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trimpaiII Suomiai atidarė ežeru užtvankas
Rašo A. Skirius

‘ ‘ Naujienos ’ ’ pastaruoju 
laiku visokiais būdais pradė
jo niekinti ir gėdinti katali
kus. Lapkričio mėn. 30 d. nu
mery pabrėžia: “Šiais lai
kais žydai gali sugėdinti R. 
katalikus daugeliu žvilgsnių”. 
Mes galime pasakyti, kati ka
talikai ir be žydų turi sau 
'gražių jiavyzdžių milijonus 
šventųjų ir šiaip pavyzdingų 
šeimų.

“N.” redaktoriui dėl mūsų 
gali sau pavyzdžiu laikyti ir 
žydus, nes ir iš jų daug yra 
giliai tikinčių žmonių.

Kad “Naujienoms” žydai 
yra daug artimesni už katali
kus ir kodėl, mums aišku. Čia 
nenorime kelti praeities daly
ku.

Vandens bangos nušlavė tūkstančius raudonųjų
SUOMIŲ LAKŪNAI 
PUOLĖ KRONŠTADĄ

Nelaisvėn pakliuvę raudonieji 
tenkinasi šiuo likimu

SUOMIAI ATKAKLIAI GINA 
PRAVOSLAVŲ VIENUOLYNUS

STOKHOLMAS, gr. 10. — vien nukautaisiais vra 
Žiniomis iš Helsinkio, šuo- daugiau kaip 25.000 karių tik 
mių lakūnai puolė sovietų vienam Karelijos tarpjūrio 
tvirtovę ir ikaro laivų bazę fronte.
Kronstadų. netoli Leningrado, 
Suomijos įlankoje.

Pakliuvę nelaisvėn raudo
nieji džiaugiasi pas suomius 
turį pakankamai gero 'maisto 
ir daugiau laisvės, nei savo 
pulkuose.

Politiniai komisarai nelais-
Štai dar “Naujienų” išmin 

ties perlų” žiupsnis: “Taigi, 
reikia būti tikru apjakėliu ar
ba užsimerkėliu, kad tvirtin
ti, jog; tautos bus tada laimin
gos, kai jos bus perrūgusios 
Komos katalikyste”. Atrodo, 
lyg “N.” nežino kaip gražiai 
tvarkosi Belgija, Šveicarija, 
kur katalikų yra daugumas. O- 
landijoj nors katalikų tėra tik 
apie trečdalį, bet jie seime tu
ri balsų daugumų ir kraštas 
taip pavyzdingai tvarkomas, 
kad nėra jokio protestantų ir 
kitų sektų nusiskundimo. Čia 
katalikai labai gerbiami. įm
ikime pav. ir mums netolimų 
Kanados Quebec valstybę, ku
rių katalikai labai sumaniai 
tvarko. O Portugalija ar ne 
laiminga, turėdama vyriausy
bės priekyje tokį gabų vadų. 
kaip Salazaras.

Tik tos tautos yra nelaimin
gos, kur tarp katalikų įsis
kverbia socialistų, komunis
tų ir anarchistų, kurie griau
ja tautos ir valstybės laimės 
pagrindus; šeimos tvirtumų, 
nuoširdžių religijų, bažnyčios 
ir valstybės autoritetų, vals- 

fbės suverinitetų (nepriklau-
Rniumų).

Gi laiminga ta tauta ir val
stybė, kurios nariai yra per
siėmę Evangelijos mokslu. Re 
ligingi žmonės myli savo ar
timų, tautiečius, yra lojalūs 
valstybės nariai. Ar tuo 
“Naujienos” gali pasidžiau
gti savo išauklėtais kūdikiais 
— lietuviškaisiais Amerikos 
bolševikais ir jų organu “Vil
nimi”?

Praėjusį mėnesį Chicagos 
isuomenė džiaugėsi turinin- 
omis prof. K. Pakšto pas
altomis. K. Pakštas yra Ja
ni gerbiamas kaipo plačios 
rudicijos, gilaus mokslo vy- 
as ir labai nuoširdus katali- 
as. Chicagos kai kurie laik
ančiai, jam išvykus, pradėjo 
į užgaulioti ir savaip jo min
is interpretuoti. “Naujie
ms pakrikštija “romiškų ku- 
ligų vadu”. “Vilniai” la- 
►iausiai nepatiko profeso-

HELSINKIS, gr. 10. —
Praneša, Karelijos tarpjūry,
Leningrado šone, sūomiai šau
niai laikosi ir atmuša visas viai atskiriami nuo eilinių ne-

raudonųjų atakas.

Terijoki apylinkėse vakar 
suomiai staiga atidarė ežerų 
užtvankas, įtaisytas šalies ap
saugai. Ūžtelėjęs į slėnius 
vanduo prigirdino tūkstančius 
raudonųjų, ten sutrauktų pul
ti suomių pozicijas. Praūžus 
bangoms tenai suklimpo kiti 
raudonųjų pulkai, su 'kuriais 
suomiai lengvai apsidirbo. Iš
likusieji gyvi paimti nelais
vėn.

Raudonieji nelaisviai pripa

laisvių, nes kartu būdami var
giai jie išliktų gyvi.

Suomiai praneša, kad rau
donieji dar nepasiekė Manner- 
lieimo tvirtovių linijos. Tad 
jų girimasi's, kad jie pralau
žę tų linijų, yra vien propa
ganda.

Suomiai sėkmingai gina du 
pravoslavų vienuolynus — Va- 
lama, Ladogo ežero saloje, ir 
kitų Petsamo srityje, Arkti- 
ke.„■ .

Petsamo uoste suomiai mi
nomis susprogdino kitų uolų.

žįsta, kad sovietų nuostoliai Žuvo apie 030 raudonųjų.

ŽYDAMS LIEPTA 
APLEISTI DANCIGĄ

BERLYNAS, gr. 10. — Na
cių autoritetai įsakė visiems i 
žydams iki gruodžio 31 d. ap-J. 
leisti Dancigu.

riaus mintys apie Vilniaus 
kraštų, lietuvių teises į Šven
čionių ir Marcinkonių sritis. 
Ji, kaip pasamdyta, teisina 
Rusijos su Lietuva sutarties 
sulaužymų, (nevykdant pripa
žinimų Lietuvai visų Vilniaus 
kraštų) ir komunistų plėšika
vimų. Vilniuje.

GEN. BALODIS NENORI 
VYKTI MASKVON

HELSINKIS, gr. 10. — Į- 
vy'ko kas tokio nepaprasta. 
Estijos respublikos preziden
tas K. Paets Suomijos respu
blikos prezidentui K. Kailio 

i prisiuntė sveikinimus anądien 
j suomiams minint 22 pietų ne- 
j priklausomybės sukaktuves. 
Suomiai šiuo įvykiu nepapras
tai sujaudinti.

sigyti daugiau bazių aerodro
mams. Suomiai reiškia vilties, 
kad Estija nepripažins sovie
tams tų koncesijų.

Patirta, kad Maskvon {iš

kviestas Latvijos ministro pir
mininko pavaduotojas gen. J. 
Balodis atsisakė vykti.

Sako, visos trys Pabaltijo
Estų kariuomenės vyriau-1 valstybės nusistačiusi os nepri-

sias vadas gen. J. Laidoneris 
yra Maskvoje. Patirta, sovie
tų vyriausybė nori Estijoje į-

,pažinti sovietams daugiau jo
kių koncesijų savo. teritorijo
se.

I RAUDONIEJI VERŽIAS 
i VIBORGO LINK

ŠIANDIEN ĮVYKSTA 

POPIEŽIAUS 

KONSISTORIJA

VATIKANAS, gr. 10. -
Rytoj, gruodžio 11 d., įvyks
ta popiežiaus slapta konsisto
rija. Bus skiriamas kamerlin- 
•gas, vyskupai ir arkivyskupai.

Nacių bundo Amerikoj vada’s, Fritz Kuhn, paskutinį kartų 
laisvam pasaulyj Sing Sing kalėjimo vartuose, kur jis turės 
kalėti nuo 2 ir pusės iki 5 metų. (Acme telephoto)

SUOMIJA NEGAUNA 
PASKOLOS AMERIKOJE

HELSINKIS, gr. 10. —; Bet finansinė Wall gatvė, 
Kaip tik sov. Rusija susime- j New Yorke, nenorėjo nė kiau
te pulti Suomijų. sudmiij \y-igyįį apįe 50 milijonų dol. pa-
riausybė 'kreipėsi i Amerikų , , m .J ! . . 1 skolų. Tada suomių vynausy-
gauti paskolos iki 50 nulijo- , _ „ , v. „, ...... ,, . . be prašė nors dešimts milijonų dol. įsigyti ginklų ir amu-1 r d

Suomių lakūnai bombomis nįcįįos Vyriausybė tvirtina,'111* dol. Gauta žinių, ikad Wall 
suskaldė sovietų šarvuotų kaj -eį suomįja turės pakan- finansininkai ir šiai sumai y-

KOPENHAGENAS, gr. 10.
— Suomijos vyriausybė šian

dien paskelbė, kad visuose 

frontuose raudonieji atmuša

mi.

'TAUTŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS

HELSINKIS, gr. 9. — Suo
mių karo vadovybė praneša, 
(kad raudonųjų kariuomenės 
veržimasis Viborgo (Vi i puri) 
link sulaikytas. Pripažįsta- 

I ma, kad sulaikymas yra tik 
1 laikinas, kadangi nukautųjų 
raudonųjų vietoje tuojau pri
siunčiama naujųjų eilės ir jos 
masiniai brukamos ’į suomių

ŽENEVA, gr. 10. — Rytoj 
čia atidaromas T. Sųjungos 
suvažiavimas svarstyti Suomi-J kulkosvaidžių ii* patrankų ug 
jos iškeltų skundų prieš 'sov. j nį.
Rusijų.

