, 
4119 S. Asb'and Avė. — $25.

Workers Publisbing Ass’n, 
3116 S. Halsted St. — $25.00

Charles Yaksiboga, 4350 S. 
Roekwell St. — 25.00.

Peter Young, Rt. Box 615,
• Choras taria širdingą ačiū 83rd & Kean Avė Willow 

visiems už atsilankymą ir pa- Springs. — $25.00.
Joseph J. Yurcbas, 7401 S. 

Chicago Avė. — $25.00.
Zagariecių Kliū'bas, 2417 

W. 43rd St. — $25.00.
Anthony Zalatorius, 827 W. 

33rd St. — $25.00.

Apaštalystės Maldos dr-ja 
rengia kauliukais žaidimo ir 
kortavimo vakarą. Visi atsi
lankę laimės gerų dovanų. Be 
to, bus leidžiama daug kala
kutų. Prašom atsilankyti lap
kričio 19 d. j Šv. Juozapo par. 
svetainę. Nemuno Sūrus

mes H. Hart, Paul A. Ri
minei, AVilliam L. Hoffmann, 
James Husą, Tbomas Jark, 
Frank Jarst, J. Jususkas, Jo
seph Keser, A. Kavaliauskas, 
Anthony Misevich, L. Paplau
skas, P. Putrimas, Kari J. 
Redeeke, l)r. Sachtlehen, Sha- 
piros, James J. Skoda, S. 
Sloan, Max Siųskim, Hazel 
Sullivan, Francisek Sizinkie- 
wicz, John Tanec, Victor J. 
Urbanas, A. Crnezus, John 
A'aisvil, M. Vertelka, Vincas 
AVaitkewicz.

$.50. — Joseph Mockus ir 
J. Riscbus.

Wm. Kareiva.

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

kauskas, Charles Bell, Tekle 
Bikinaitė, Dr. Wm.l H. Brail- 
ley, F. Danauskis, Frank Dar- 
gela, Gaelio Theater, Guggen- 
liuni Pkg. Co., Dr. A. J. Gu- 
ssen, I)r. S. Jakobs, Jobn’s 
Barber Shop, Gorega Josins- 
kas, Anton Kaminskas, Jo
seph Kanavarski, Anton Ke- 
karsl, Anton Knazy, AVilliam 
Kubaitis, A. Lenartawicz, Fe- 
lix Ligaitis, Joseph R. Lips- 
ky, Jacob Markūnas, John 
Mason, Wira Mazenis, Charles 
Mibuc’ki, Joseph Misevice, 
Wm. Neberieza, Louis Nizin- 
skas, Frank J. Norbut, Jo
seph Pankus, Dr. Paukštis, 
Niek Petraitis, V. P. Pierzyn- 
ski, Mr. & Mrs. Peters Po- 
wers, Joseph Prickorius, 
Stanley Prihodski, A. J. Sa- 
muel, Anton Seibutis, Dr. J. 
E. Siedlinski, Peter Sorzic- 
kas, Charles Spammenberg, 
P. Stasukelis, Ben. J. Survill. 
A. A. Tulys, Charles Ūkelis, 
Peter Vengialauskas, AVally 
Venkus, Stanley Warma, Kle- 

I mansa Waškelis, J. AV. Zack.
Po $3.00: — Paulina Jaka- 

baitis, Genevie Mazenis, Davė 
Rosenherg, Alfonse Shalna.

Po $2.00: — A. AV. Beaur- 
line, Peter AV. Dargis, Ed- 
ward Fitzgerald, The Grant 
AVorks Fair, Ine., Frank G u 
daitis, A. K. Jarush, MichaG 
Karloski, Edward Karsarski, 
A. Kuzar, A. Leander Sou
thern. Ltd., Charles Lendrai- 
tis, Joseph Miciūnas, A. Mir- 
zansikis, Kari Pangonis, Leo 
Petrikas, J. A. Pikiel, Ste- 
plien Zodalis.