Vakar įvyko T. Sųjungos Raudoniesiems didelius sun 
kumus daro didelis šaltis ir 
gilus sniegas. Tačiau ežerai

, „. . . ir upės dar pakankamai neuž-eigų — perdavė suvažiavimui. x , , , , .. , .
ts-,.,,.. ...... „ i5“'-'' kl"' h,,tf Salll,|a Ialsval

naudotis ledu. Pelkės irgi dar

tarybos posėdis, kurs Suomi 
jos skundui nustatė teisėtų T

traukinį Karelijos tarpjūry.

Ir “Naujienos“ ir “Vilnis”!

SUKILIMAS PRIEŠ 

SOVIETUS VAKARINĖJ 

UKRAINOJ

LONDONAS, gr. 10. — 
Reuteris praneša, kad Lenki
jai priklaususioj vakarinėj U- 
k rai noj pasireiškė sukilimai 
prieš sovietus.

Drohobičo aliejaus šaltinių

kamai ginklų, Stalinas atšips 
dantis, nepavergs Suomijos ir 
jo barbariška diktatūra bus 
sukrėsta.

,prof. Pakšto pareikštas PW| korinomenM 
paskaitas mintis tempia ant 
savo kurpalio. Štai paima ci
tatų: “Jei nori rasti tvarkin
giausių, doriausių, teisingiau
sių, tautų pasaulyje, tai va
žiuok į Suomijų”, prie jos pri
kergia kitų pasakymų “o 
Suomija išpažįsta protestan
tiškų tikybų “— ir iš čia da
ro labai nelogiškų, išvadų, kad 
katalikiški kraštai yra nekul
tūringi. O “Vilnis” sako, kad 
Suomija yra kultūringa tik 
dėl to, kad jų komunistai 
“apšvietė”.

i srity sukilėliai puolė sovietų
dalinį ir ši's 

skaudžiai nukentėjo. Daug su
žeistų karininkų ir kareivių 
yra Lvovo ligoninėje. 

Sukilėliai miškuose išsislap-

SUOMIAI TELKIASI 
PRIEŠ RAUDONUOSIUS

NEW YORK, gr. 9. — Šve
dų garlaiviu “Gripsholm” 
daugiau kaip 100 jaunų suo
mių amerikiečių šiandien iš
vyko į Suomijų ten padėti sa
vo broliams kovoti prieš rau 
donuosius užpuolikus.

Šiuo pačiu laivu išsiųsta 
daug šiltų drabužių nukentė-

stė. Nė jų tautybė nepatirta, ju'siems suomiams.

bolševikų kilo nepaprastas 
triukšmas, kai oficiali žinių a- 
gentūra Tass šiandien rytų 
išleido biuletinų, kad Italija 

Prof. K. Pakštas gerai pa-Įįr Vokietija Suomijai siunčia 
žįsta suomius, todėl, kas gero ginklus.

Maskva sukrėsta patyrusi, 
kad naciai gelbsti Suomijai

MASKVA, gr. 10. — Tarp siuntė priešlėktuvinių patrnn-

pas juos, tų labai vertina. 
“Naujienos” ir “Vilnis” tu
rėtų atsiminti, kad Suomija 
yra krikščioniškosios kultūros 
kūdikis, o ne laisvamanių ir 
komunistų auklėtinis.

Tass korespondentas apie 
tai agentūrai pranešė iš Stok
holmo. Jte sako švedų laiik-

kų ir nemažų skaičių artileri
jos. Be to, Vokietija suomius 
painformavusi, kari daugiau 
artilerijos jie gali gauti ir tai 
žemomi'.s kainomis. Tas pat y- 
ra ir su Italija.

Sovietų vyriausybės viršū
nėse nenorima tikėti tais ko
respondento pranešimais. Bet

ra priešingi. Sako, paskola 
neužtikrinta atsižvelgus sov. 

j Rusijos pasiryžimo užkariau
ti Suctnijų.

PAKVAIŠĖLIS NUŽUDĖ 

PENKIS IR SAVE

CHIPPEWA FALLS, Wis., 
gr. 9. — Matyt, nuo alkoholio 
pakvaišęs Donald T. Came- 
ron, Eau Clare, Wis., nužudė 
savo žmonų, kūdikį, savo uoš
vį, uošvienę ir dar vienų pa
šalinį vyrų ir patsai pasidarė 
galų nusišaudamas.

Išaudęs narius dar ir na
mus sudegino. * į

DAUGIAU LAIVŲ 

NUSKANDINTA

LONDONAS, gr. 9. — Ko
vose jūroje šiandien penlki lai
vai daugiau nuskendo. Apie 
120 asmenų žuvo.

Iš nuskendusių laivų du bu
vo britų ir trys neutralių ša
lių.

įsikeltas reikalavimas sov. Ru 
sijų išmesti iš Sųjungos.

Suomija nesitenkina sau
suoju išmetimu. Ji reikalauja 
T. Sųjungos jai padėti apsi
ginti nuo Maskvos užpuolimo.

LIETUVOJE NEBUS 

KALĖDINIŲ EGLAIČIŲ

KAUNAS, gr. 10. — Eko
nominiais sumetimais ir eglių 
priauglio saugai Lietuvos vy
riausybė uždraudė kirsti ir 
naudoti eglaites Kalėdų sezo
nui.

PREZIDENTAS TARĖSI 
SU SUOMIŲ ATSTOVU

WASHINGTON, gr. 10. - 
Prez. Rooseveltas vakar pri
ėmė Suomijos pasiuntinį H. J. 
Procope. Su juo tarėsi ąpie 
pagalbų suomiams.

raščiai padavė žinias iš britų Į žemesniuose bolševikų sluoks 
šaltinių, kad paskutinėmis die-'niuose reiškiasi Vokietija no
nomis Vokietija Suomijai pa-' pasitikėjimas.

25,000 DOLERIŲ
LIETUVOS ŽYDAMS

Lietuvos Žydų federacija 
Chicagoj nutarė sukelti Vil
niaus ir kitų Lietuvos miestų 
žydams 25,000 dolerių.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

nestiprios. Tad raudonųjų 
tankai ir sunkvežimiai dau
giur į pelkes įsisiurbia ir pa
liekami.•

Ir toliau visu tarpjūriu (Le
ningrado šone) suomiai su
laiko raudonųjų veržimusi ir 
jie nė vienam bare dar nepa
siekę suomių Mannerhelmo 
tvirtovių linijos.

LONDONAS, gr. 10 — Iš 
Anglijos suomiams siunčiama 
60,000 dujakaukių.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matoma giedra.
Saulė teka 7:08; 

4:19.
leidžiasi

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do- 
vana dienraštis DRAUGAS! 

Metams $8.00; Pusmečiui $3 50

“DRAUOAS”

2334 So. Oakley Ave. 

GUicago, UL

A/M
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“DRAUGAS”
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Publisbed Dully. Ezcept Sundays
SubucrlpOuua: One Lear — *t>.00; Slx Months — 

|1.SU; Three Months — *1.00; One Month — 76c. 
Europe — One Lear — *7.00; SU Months — *4.00; 
Single Copy — I eents.

Advertuing ln “Draugas” brings best rssults.

“DRAUGAS”
■ Kettu, ta«u,eu, i.sKyrua sekinadlenlua
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•lybėse preuuuterala: Melams — *7.uu; Pusei Melu, 
— *4.uu. Pagonis numeris — Sc.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negražina,, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam liks 
lul pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyt, 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sulig savo nuožiuroa Korespondentų prašo ra 
tyti trumpai ir aiškiai t jei galima rašomaja mašinėlė, 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamoa

Skelbimų kainos prlsiunfilamos parelkalavua
Entered as Second-Class Matter March >1, 1*16, at 

Chicago, illmoic, Under the Act ot March 1, 187 K.

SUSIRŪPINIMO IR DŽIAUGSMO 
DIENOS LIETUVOJE

dabar nebebus toleruojami jo politiški agen
tai, kurie per spaudą, per komunistų par
tiją ir kitaromis priemonėmis knisasi po
valstybės pagrindais. (Mūsų upec. koresp. iš Kauno), tuvą atbėgo iškreiptais bai

Visiems komunistų agentams turi būti pa-/ F mės ir gėdos veidais nemaža
rodytas kelias į Maskvą. Jiems čia ne vie- prttūžęg vokiečių - lenkų ka- ir buvusių Vilniaus krašto ad- 
U Tepamegi^ jie pnešvalstybinj darbą h. Lįctuvoję buyo ^administratorių, nuo kurių mu- 

1 VlC nemaža susirūpinimo. Kai čia'sų broliai tiek prisikentėjo,

i-r* *i • -oi l)&t pašonėje didelėm pajėgos Tie administratoriai Lietuvą
laikos ir Geroves Sęlyga Į grūmėsi dėl savo likimo, lie-'pravardžiuodavo sezoniniu ny- 

Vis daugiau pradedama rašyti ir kalbėti, tuviui buvo priversti griebtis kštuku, o vis dėlto, kaip li'ki- 
kad tiek daug pasaulyje negerovių kyla dėl sustiprintų saugumo priemo-

Nutraukė Jiems Kaukę

Reikia tik stebėtis, kiek daug simpatijos 
su&uauke Sovietų Rusijos užpulta Suomija, 
jai užjaučia visos civilizuotosios pasauuo 
tautos, triną simpatiją, jai pareiškė ir Šven
tasis Tėvas Pijus XII, nors suomių tauta 
nėra katalikiška. Ji yra protestantiška.

Ypatingai daug simpatijos suomiai susi- 
lauKe Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Ją 
išreiškė Prezidentas, organizacijos, spauda. 
Diuitji dienraščiai kasdien, be uaugyoes ži

nių, deda vedamuosius straipsnius apie So
vietų Rusiją. Daroma net pasiūlymų, kad 
būtų surasta priemonė kaip nors suomiams 
padėti. Viena tokių priemonių — dovanoti 
Suomijai skolą, kurią jie taip ištikimai mo
kėdavo.

Stalino imperialistiškas žygis bent tiek pa

darė gero, kad jis daug kam atidarė akis.

Ligšiol, kaip nekarta buvo nurodyta, Sta
lino instruktuoti agentai visuose pasaulio 
kraštuose labai garsiai, kai kada net įtiki
nančiai, kalbėjo apie taiką ir net ižataakus 
kvietė į talką dirbti šiam tikslui. Reikia pri
pažinti, kad ne vienas lengvatikis Maskvos 
agentams buvo įtikėjęs. Buvo ir lietuvių, net 
jų draugijų (aar gi katalikiškų!?, kūnas 
komunistai ouvo pasigavę ant savo meškerės 
“taikos darbui’’ dirbti.

Stalino agentai taip pat drąsiai kalbėjo 

apie agresorius, kurstė dirbti ir kovoti pneš 

nacizmą ir fašizmą. Tam jie organizavo vi

suose kraštuose vadinamus bendrus frontus. 

Ne be to, kad jie nebūt kalbėję, ir tai labai 

grašiais žodžiais, apie darbininkų gerovę, 

apie jų gyvybės apsaūgą etc.

Tačiau, susibičiuliavimas su Hitlenu. pri
sidėjimas pastatyti Lenbijos valstybei kry
žių, gudrus įsiveržimas į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, užpuolimas mažytės Suomijos ir 
žudymą^ jos žmonių, yra nutraukimas Kau
kės nuo Maskvos komunistų veido. Tą vei
dą pasauis dabar uar geriau* ir aiškiau ma-

p rašiau j suiai,aus sąjUdis, Kad ueneieisti to
liau plėstis komunizmui.

Vadinas, visi, kad ir akliausi, šiandien jau 
mato otalino ir jo agentų veidmainiškumą.

Juk Stalinas nesiveržia į Suomiją dėl to, 
kad jam rūpėtų taika, demokratija, sulai
kyti agresorius, darbininkų reikalai?

Žinoma, kad ne.

Suomija Europos taikos nedrumstė. Ji nie
kam negrąsino karu, nieko nemanė užpulti. 
Jei kuri valstybė buvo demokratiška, tai 
Suomija. Jos valdžia pačių žmonių išrinkta. 
Be to, suomių tauta — darbo žmonių tauta 
ir darbininkai ten puikiai buvo aprūpinti. 
Darbininkų sąlygos ten tokios, kad papras
čiausias darbininkas geriau ir kultūringiau 
gyvena už aukštą Sovietų Rusijos komisarą.

Tad, kokiems tikslams bolševikai suomius 
užpuolė ir juos žudo?

Tikslas aiškus — daugiau kraujo pralieti, 
daugiau tautų pavergti, plačiau komunizmo 
nuodus paskleisti, greičiau pasaulį privesti 
prie chaoso ir visur kruviną komunistų skar
malą iškelti.

šio straipsnio pradžioj užsiminta, kad 
Jungtinėse Valstybėse prasideda didelis prieš 
komunistinis sąjūdis. Statomi reikalavimai 
nutraukti diplomatiniai ryšiai su Sovietų Są
junga, įkeliami protestai. Toks sąjūdis vie
toj, nes Sovietus pripažinus Jungtinės Val
stybės nieko gero iš to negavo. Tuo tik pla
čiau atidarė duria bolševikų agentų dar
bams. kurie yra priešvalstybiniai. Bet tikrai 
būtų efektingiau ir tiksliau: šio krašto vy
riausybė tepainformuoja p. Staliną, kad nuo

artimo meilės stokos.
Dviejų nuomonių dėl to būti negali.
Jei visi, jau nekalbant apie meilę, bent

gerbtų vienas kitą, ar būtų tokia katastrofa 
Europoje ir visame pasaulyje?

Anglas nieko nenorėtų iš japono, japonas 
iš kiniečio, vokietis ar rusas iš savo kaimy

nių savo tėvynės sienų ap
saugai. Vokiečiai pažadą ger
bti Lietuves neutralitetą vis 
dėlto labai sąžiningai išlaikė. 
Buvo įdomu stebėti, kai jų 
armijos daliniai ir aviacija, 
puldami lenkų valdytas sri-

nų. Visur būtų grašūs sugyvenimas. Visi tis Vilniaus krašte, skrupula- 
jaustus esą vieno dangiškojo Tėvo vaikai ir' 
vienas kitą šelptų kaip broliai. Tie milijo
nai, kurie išleidžiami šarvuočiams, lėktuvams, 
bomboms, paskirtų žmonių būvio pagerini
mui. Visi gyventų gerai, patogiai, sotūs ir 
gražiai apsirengę.

Juk Dievas žmones sutvėrė ne tam, kad 
juos žudyti, kad jie viens antro neapkęstų, 
bet kad vieni kitus mylėtų, padėtų, šelptų.

Taika ir gerovė, aišku, turi išplaukti iš 
mylinčios širdies. Kame meilė, ten laimė, ten 
pasitenkinimas.

* * •
“Amerika” teisingai pastebi, kad komu

nistai mėgsta savo darbus atlikti “nekal
tais’’ draugijų vardais prisidengę. Jiems ne
patinka, kai jų vadovaujamos draugijos va
dinamos komunistinėmis. Anot to paties laik
raščio, jie griežtai teigia, kad A. L. D. L. B.
(Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugija) nėra komunistinė, tačiau 6-tas aps
kritys, buvęs Philadelphijoj, komunistų par
tijos tikslams paskyręs $10.70, kuomet Vil
niaus šelpimo reikalams tik $2.50. Vadinas, 
išlindo yla iš maišo.

Bukime Vienui Viena Seimą...
Pastarieji įvykiai Europoje ir mūsų tau

tai iškėlė daug svarbių problemų. Ne ti'k 
Lietuvoj gyvenantieji, bet ir išeivis turi įsto
ti į darbą. Dėl to A. Vt-kus “P. L.” daro 
tokią pastabą:

“Jis savo veikimą turi nukreipti į ben
drąjį tauios labą. Jei jis materialiai dar 
ir gali sutapti su kita visuomene, gyve
nančia Kitoje šalyje, tai savo dvasinį pa
saulį jis visada turi jungti su lietuvių tau
ta, su laisvąja Lietuva. Jo kūrybinės pa
jėgos mene, kultūriniame gyvenime, 'spor
te, zouziu, visur turi pasireikšti su lietu
višku antspalviu, visada turi tarnauti tik 
lietuvybės didžiajai idėjai ir jos siekimams. 
Tai dabar ypač prisimintina, ypač pagy
vintas lietuviškas veikimas už josios sie
nų. Šiandien ir didžiosios tautos rankioja 
'savo vaikus ir traukia juos į vieną šei
mą, j vieną valstybę. Jei mes to viso šian
dien dar negalime padaryti, tai bent savo 
dvasia susispies&ime, susikaupkime, būki
me vienui viena šeima”.
Į šiuos reikšmingus žodžius reiktų visiems 

gerai įsigilinti.

Apie Numaskavim^
“(tarša:*” rašo, kad kongresrtiofias Dies, 

(kuris pirmsėdžiauja komitetui tyrinėjančiam 
priešamerikoniškų organizacijų veiklą, be pa
sigailėjimo numaskuoja komunistų partiją. 
Jis sako, kad ta partija yra nei daugiau nei 
mažiau, kaip konspiracija užmaskuota, kaip 
politinė partija — konspiracija suorganizuo
ta Maskvoje su tikslu sugriauti mūsų šalies 
nacionalį saugumą. Reikia pasakyt, kad pas
kutiniu laiku sentimentas prieš raudonuosius 
agentus yra gerokai pakilęs, ypač kai Mask
va aiškiau parodo savo tikruosius apetitus. 
Jei sentimentas ir toliau taip kaip, tai ko
munistų agentams bus sunku viešai pasiro
dyt, ypač 'su prakalbomis. Taigi, melais fr 
apgaule toli galima nueiti, bet sugrįsti sun
ku. Kiek supratlyvesni komunistai irgi pra- 
siblaivo ir meta partiją. Iš tos priežasties 
komunistų laikraščiai, netekę skaitytojų, lik
viduojasi.

mas įrodė, ne Lietuvos, o jų 
“inocaitetwos” biita sezonines. 
Ką gi: likimas savo teisiną 
įvykdė. Vis dėl tų pačių Len
kijos ponų tradicinių klaidų 
— gobšumo, išdidumo, netei
singumo ir neprotingumo. 
Toks liūdnas buvo lenkų “ma
ršas į Kauną”. Dėl to ir bu-

tingai vengė pažeisti Lietu- vo į juos čia atsižvelgta ne 
vok teritoriją, nors pietinis , tiek kaipo į priešus, kiek kai-

Neįvykdytas cicilistų 
rojus

(Tęsinys)

dyk tik tu su socializmo pro
grama ateiti į mano namus ir 
pasakyti, kad jis yra bendra 
nuosavybė arba bent akį pa-

Dzūkijos kumpas jiems apeiti 
buvo gana nepatogus. Kai le
nkai buvo smarkiai sumušti 
ties Balstoge ir Lietuvos Bra
sta, iš Vilniaus koridoriaus 
didesnes jėgas jie greitai ati
traukė, matyt, bijodami, kad 
nebūtų nuo Lenkijos centro 
atkirsti. Kai kas tarė, jog 
esanti proga mūsų kariuome
nei žengti į Vilniaus žemes ir 
jas atsiimti. Pora dienų vė
liau paaiškėjo, kad toks Žy
gis Lietuvai galėjęs būti ka
tastrofiškas, nes rusų jau iš 
anksto 'buvo numatyta Vil
niaus ir Suvalkų kraštūs oku
puoti. Stumdami mūsų ka
riuomenę iš ten jie vargu bū
tų pasitenkinę sustoti prie ad
ministracijos linijos...