$1.50: — John Paulius. 
$1.35: — Mrs. Bradel.
Po $1.00, — Stanley Baku

tis, Max Balciar, Henry Beck, 
Eknil Ber, Joseph Bermunas, 
John Blazauskas, Ernest Bor- 
lherding, Jr., Ona Bublis, 1. 
Cann., Gari E. Carlson, Ben 
Chesin, G. T. Cronin, Joseph

Šlaitini dali

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.A4 QA 
4-5 Kvortos . »IsDU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. PRINKSAS
MUTUAL LIQUOR COMPANY

Distribatoriai
4707 8. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

I. J. Zolp, 1646 AV. 46th St. 
— $25.00.

Mrs. Helen Zuris, 4459 S. 
Francisco Avė. — $25.00.

Judge John T. Zuris, 4459 
S. Francisco Avė. — $25.00.

Po $22.00. — Tbomas Slia- 
mis.

Po $22.00: - Dr. S. Biėžis, 
Joseph Lask, Tonv Meky, 
Turner Bros. Clotbing Co.

$19.00: — Jerome Vitas.
$17.00: — Karle Sitavičius.
Po $15.00: — Darius-Gire- 

nas Bldg. Committee, S. B. 
Komaiko & Co., Joseph Pace- 
wicz, John Pakel, Jack Ulas- 
zek.

$12.75: — M. Zacker.

Vieša Padėka
Įvykusiam Moterų Są-gos 

jubiliejiniam seime, Worces- 
ter^ Mass., turėjau didelės ga
rbės būti pakelta į Garbės na
res. JausdaVna didelį dėkin
gumą, šiuo noriu nuoširdžiai 
padėkoti seimo dalyvėms už 
suteiktą man garbę, taipgi 
Cbicago apskričiui ir Cicero 
2 kp. už įvertintą mano men
ką pasidarbavimą ir rekomen
davimą į Garbės nares. Steng
siuos ir toliau darbuotis Mo
terų Sąjungos ir katalikų vi
suomenės labui, kiek man ap
linkybės leis.

Dar nuoširdžiai dėkoju Cbi 
cago apskričiui, kad ta proga 
surengė man pagerbti vaka
rėlį (sykiu ir kitoms, būtent 
A. Poškienei, S. Sakalienoi, A. 
Simutienei) ir papuošė mus 
gražiom gėlėm. Ačiū rengimo 
komisijai ir jos pirm. M. Pet- 
raitienei, 21 kip. narėms, ku
rioms daugiausiai teko dar
buotis, nes jų kolonijoj tas 
vakaras buvo rengiamas. A- 
čiū visiems programos daly
viams ir kalbėtojams, o 2 kp. 
už gražų atstovavimą. Taipgi 
dėkoju visiems už sveikinimus 

Nesiradus daugiau reikalų,paikais, telefonu ir asmenim. 
susirinkimas baigtas. J. K. Kotrina Sriubienė

Iš Marijonų Rėmėjų
Susirinkimo

AVEST SIDE. — Praeitą 
ketvirtadienį įvyko Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 19-to sky
riaus susirinkimas. Nors su
sirinkimas ir nebuvo skait
lingas, bet padaryta svarbus 
nutarimas, būtent — nutarta 
surengti vakarą su dovanų iš
dalinimu ir “bingo”. Tam 
vakarui rengti ir rūpintis iš
rinkta komisija — kun. J. Da
mbrauskas, D. Gasparkienė ir 
C. Druktenis.

Kadangi Marijonų Rėmėjų 
Draugijos seimas įvyks vasa
rio 4 d., 1940 m., tai ir vie
tinis skyrius stropiai rengia
si ir rūpinasi seimą sveikinti 
su stambia auka. Trumpoj a- 
teity bus pasgelbta kokią die
ną ir kur įvyks viršminėtus 
vakaras.

Šiame susirinkime pirmą 
kartą dalyvavo naujasis dva
sios vadas, kun. J. DambrauS- 

i kas, kuris daug žada Mari
jonų Rėmėjų Draugijai atei
tyje, nes jaunas ir pilnas ener-

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

P. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS lR SE K M A- 

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3480
604 WEST SSĘD STREET 

CHICAGO, ILL.