Rusams artėjant prie Vil
niaus, lenkų armijos likučiai, 
kurių ten būta vis dėlto dar 
keleto divizijų, buvo privers
ti arba pasiduoti rusams į ne
laisvę, arba, kaipo bėgliams, 
ieškoti prieglaudos Lietuvoje. 
Dauguma jų paisirinko pasta
rąją išeitį. Likimo ironija! Juk 
dar taip neseniai tos armijos 
karinių ir politinių vadų ska
tinamos gaujos Lietuvą nieki
no, jai grasino, rėkė “marsz 
na Kovno!“, o štai dabar atė
jo į ją prieglaudos ieškoti su
vargę, demoralizuoti, alkani ir 
nužeminti. Bet lietuvis, pats 
daug vargęs ir kentėjęs, turi 
minkštą širdį užjausti kitam, 
net ir savo priešui. Supras
dami lenkų tragediją, tegu 
sau ir jų pačių užsipelnytą, 
Lietuvoje internuotų kariškių 
ir civilių niekas neužgauliojo, 
priešingai, jate Čia buvo pa
sirūpinta, rodos, žymiai ge-

po į nelaiminguosius.

— Dabar suprantu. Vadi-i merkti mano žmonai — gausi 
nas draugas neturi jokio tur-: tokią pirtį, kokios, gal, netu- 
to, dėl to nori užgrobti, iš rėjai nuo gimimo dienos, 
plėšti, išvogti kitų turtą, nuo- Draugai, — atsigrįžęs j pub- 
cavvbes Neturėdamas turto ir liką šaukė Ridikinskas, — ar 
jokios nuosavybės draugas ne- visi Jus aiškiai supratot, kuo 
žinai, kaip sunku buvo jie į- kvepia socializmas? Ar jums 
sigyti, kiek prakaito išlieti, patiks tokia programa, kad,

Tačiau Lietuvai ekonominę j Pus,iU ant rankU pritrinti, na-! sakysim, ryt ateina pas jus 
ktų nuo rūpeBČio nemiegoti iri būrys valkatų, tinginių ir, šu
tant panašiai. Vadinas, sočia- cializmo vardu, praneša, kad 
lizinas nėra niekas kitas, kaip: jūsų namas, jūsų biznis, jūsų 
tik vagis, plėšikas. Ar ne, automobilius, net jūsų žmona 
draugai? ! nėra daugiau jūsų, bet bendra

nuosavybė. Aš manau, kad to- 
socializmą reikia siųsti

velniop...
— Velniop!! — sušuko cho-

•padėtį internuotieji, žinoma, 
tik pasunkino. Išlaikyti tūks
tančius pabėgėlių po to, kai 
mūsų ūkis Klaipėdos atskyri
mo buVo sukrėstas ir bent 
kiek jau nuo didžiųjų kariau
jančių valstybių blokados pri
verstas susiauiėii, nėra leng
vu. Ypač, kad ir mūsų kuriuo 
menės mobilizaciją reikėjo 
platesniu mastu įvykdyti. Be 
abejo, tuo tarpu ii ekonomiš
kai Lietuvoje labai blogai dar 
nėra. Duonos, mėsos ir pieno 
žmonės turi iki valios. Trūks
ta tik kai kurių importuoja- 
mų dalykų, kaip, pavyzdžiui, 
žibalo, bet ir šį trūkumą ma
noma greit pašalinti, iš nau
jo sutvarkius ūkinius santy
kius su Sovietų Rusija.

Keičiantis Lietuvos kaimy- 1 
narna buvo atsiradę ir kitų 
rūpesčių. Savaime aišku, kra
šte turėjo susidaryti tam tik
ros nuotaikos, kai gauni ben
drą kelių šimtų kilometrų sie
ną su Sovietų Rusija, kuri 
Pakaityje ėmėsi tokios dide
lės politinės veiklos. Su džiau
gsmu reikia pasakyti, kad 
toji rusų veikla Lietuvą kol 
kas laimingiau palietė, negu 
kitus 'mažuosius mūsų kaimy
nus. Šiuo atveju nemaža mūsą 
naudai nulėmė tas faktas, kau 
Lietuvos santykiai su SSSR 
jau nuo pat jos pradžios buvę 
draugingi. Šito Sovietų poli
tikai vadovaujantys žmonės 
nėra pamiršę. Taigi, aplink 
Lietuvą siaučiant karo aud
rai ir mažoms valstybėms pra
randant daugiau ar mažiau 
savo politinių laisvių, mums

— Teisybę sakai, Stabilaus 
ki, — atsiliepė Trockinskis. i 

— Trisdešimties metų mano 
sunkaus darbo vaisių, kurį lai
kau Metrupulio banke senat
vei, s<x*ializmas nori išvogti. 
Noser! Draugai, niekad to ne
bus !

— Draugas Bimbinskas ką 
tik sakei, kad, valug socializ
mo programos, ne tik mano 
namas, alė ir mano žmona bus 
bendra visų nuosavybė. Aš 
norėčiau paklausti ar draugas 
juokais tą sakei, ar iš tikrų
jų?

— Valug socializmo moks
lo ir programos, taip turi bū
ti.

riau kaip kituose kraštuose[ buvo kuo susirūpinti ir kuc 

tokiais atvejais būna. Į Lie- džiaugtis.

IS TĖVŲ KRAŠTO

Prasidėjo Autobusais 
Susisiekimas

VILNIUS (E) — Nuo lap
kričio 2 d. Vilniuje vėl pra
sidėjo autobusų (susisiekimas 
miesto gatvėse. Lietuvai Vil
nių perimant miestas nė vie
no autobuso nebeturėjo. Tuo 
tarpu autobusų skaičius nė
ra pakankamas, bet tikimasi 
greitu laiku jų skaičių padi
dinti. — Nuo lapkričio 2 d. 
Lietuvos Bankas Vilniuje pra
dėjo keisti į litus lenkų zlo
tus. Norinčių iškeisti savo 
zlotu* vilniečių ilgiausios ei
lės apstojo ne tik banką, bet 
ir visas pašto agentūras, kur

— Tada mušk perkūnai tokį 
socializmą ir jo visą progra
mą!— jau užsikraščiavęs ka
bėjo Ridikinskas. — i’aban-

ru visi klausytojai.
— Velniop teeina ir drau-t . y

gas Bimbinskas. kuris skelbia
i ! rf.-f ’tokią programą.

— Laukan Bimbininkas, o 
jei ne, tai... — pagriebęs kėdę 
šoko Stalininskis, kuris pir
mas buvo ant programos ne
tekti ksturflečio.

— Laukan, von, gevuač! —. 
šaukė viens paskui kitą.

Matydamas, kad gali būti 

riestai socializmo vykdytojas 
gyveniniam smuko nuo estra
dos ir pasigriebęs ,kepurę nė
rė pro uspakalinęs duris lauk.

Tuo būdu socializmas dar 
paliko neįvykdytas gyveniman 
ir neužgestas valkatoms, va
gims, paleistuviams rojus.

Klaipėdos Uostas 
Visiškai luscias

KLAIPĖDA (E) — Klai
pėdos uostas paskutiniais lai
kais yra visai tuščias, preki
nių laivų per savaitę pasiro
do uoste vienas kitas. Karinių 
laivų taip pat labai mažai be- 
pasirodo. Patiriama, kad Klai
pėdos celiulozės fabrikp tebe
dirba apie 600 lietuvių. Tilžės 
celiulozės fabrike dirbą apie 
1000 ir Ragainės — apie 600 
lietuvių.

VILNIUS (E) — Lietuvių 
bedarbių Vilniuje suregistruo
ta 350 asmenų. Tai daugiai;-

šia asmens atsikėlę į Vilnių 
iš kitų sričių, pasilikusių ki
tapus Lietuvos teritorijos ri
bų. Inteligentų bedarbių: mo
kytojų, agronomų ir kt. Vil
niuje užregistruota apie 400.

VILNIUS (E) — Ž. ūkio 
min. įgaliotinis J. Skaisgiris 
Vilniuje jau paruošė įsakymą 
visoms Vilniaus srities savi
valdybėms, kad jos surašytų 
stambesnius ūkius, priv. miš
kus, ir lig šiol nei spardė Ii uo
tus dvarus, šios žinios reika
lingos numatomai šį pavasa
ri žemės reformai.

(lAKSlNKJTĖS “DRAUGE*

I tik zlotai į litus keičiami. Po 
poros dienų vilniečiai zlotų! 
visai nebenori imti. Kai kurie 
griebėsi net pašto ženkliukais 
spekuliuoti jų prisipiritdanii 
ir juos vartodami vietoje pi
nigų. — Vykstantiems iš Kau
no į Vilnių leista litų vežtis 
kiek kas nori, bet zlotams ir 
kitokiai valiutai įvežiinn'3 be 
Valiutų Komisijos leidimo y- 
ra uždraustas. — Norinčių 
vykti iš Kauno į Vilnių ir i? 
Vilniaus į Kauną yra nepa
prastai daug, bet leidimai tur. 
tarpu duodami tik j rodan
tiems tikrą reikalą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” (Acme telephoto)

Charleston. Mo. trys county oficiozai atlieka vedybų cere
monijas dykai. Pranešimą jie iškabino prie teismo rūmų.
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Motery Skyrius

Eina Pirmadieniais

Antanina Nausėdienė

Veda A. Lapinskienė

žinėti iš vietos j vietą orga
nizacijos reikalais, tuo pačiu

Ten, kur laukuose auksiniai, miiausiai pradėjo mokytis valdyboje kai,po
javai, verpetuose nukritusį ra- Kosciuško mokykloje, o vėliau ininJ<(”, 11 n‘ a tori” sąjun-

it deimantai žiba rytmečio tęsė ir baigė pradinį mokslą ni^ne^lni° zu,na l> (de
lėlės spindulio paliesti, tai Wells mokykloje. Bet tiek mo-i1 ^n va » 11 Poz,< l.ją ai 

, , v, , . . .. okė iki povedinio savo įpėdi-kslo neužteko. Antaninos te- . 1 . ., . j . nei. Per visai trumpa laikąvėliai leido dar ir daugiau ' *
šen, tai ten linkimai linguo
dami švelnaus vėjelio papūsti, 
tarpu savęs šnekučiuodami su 
‘gerą rytą tau’; ten, kur pauk
šteliai miškuose gražiau čiul
ba; ten, kur gegutė švelniau 
kukuoja; ten, kur medeliai di
desni, žolelė žalesnė, Šeduvos 
mieste, Panevėžio apskrity, 
mūsų tėvynėj Lietuvoj, yra 
gimusi Antanina Nausėdienė 
(Runavįčiūtė).

Vienok, neilgai ji žaidė po 
sodus, raškinėjo slyvas, ar 
vynuoges, su kaimo meiį^ii- 
tėmis daineles dainavo, nes 
vos septynių metų būdama jos 
mamytė, kartu su jos broliu
ku, rengiasi vykti į svetimą 
šalį, ten, kur yra aukso kal-

mokytis. Tais laikais lietuvių 
mokyklų nebuvo; o kad dau
giau išmokus reikėjo lankyti 
kitataučių mokyklas. Antani
nai teko eiti į Šv. Šeimynos 
Akademiją, kurioje ir užbai
gė aukštesnį mokslą.

Apie tą laiką pradėjo įsi
kurti parapijos ir mokyklos. 
Reikėjo ir mokytojų, o jų ne- 
perdaug buvo, ypač lietuvių. 
Antanina mokytojavo Šv. My
kolo parapijos mokykloje per 
du metus.

Netrukus Antanina Runavi- 
čiūtė ištekėjo už Izidoriaus 
Nausėdo, visų gerai žinomo 
ir mėgiamo biznieriaus, ir ap-

per jos pastangas suorgani
zuota 11 kuopų ir Moterį} Są
junga pradėjo plėstis net ir 
į rytus.

Na, neužtenka A. Nausėdie
nei, kad Moterį} Sąjunga su
tartinai gražiai gyvuoja, kas 
kart didėja, auga; ji pamato 
kitą labai svarbią ir reikalin
gą organizaciją.

Pietų dalyje Chicagos mies-

DRAUGAS

ANTANINA NAUSĖDIENĖ

Pirmam susirinkimui įvy- paskutines norinčias dirbti jė 
kus 1919 m., balandžio G d., gas.
oficialiai susikūrė ta ilgai sva m ,. . & „ . . .. . . Tad kaip rėmėjų draugijosjota Šv. Kazimiero A k atimtu- ■ . • ■ . ,T. . vairuotoja, pirm. A. Nause-jĄs Rėmėjų draugija. Kape- . ..... .v _. Tr diene puikiai atsižymėjo. Jos 

dėka augo organizacija ir plė-lionas prof. P. Būčys, buvo 
te stovėjo nedidelis namas, o išrinktas draugijos Dvasios
jame gyveno būrelis pasišve-i 
ntusių Šv. Kazimiero seselių.

Tėvu, pirmoji valdyba buvo tesi į šakas — skyrius. Pati

Nepamirškite!

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

-ĮVYKS-

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

.„ . . . . , i važiavo į kolonijas pradėtiišrinkta vienu balsu, o jos i, _ . , , , . .v. ... . j kūrimo sunkų darbą. Kai įsiPradėjo ir atidarė jos žemes- pirmininkė įėjo patikima va- , , " ""‘"’į
nę ir ankstesnę mokyk'*, ku- A. NnusMie„ė N„„ lai- "en"-

leido, ji is naujo bandė ir pa
stangos laimėjo. Vienuolijos

nai, mažai darbo, daug pini- siėmė auginti jo tris vaiku
ti}, į naują pasaulį, Ameriką, čius. Nors ir namų ruoša, vai- 
Bet Amerikoje kitaip: čia kūčių reikalaujama priežiūra,

rias lankė Nausėdienės dvi,ko gį gabį organizatorė atsi- 
dnkrelės. Teko dažnai jai lan- davė rėmėjų draugijai visa ........
kyti tę vienuolyną savo dūk-1 5irili,„i. ' ’ | ™kala' •*>'• v's0™
relių reikalais; pamato, kad Imejoms, ro<losl kaskart mei-
seselėms reikalinga daugiau Jau dvidešimti metai pra

nėra kada daug žaisti, reikia nes buvo ir du josios, vis sto-1 ,, . , ,v. .® ’ i , . . v . . I,Pa&a>bos, negu jos kad gau- ėjo, pradžios organizavimo su-
eiti į mokyklų, išmokti kai- ,vėjo jos priešakyje, Antanina
bos, skaityti ir rašyti. Anta
ninos mamytė ir tėvukas, ku
ris buvo anksčiau atvykęs A- 
merikon, nutarė ir ją siųsti į 
mokyklą, kad nepasiliktų nuo 
kitų jos amžio draugų, kurie

įua mokytojaudamos. Kiek jos j nkenybės išnyko ir nors kiti

labai daug, bet uesusiorgani- 
zavę. Nors ir daugumas labai

... . . norėjo, nebuvo kam pradėtivisi jau ėjo. Kadangi, tėve-1. „ . .... . ... . . v_ • , , . ir kaip veikti suorgamzavi-liai apsigyveno žemių dalyje ., . . , .T __A . mo reikalais. A. Nausediene,Chicagos mieste, Antanina pi- | . . . . ...matydama, kad organizacija: 
” (labai reikalinga, ir kad tarpe 

moterų sujungimas būtų labai

Nausėdienė ėjo j pasauli ir , • , •„ •’ • , q • _ v . . . .1 (tais laikais vargo, niekas ne- reikalai užstojo, .vienok pir-
jame panai veikė. j žinojo, nes pačios nesiskundė mininkė Nausėdienė tebeva-

Tais laikais ateivių buvo ir žmonėms nei į galvą neatė- '. duoja su pirmykščia, pilna
jo jų pasiklausti. Bet, Dievo Į vilties energija. Ji stovi kaip

lesni, todėl nepaisė kliūčių, 
kurie darbą trukdė. Juk ge
riausias darbas be sunkumų 
neįvyksta. < ,

gija sustiprėjo. Vadė Nausė 
dienė įsivaVdino didelę ir ga 
rsią moterų draugiją — to
kia ją ir padarė.

A. Nausėdienė taip ir yra 
viena iš organizatorių ir da
bartinė narė Chicagos Moterų 
Klūbo, kuriame ir nemažai 
darbo ir laiko pridėjo.

1935 m. gegužės 17 dieno-
A. Nausėdienė dalvvvavo je> Nausėdienė buvo viena iš 

skyrių •susirinkimuose ir šian- pirmučiausių pasauliečių mo-
dieną kiek gali važiuoja į jų

Apvaizda parodė kas turės 1 šulas visai rėmėjų organi za-Į pramogėles, neapleidžia nė va-
seselėmi's rūpintis. Buvo (ku
nigų, kurie uoliai dirbo vie
nuoliją šelpdami, patys rinko

cijai.

Kiek darbo A. Nausėdienės

j jų, nė vakarienių, visur savo 
patarimais padeda, draugijos 
laime ir nesisekimais su viso
mis dalinasi.

terų apdovanota Gedimino 
Kryžiumi. Nedykai ji taip 
brangiai apdovanota, nes ji 
tikrai užsitarnavo tą pažymė

1 šaukštuką taukuotos citri
nos lupynos.

1 svarą sijotų miltų. 
lYs šaukštuko “sodės”

(Baking Soda) 
l1/_> šaukštuko “cream of

tartar”.
Pusę šaukštuko druskos.
Ketvirtą dalį šaukštuko 

“nutmeg”.
Išplak gerai kiaušinius. Pri

dėk cukrų, vis plakdama. Pri
dėk pienų, citrinos 'skystį ir 
tarkuotą lupyną. Įmaišyk per
sijotus miltus su kitais sau-

aukas, patys ir nešė, bet to į<leta vairuojant draugiją — 
dar negana. Čia reikėjo mo- vienas Dievas žino! Kiekvie- Pastaraisiais metais užėjo

Naudingos Kalėdų 
Dovanos

Jūs rasite pilną pasirin
kimą Elgin ir Bulovą laik
rodėlių, Parker’s ir Water- 
man ’s Rašomų plunksnų 

udri-ko rakandų ir radio
utuvėje.

Rašomos mašinėlės. Klek 
trikinės Ledaunes. Skal
biamos ir prosinamos ma
šinos. Minkštos kėdės, lem
pos. Visokie namams ra
kandai. Muzikaliai instru
mentai, Piano Accordionai, 
Kimball Baby Grand Pia
nai.

Matysite radijas visų ge
riausių išdirbysčių. Už ma
žas radijas tiktai po

$5.95
Budriko krautuvė atida

rą kiekvieną vakarą ir ne
dėliomis iki 4 vai. po pietų.