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmmimiimimimiimiiiimiiiiimmimiiiiiiimmimiiimii’K
1 TURTAS VIRS------------- 03,500,000.001
5 .__ _ _____ . . s, gijos ir mvli dirbti.
| ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.00|
| Dabar mokam 31/2% Pa‘
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
S skolas ant namų 1 iki 20 m

Istandard
‘ FEDERAL 

SAVINGS
and

UOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

? ii' t h’ !!’i
FsJf

4192 ARCHER AVENUE f
SAVINOS FEDERAIA.7 

INSURED
JUSTIN MACKIEAVICH. Prea. =

Itlllllllllllllllllllllllllllllllllsc

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK fiJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THB HOMB OF FINE FURNITURE” SINCE 1*04

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

Kviečiu visos kaimynus, drangos ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Joknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TKLKEONA8 OANAL 3764

EE

Po $10.00: — Adranie Li- 
qnor Co., Ine., Frank Benda- 
kas, Joseph G. Blazewich, 
Crarles Brasus, John Brdec- 
ka, Joseph F. Budrick, Joseph 
Eringis, Joseph J. Grisb, Do- 
minik .langelis, Joniškiečių 
Kultūros Kliubas, Bruno Ka- 
napackas, Joseph Rikis, Ches- 
ter Kilkis, Fred Krickbahn, 
Dan Kuraitis, Kusper Bros., 
Lovicks Florist, A. J. Miller, 
Kazimer Mockus, Adam Naw- 
yok, Walter Nowįciki, Paul 
Ozalas, Casimir Požėra, Joe 
Pulokas, Walter Rėm inge r, 
Thomas Šalkauskas, John 
Shaputis, John Shermulis, 
Reuben Stiglitz, Tony P. Sve- 
tikas, R. F. Tuslevičius, Al
bert Tuskiewicz, Joseph Wal- 
teraitis, Charles Wilkinson, 
Frank V. Zintak.

$7.00: — Anthony J. Tutle.
$(5.00: — Bill Damulevičius.
Po $5.00: — John Azukas,

Kam Kankintis?

■ GAUKITB) 
MCSŲ 

THERMIO 

PERMANENT
WAVE

Mes pasižymėję su mūsų 
“Maclilneless Waves,” nes su- 
gergenliioja Ir švelniausius plau
kus, Ir tas gerbenlimjlmas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

*4.75 ir aukščiau 
kiti *2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL, Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNIOT’S BEAUTY 
SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

lt metų patyrimo.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

8tataa vUokloe rųilee nanjna namui ant 
lengvą mėnesinių Umokijimt}. Darau vi- 
•oki taieymo darbą be Jokio caah Jmok&
Jimo, ant lengvą mėneeinią iftmokėjimą.
(Hgaann gerianti atlyginimą U Pire In- 
rarance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Datas paskolas ant naają ir 
seną namą, ant lengvą mėneelnią limo 
kėlimą nno B iki 20 metą. Reikale kreip- 
MMb prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Wcstcm Avė. Phone Grovehill 0306

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 S

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa- 

taraavlma.
Llnkama* Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED
STRAND—FAMILY LOUNDRY CO.. 

2S2t-31 West Chleago Avenue 
Telefonas Bntnswiek 8100

Geriausia vieta siųsti savo plovinius 
Rekomenduoja:

Bendradarbis Joseph Yuris, 
4001 Campbell Avė.

PARDAVLMUI TAVERNAS 
Pilnai įrengtas; gera vieta: biznis Il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2250 West 
23rd Place. — Telefonas Canal 5076

PARDAVIMUI
Pardavimui naujas Beer Cooler & 

Coli Box ir Work Benches dėl užei
gos. Parsiduoda pigiai. Atsišaukl- 
te telefonu: BOT’l'vanl 4552.

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi bflti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ligos. Anna Bruz
gulis, 2645 West 4Snl St. Phone 
VIRginla 2157.

RE1RAIJNGI PARDAVĖJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kcntucky Wholcsale I.lųuors 
2A01 W. 51st St.

rARDAvnm namas
..S fletų bargenas, 7314-16 South 

I Rockwell 8t. 3 fletai po 6 kamb.
I Rendos *150.00. Kaina $9,250.00

Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai.
f>oplet_Seknia(Uenli_TM_^£2^2Zl_li222'

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis ata

kas; pilnai Įrengtas: gera aplelln- 
kė: parduosiu pigiai. Turiu kitų 
bizn). AtalŠauklte:

5300 So. Princeton Avė.
PARDAVIMUI NAMAI 

Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Krelpkltėa j Tėvas Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Cbicago, Illinois.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau-

uš toną .......................................................... »7.«ą
ETROLETTM CARBON COKE. perkant 5 to- 

dauglau, tonaa... .*7.40. Sales Taz Eksta.