JOSEPH L. BUDRIK
FURNITURE HOUSE 

3409-21 S. Halsted Street
Tel. Yards 8088

nas pripažįsta, kad eiti atsa- nedarbo dienos. Žmonės skun
dėsi menku pragyvenimu, tad 
buvo sunkiau tikėtis iš jų pi-

ymus Budriko radio programa* 
sekmadienio vakare B:SO Iki 4:80 
P. M. I* WCFL. — 970 kll., Ra
dio Stoties.

ters širdies, kurios meile su-
[naudingas visuomenei, kartu'mani ir jautri nesigailėtų nė į rungas pareigas ir jas sųži- 
su keliomis savo draugėmis laiko, nė jėgų, nė motiniškos įningai pildyti begalo 'sunku.
sutarė nuvesti visas moteris paramos labdarybės tikslams Tr organizatorei — pirminin- nigiškos paramos. Rėmėjos! 
į vieną grupę, ir užvadinti pasiaukoti. Kilo balsas remti i nepraeina dienos be savo- ( neišvengė panašaus likimo,
Moterų Sąjunga. Taip įsikū-, vienuoliją. Ta bepradedanti tiškų rūpesčių, nesusipratimų 
rė Moterų Sąjungos organi-Į veikti moteris buvo Antanina.xr keblumų. Šiuos nenialonu- 
zacija, gruodžio 13, 1914. A. Nausėdienė. Tuojau ji 'stojo į, mus paseka nemigo naktys, 
Nausėdienei teko atlikti dau- organizatorių eiles ir ėmė ku-. kurios nukamuoja žmogų taip

. sais prismckais. Laikyk tešlą
t r T Saitai penkias valandas.

Išvoliok tešlą į ketvirtą da
lį colio storumo ir pjauk su

mas turėti šią geros ir stip 
rios valios moterį — A. Nau 
sėdienę.

bet akstinamos Nausėdienės, 
kurios optimistinė dvasia su
rado ir tokiose ąplinkvbėse 
būdą kaip vienuoliją remti.

tam įrengtu pjautuvu (dougb- 
nut .cutter). Kepk karštuose 
taukuose ir išėbius dėk ant 
rudos popieros nu'sisunkti. Ga 
Ii apibarstyt miltų cukrum 
(powdered sugar).

giau'siai datbo, daugiausiai va rti kitą moterų draugiją. (negailestingai, kad ištraukia Akademija išliko, rėmėjų drau

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjos — 10 skyrius Aušros Vartų Parapijoje, Chicagoj.

Rašo E. Kleveckaitė

Skanūs Gaminiai
Ar atsimeni, kaip mamytė 

išikėpdavo baronkas (dough- 
nuts)? Jai nematant, ne vieną 
sau pasisavinai ir buvo gar
dus, ne!

Gaminant baronkas nerei
kia ilgai tešlą minkyt, nes ji 
sukietėja. Vartok įrengtą ke

DĖMESIO GRINDŲ 
PLOVĖJOMS

Yra pagamintas naujas 
grindims vaškas, kuris užtep
tas ant grindų kietai ir bliz
gančiai išdžiūsta į 20 minutų. 
Nutiškęs ant jo vanduo neda
rys plėmų ir jis nėra toks 
slidus, kaip kad vaškas, kurį 
uždėjus turi nutrinti.

Daug pagelbsti užlaikyti
pimui kasę (frying basket) ir grindis švarias, blizgančias ir 
nesigailėk taukų ar alyvos, rečiau reikės jas plauti. 
Puodas turi bflti du trečda- -----------

į liūs pilnas, jeigu nori gražiui Jeigu namuose randasi iš- 
ir gardžių baronkų. Tempera- 'pi všę ar sutrūkę lubos, gali 
tūrą laikyk 370 laips. Kepda- nusiraminti, žinodama, kad 
mi ne gana karštuose taukuo- pataisymo darbas nėra sun-
se, baronkos sugeria daug rie
bumo. Baronkas kepk dvi mi
nutes.
Baronkoms receptas

6 kiaušinius.
1 puoduką cukraus.
1 puoduką pieno (evaporat- 

ed).
2 šaukštus citrinos skysti

mo.

kus.

Išdirbėjai medžiagų pataisy
mui turi kelias labai gražias 
medžiagos rūšis, kurios gali 
būti greitu laiku prikaltos ar
ba užcementuotus ant seno 
pla staro.

Paprasto dydžio kambarį, 
be didelės netvarkos, gali vie
na diena pertaisyt.
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Keliones Išpiltai Vazmjaat Iš Lietuvos 
| Amerika

Rašo Sesuo M. Felicija, O.S.F.

(Tęsinys) Į šiame bruzdėjime. Visi vaikš
tinėjo ant laivo denio ir su 
nekantrumu laukė, kol lai
vas pradės judėti. Apie 7 vai.

Baimė atslūgsta

Įplaukus j vidurį Atlanto 
sumažėjo pavojus nuo povan
deninių laivų ir minų, tat bu
vo vėl užkelti j viršų gelbė
jimo laivai. Visi tai pamatę 
laisviau pradėjo kvėpuoti. Vi
sų laikų nežinojome, kokiu 
ruožtu plaukėme, nes visa ke
lionė buvo užlaikoma didžiau
sioj paslapty j. Kaip paklausi 
laivo kapitono, kur dabar e- 
'sanie atsakydavo, kad kur 
nors Atlanto vandenyne ir 
tiek! Ir turėjai būt patenkin
tas.

Spalių 22 d., apie 5 vai. ry
to, -mus sulaikė Amerikos po
vandeninis laivas, kuris su 
mūsų kapitonais susikalbėjo 
šviesų signalais. Bet sužino
jęs, kad čia plaukia Švedų 
laivas su Amerikos piliečiais 
leido keliauti toliau. Kitų die
nų Amerikos lėktuvas kelis 
kartus apsuko mūsų laivų, bet 
nieko įtartino nepas 
nuskrido toliau.

Jau į dešimtų dienų pradė
jom dažniau susitikinėti su 
prekybiniais laivais. Žuvėdros 
vėl pasirodė ir nesuplodamos 
'sparnų plaukė oru pagal lai
vų, o kitos tūptelėjo ant ban
gos pailsėti ir pasisupti. Va
kare jau plaukėm arti že
mės, nes horizonte buvo gali
ma pastebėti nematomų laivų 
žiburius ir nežinomų švyturių 
blykčiojimus. Vidunaktį lai
vas visai apsistojo, nes jau 
buvo netoli New Yorko uosto, 
bet kadangi naktį negalima 
įplaukti į uostų, tai turėjom 
laukti ryto.

Spalių 24 d., jau 5 vai. ry
te, visas laivas buvo pilniau-

pradėjo ir tuoj praplaukėm 
Laisvės statulų, kuri, lyg mo
tina, sveikino saugiai grįžu
sius savo vaikais. Netrukus 
pauiatė.ne New Yorko miesto 
dangoraižius, kurie atsirėmę 
į dangų išdidžiai stovėjo'.

Apie 9 vai. jau buvome 
Švedijos Amerikos Linijos 
prieplaukoj, kur ištolo mus 
sveikino mūsų giminės ir pa- 

ir žįstami.
Atsiskirti su laivu iš tiesų 

buvo nelinksma. Tai būta sa
vo paskiro nesudrumsčiamo 
pasaulio karalija. Kiek daug 
gražių draugysčių sukurta, 
kiek malonių valandų praleis
ta! Dabar reikia su viskuo at
sisveikinti. Truko kelias va
landas kol atlikome visus for
malumus ir tik tada lėkio iš
eiti iš uosto. Iš jūros vienat
vės ir po ramau's gyveninio! 
Kaune vėl patekom į Ameri
kos miestų ūžiantį bruzdėji
mų. Viskas atrodo taip nejau
ku ir neįprasta. Gatvėse, kaip 
skruzdėlyne, zuja automobi
liai, autobusai, tramvajai ir 
žmonių minia. O benzino sma
rvė — tai smaugte smaugia. 
Visvien džiaugiamės, kad e- 
sam vėl saugios Dėdės Šamo 
žemėje, kur viešpatauja lais
vė, saugumais ir ramybė.

Įspūdžius patirtus gyvenant 
Lietuvoje parašysiu vėliau. 
Prie progos noriu padėkoti 
visiems tiems, kurie sudarė 
man ir kitoms mūsų vienuoli
jos seselėms galimybės pama
tyti Lietuvų ir studijuoti Li
tuanistikų Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune. Didžiau-

Mokykla - Bažnyčia - 12253-5 So. Emerald Avė. Parapijos mo

kykloje mokosi šimtas moikinių. Keturios šv. Kazimiero vienuoli

jos seserys mokytojos. Mokykla valdžios akredituota.

mos padėkos žodis priklauso Chicagos’apskrities praeito su GARSTNKITfiS “DRAUGE’
garbingai “Motinėlės” Drau
gijai ir jos pii'mininkui, didž. 
gerb. kun. dr. Končiui, kurio 
pastangomis 'buvome aprūpin
tos kelionės lėšomis ir iš ku
rio esame gavusios daug nau
dingų patarimų.

sirinkimo raportas, kuris irgi 
buvo priimta,1?.

i
Atstovėtais į Labdarių kp. 

susirinkimus išrinkta A. John 
sonienė, į Federacijos 12-to 
skyr. — K. Juozaitienė ir ? 
Marijonų Reni. Cliic. apskritį

Taip pat, esame didžiai dė-!_ (). Rimkienė ir S. Ališaus- 
kingos klebonams kun. J. Ži- kienė.
danavičiui ir kun. Ignui Bo-

AKIŲ GYDYTOJAS

1940 METŲ

“DRAUGO" KALENDORIAI
JAU PLATI NAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji (Jauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvų Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais.
Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

Pirkit Naują Buick
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31st STRECT
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696

reišiui ir kitiems mūsų prie- 
teliams, kurie mus šelpė savo 
gausingomis aukomis. Jų pa
galba galėjome ne tik pama
tyti Lietuvų, bet dar ir pa
matyti įdomesnius Europos 
centrus, k. a., Vilnių, Varšu
vą, Veneciją, Asyžių, Romų. 
ir kitas istorines ir šventas 
vietas.

Lai Dievas gausingai atly
gina visiems tiems mflsų Vie
nuolijos geradariams!

ratošaNioš

Iš Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimo

Susirinkimai bus laikomi 
kiekvieno mėnesio pirmų ket
virtadienį.

Valdybos rinkimas paliktas 
metiniam susirinkimui.

J. K.

Yra žmonių, kurie vos pra
dėjo pirmus tobulybes keliu 
žingsnius, ir jau mano esųs 
šventi. šv. Grigalius.

CICERO. — Gruodžio 7 d 
parapijos nioikyklos kambary 
įvyko Marijonų Rėmėjų Drau
gijos 21-mo skyriaus susjrin- 

I kimas, kurį pradėjo pirm. K. 
Sriubienė, kviesdama nutari
au ų raštininkų A. Valančių ! 
perskaityti protokolų, kuris; 
buvo priimtas. • J.

Sekė raportai: iš labdarių 
patiekė A. Jęjinsonienė, Fe
deracijos 12-to skyriaus — A. 
Stulginskas; susirinkimas vi
sus užgyrė.

Po to plačiai apkalbėti į- 
vyksiančio vakaro sausio 29 d 

I ir Marijonų Rėmėjų Draugijos 
•* | seimo reikalai, kurių priruo- | 

, šiamiems darbams išrinkta ko- Į 
misija — pirm. K. Sriubienė, 
O. Rimkienė, K. Juozaitienė, 
Jakštienė, A. Jobnsonienė ir 
Kučienė.

Taip pat buvo išduota's ra
portas iš Marijonų Rėmėjų

SHE LOŠT 20 
POIINDS OF FAT

Atstovai:

KASTAS SABONIS. JOHN RODTN ir FRANK BULAW

ip'i J

Feel full of pep and possass thfl 
tlender form you erare—you can’t 
if you listen to gossipers.
** To take off exceaa fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweeta — eat more fruit and 
vegetablaa and take a half teaapoon- 
ful of Kruschen Salts ln a glass of 
hot water every morning to atimi
nate excesa waste.

Mrs. Elma Verille of Havre do 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me flne now ”
* No drastlc cathartics—no conatl- 
pafton—būt blissful daily bowel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen. į

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yru nuolankumas.

S v. Jeronimas

Tegus kitus tave giriu, o ne 
tavo paties burna

Prov. XXVII. 2.

LIETUVIAI DAKTARAI

NEURITIS I Relieve 
• Pain ln Few

RheumatismXz
To relieve torturing paln of Rheumatism, 
Neuritia, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work qulekly. Mušt relieve cruel 
paln, to your satisfaction, ln few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue

VALANDOS
Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

Tai. Yarda 8148.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-nadieniaia- 2 iki 4 Ir 7 iki t 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ, 

ir akiniu* pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

• 446 So. 49th Court, Cicerv
Antradieniais, Ketvirtadieniai* .a 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-fl. 7.9 p. . 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* x> 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

TeL Cicero 1484.

OR. S. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR UH1RURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484.

Tel. CANai 6969

DR. IVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakete 
ir pagal satartį.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGfiGN 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teh Canal 234t»
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt SL
Res teh Canal 0402

DR> V™’.0PTl DR' DR. CHARLES SEGAL
SPECIALISTAS 

OFTOMETRICAL.LY AKIU 
LIETUVIS

Su v M 20 Dietų praktikavimo 
Mano (iar.cn u. vimas

Palengvina aklų įtempimų, kaa es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalB atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 lkl 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Daugely ataiMIUinų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 S0. ASHLAND AVĖ. 

Telefonai YARd* 1S7S

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspon 6737 
Namų telefonas VIRguua 2421

TEL. YARDS 5667

DR. FRANK C. MINN
(KVlEClUNanAs)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ava

2-tros luboe 
CIUCAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Į Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
i vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v 
j Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

DR. P. J. BEINAR ,
(.BEIDAMA L SKAS J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 bu. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — Wentworth 1612.

Res. — Y ar d* 3966, 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti.

telefoną* HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. MARųuette Kd

Giiao valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniai*

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. FLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. die 114

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKiAI

jjOju PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MĮI MORGIČIĮĮ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Federal Savings and Insiinuire Corp., VVnnlilnglon, D. C.

OFI8O VALANDOS: Antrad. Ir Trečlad. nuo I v. ryto Iki S v. ▼. 
Plrmadlen), Ketvirtadieni ir SoAtadlenJ nuo t v. ryto liti t ▼. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph P. Grltmuski
1500 So. 49th Court, Cicero, •

Kaa. 6968 So. Talman Avė.
Rea. T*L GROvehiU 0617 
Office TaL HElilock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia nutarė*

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomia pagal satartį. 
Offiee TaL YARde 4787 
Hunų TaL PBOepeat 19M

TaL YARd* 6921 
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

Hec'y
Phone Cicero 412

KLAUSYKITE

New 01, Fnitve Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš HtotieB 

WSBC — 1210 kilocycleB.

Programe dalyvauja St Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Te! OAHal 9UL

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandoe: 1—8 popiet ir 7—8 v. «- 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

i BRFahlio 7869

Offiee Phone Ree aad Offiee
PROapect 10tt 19*9 S. Leavitt St 
Vai: 24 pp. Ir 7-9 vek. CANai 9799

DA J. J. KOWAR
(KOWARSKAB)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 

Treėiadieaiaia ir Sekmadieniu*

Ofiao TaL VlRginia 0036 
Rezidencijoa tel BEVerly 8244

DA T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

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

Reaideaeija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. 14. 
Nedėliomia pagal antartį.

Tel OANal 0267
Rea. TeL PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1621 So. Halsted Street

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

6 iki 9 vakare

TaL YARd* 2246

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS *j

4645 So. Ashland Avė.
erti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartĮ

DA V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAI

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette KM

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai* le 
Panktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tai YABda 0994

J Pirmadieniai*, Trečiadieni*** b

I
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Minint 25 Mėty Sukaktį
Trumpai Apie ŠŠ. Petro ir Povilo Parapiją

(Tęsinys)
Draugijos

Šv. Veronikos draugija su
organizuota kovo 15, 1914 m. 
AVest Pullman, Chicago, lll.

Draugijos tikslus, pašalpa 
ligoje ar nelaimėje ir pomir-

vu'si parapijos gerovei ir daug 
yra prisidėjus aukomis.

Dabartinė draugijos valdy
ba: Adomas šiužąs, pirm., Jo
nas Andruška, sekr.

Parapijos choras, pavadin
tas Šv. Gregoriaus. Choro ve
dėjas ir parapijos vargoninin-

tinė pagalba. Taipgi remti bei kas yra gta8yg llaila chore 
daibuotis važnyeiai ir tauty- narįų yra apįe trisdešimts.
^e1' | Čia dar yra Maldos Apaš-

Dabartinė šv. Veronikos talystės brolija, Šv. Pranciš.- 
draugijos valdyba: Veronika kaus Tretininkų brolija, šios
Kilienė, pirm., J o anna Judei dvi draugijos daug darbuoja

si parapijai, ypač bažnyčios 
reikalams. Daug yra įrengit-

(kienė, vice-pirm., Marta Suci- 
laitė, rašt., Joanna Lukošienė, 
fin. ražt., Elena Rancienė, ižd. sios bažnytinių daiktų.

Šv. Kryžiaus Atradimo drau 
jija buvo suorganizuota pir- 

miaus, kaip ši parapija. Šios 
draugijos narių rūpesčiu pra
dėta organizuoti ŠŠ. Petro ir 
Povilo parapija. Yra daug au
kojus ir darbavus parapijos į- 
kūrimui ir išlaikymui.

Dabar draugija nariais su
mažėjus.

Šv. Kryžiaus Atradimo drau 
gijos dabartinė valdyba: Jur
gis Meteišis, pirm., Antanas 
Norbutas, sekr.

Šv. Juozapo draugija susi-

Yra Moterų Sųjungos kuo
pa; Am. L. R. K. Susivieniji
mo kuopa; C. Y. O. mergai
čių klubas; Mergaičių Soda
licija; Šv. Kaz. Akad. Rėmė
jų skyrius; Lubdarių Sujungęs 
kuopa.
Ž. Ž. Ž.

Jau keturi metai yra išlei
džiamas kas savaitę mimeo- 
grafuotas parapijos laikraštė
lis, pavadintas- “Žiūrėk Žinių 
Žinelės“ arba Ž. Ž. Ž. Kas se
kmadienį dykai išdalinamas' 
prie bažnyčios. Jame dedama

organizavo kiek vėliaus. Ši parapijos ir draugijų veiki- 
draugija turėjo ir dabar turij’mo žinutės ir iš parapijiečių 
daug narių. Yra daug oarba- gyvenimo arba atsitikimų ži-

DIDYSIS ALTORIUS.

nutės. Pranešama ir iš plates
nio draugijinio ir tautinio gy
venimo žinios.

Lietuvių įstaigos

Co. —

$1,500.00 Dovanu Kontestininkams
Lapkričio 19 d. prasidėjo “Draugo“ skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Draugas“ duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 
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.
šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla 
tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.l.C.
“Draugo“ administratorius

AVest Pullman Ice 
savininkė Marijona Brenzaitė; 
penkios valgomų daiktų krau
tuvės, kurios yra: Alex Zubė, 
Stefania Zubė; Frances Sa- 
viez, Kaz. Cycena's ir Juozas 
Zubė, J. Šimkus; viena gele
žinių daiktų krautuvė — A. 
Grigula; dvi duonos kepyk
los — būtent Antano Vasi
liausko ir kita Stasio Stalnio- 
nio; viena krautuvė vaisių - 
daržovių — Alex Kvietkus; 
keliolika alinių, vienas plau

kų kirpėjas — Juo®. Vaiče
kauskas; viena ‘beauty shop’; 
vienas kurpius — A. Virbylo.
Bažnytinis koncertas

Minint 25 metų parapijos 
sukaktį rengiamas bažnytinis 
koncertas, buvo sekmadienį, 
gruodžio 10 d. ŠŠ. Petro ir 
Povilo bažnyčioje prie Eme
rald ir 123-čios gatv. vakare 
7:30 vai. Koncertų, išpildė 
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. cho
ras ir Sasnausko choras, tai 
yra Chicagos lietuviij parapi
jų vargonininkai ir parinkti 
vyrai dainininkai, -buvo ir 
solų.

Pamokslų sakė kun. J. Ja
kaitis.

I

TT

SESERIMS MOKYTOJOMS NAMAS — 12231 S. Emerald Avė.

SĖKMINGA MEDŽIOKLĖ

Aukso Grūdeliai
Kas norėtų dorybių rinkti 

neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tų, kurs dulkes 
per vėjų neša.

Kas šliaužioja po žemę, kas 
žemėje knaisiojasi, kas med 
žiagų myli, tas yra gyvulys; 
ka.s gyvena žiūrėdamas į dan
gų, dangaus ilgėdamasis, auk
lėdamas viltį amžinai apsigy
venti danguje, tas yra šven
tasis. Didesnė žmonių dalis 
yra gyvuliai: Jėzus trokšta. Į 
kad gyvmiai taptų šventai 
siais — G. Papini.

.t
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Religious Christmas Cards

for $1-OO
(Add a few cents for postage andpacking!)

Four Reasons Why You Should Order Now:
First, you receive a full dollar’s North, not only 12
• or 15 or 18 cards for $l.d0 — būt 21 cards with
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in each box,
• sure to please, and each card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triiimph. 
Third, these cards are distinetly Catholic, with pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the true meaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, by huying our assortment you are giving a
• Christmas gift to the Christ-Child and to our
• struggling missionaries in the fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

As a Special Premium, we are including a pro- 
ftisely lllustrated botfklet of the life of BĮ. Genima 
Galgani, the Passion Flower of Lucca.

Don’t fail to order now, at once! Cash tnust ac- 
company each order. For safety’s sake, we urge our 
friends to u'se P.M.O. or check whcn mailing. Ad- 
dress orders to:

MI8SI0N PROCURE 
DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 
“Draugo“ ofise, 2334 South Oakley Avenue.

i VILNIUS (E) — Vyr. Vil
niaus kr. remti k-to Vilniaus 

1 Skyriaus Valdyba pareigomis 
, pasiskirstė šitaip: K. Stašys 
— pirmininkas, vicepirminin
kais kun. Jankauskas ir kun. 
Strikausikas, ižd. — Bagdo
nas ir reikalų ved. — kun. S. 

' Pukėnas.

Brighton Parko stambus 
biznierius Wm. Popeli su 
draugais biznieriais M. Dzi- 
midu ir J. Azuku, nukeliavę 
medžioklėn Miciigan valstijos 
gjriose nusišovė po stirnų, 
apie 200 svarų kiekviena. Ta 
proga Vincas ir Ona I’opelli- 
iai iškelia “Stirnienos Ba
lių“ G rudžio 9ta ir 10 tų die
na. Rap.

Kantrvbė kenčia, bet tiktai 
| kad ji pergalėtų.

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestnvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHSR AVENUE 
Phone LAFayette 5800

MONIKA RAKŠTELIS
(|m> pirmu vyru l’aiigienė)

Mirė gruodžio 8 d., 1939 m., 
3 30 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gintus Lietuvoje, Šiaulių ap
skričio, Žagarės parap.

Amerikoje išgyveno 32 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų. Juozapų ir dvi dukteris: 
Mary It. Yorkmatl ir Rose 
I’auga ir žentų Pranciškų 
Yorkman ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažystamų, o 
Lietuvoj brolį Jurgį.

Kūnas pašarvuotas 4556 So. 
Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
gruodžio 12 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta Į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, i'o pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stainus-as dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys ir 
žemas.

laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

tenausia* Patinamu* — Mouna patanaaja
fnoae 1)000 680 W. lfttk Av<

iiiiiniiiiiiiiiinniimiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiiimiiiii”

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Brooklyrto, N. Y, žydų sek* 
ei jo j, rastas iki mirties sumu-, 
Štas Vokietijos getieralio kon
sulato New Yorke sekretorius 
AValter Engelberg. (Acme te
lephoto)

Kiekvienu rpatoe padėti pinigai yT» apdrausti Iki |5000.00 p«i - 
Federal Savings and Loan Ioanraaoa Ootjl, po United Btetaa = 
•evarnmeat priašifirn. “

Mokame Ui
Padėtus Pinigu ^-^2

Ofiao taLi ItOO taL ryto iki 8:00 rak. Pirmadiemaia, Ketvirta- 
dieniaAA b geftttdieniaie iki 8:06 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306 
hiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii j

31%
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AM RIU A N P C patarnavimas AlYlDULAIlLt DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkos
6834 So. We8tern Avė. 
OROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

GIESMYNAS
I«1*yk1tn MAuja OlMinyn*. Jame 

rutte VlalenB Metama Bažnyčios 
Gleamea.

Ottamea Ir uualk« 0atvtrk«
▲nt. 8. Pocių*.

UHetdo O. U H. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygo. kaina — M centai, pri. 
Bedant 10 oentų peratuntlmuL

LIETUVIŠKAS
MM0L1UŠ 

šlovinkim Viešpatį.
Mlfttoe Ir Mišparai. Lietuviškai 

lr Lotyniškai, vlalema Sekmadie
niam* Ir Šventėms, tf kitos Mal
dos lr GMesmėe. ▲ntraa pataisyta* 
lelritfnaa. ParaM Kan. Ad. Saba
liauske*. Stipriai* odos virtais, 
beina — B.7B. Reikalaukite d-
DBAUOAS PUB. O O. 

2334 So. Oakley Ava, 
Chicago, Ulinoia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■aauvnA ra diduausia laidojimo ištaka

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
T«l. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

<»away>lta mftatj radio programo Antradienio Ir 
Brdtaitl-v1" rytais 10.0A valanda, M WHIP stotie* (14BO.) 

Ra Povilo Baltlmlnrn.

2314 West 23rd Place

Lathaoricz ir Šonai asamPhone PULlman 1270

j. Liolnicios
S. P. Mažeika
Antanas M. PĮiiilips
1.1. Zolp
Alhert V. Petkus

4348 So. California AVe.
Phone LAFayctte 3572

3319 Lituanica Avenue 
l’hone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phon© YAKds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LtAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YAKds 1419

kiniiM.r-- - t ae
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“DRAUGO” KONTESTININKŲ SUSIRINKIMAS
Svarbus susirinkimas šaukiamas visų kontestininkų — 

kurie jau įstojo ir taipgi kurie norėtų įstoti, ketvirtadienio 

vakarų, Gruodžio 14 dienų, 8 valandų vakare, ‘ Draugo'' ofi

se, 2334 South Oakley Avenue.

Sovietų kariuomenes ginklai ir kareivių batai

Raudonoji armija nuo bu
vusios carinės kariuomenės 
skiriasi daug kuo. Jei ginklo 
pobūdis vaizduoja kariuome
nės militarinį turinį tai ste
bėtojui reikia teikti prasmę 
ir štai tokiems skirtumų niua
nsams. — Sovietų kariuome
nėje išsi liko senasis rusų šau
tuvas (seniau tiek daug ne
malonių siurprizų teikęs ka
reiviams savo dažnais užsi
kirtimais), bet jo eiupra da
bar paryškinta skiautelių, kad 
taikliau galima būtų juo nau
dotis. Be to, apie ketvirtada
lis tų šautuvų jau turi trigu
bai ilgesnes makštis patro
nams krauti, o kiekviename 
kareivių būryje gausu ranki
nių kulkosvaidžių lakštiniais 
užkrovimais, kuriuo'se telpa

mažne 50 patronų. Raudono
je kariuomenė išliko sena
sis kulkosvaidis, bet dabar jis 
ten suketurlypintas, pavers
tas kulkosvaidžių lizdu. Senų 
lengvųjų patrankų ten jau ne
bematyti; visos mano maty
tosios buvo ar smukios, įvai
raus tipo, ar gaubios, ar 
lengvos tolimam šaudymui, ar 
prieššarvinės. Sovietų tankai 
buvusio karo prototipų netu
ri, lyginti jų logiškai nėra su 
kuo, bet jų trūkumu Sovietų 
kariuomenė tikrai skųstis ne
gali. Iš tikrųjų stebint jos žy
gį, išvada net ir tokiam karo 
taktikai, kaip aš, piršte per
šasi, kad visos jos karinės o- 
peracijos teoriškai yra pagrį
stos tanki} kova: jų ir gausų 
ir daug įvairių tipų — su

Parapijos komitetas 1939 m. — Pirmoj eilėje iš ikairės; J. Doč

kus, B. Kapočius, S. Piktinsis, P. Mikolaitis, kun. A. M. Linkus, 

A. šiužąs, P. Čapkėnas, V. Radavičius, J. Andruška; antroje ei

lėje: A. Sabai, M. Kiupelis, V. Daugintas, F. Peters.

Keturi Jaunuoliai 
Gavo Dijakanatę J PAMOKSLŲ

* Kunigai turėtų įsigyti į
I Vyskupo Petro Pranciš- j 
į kaus Būdo, MJ.C. para- į 
pytą
I

Vakar Quigley seminarijoj 
keturi T.T. Marijonų nariai 
gavo dijakono šventimus:
Juozas Kuprevičius, M.I.C., 

iš l’ro\'idenee, R. I.; Andrius

Naudžiūnas, M.I.C'., So. Bos- S 
ton, Mass.; Pranas Aukšta- 

kalnis, M.I.C., Donuldson, Pa.;ifi 
Mykolas šmigelskis, M.I.C., 

So. Boston, .Mass.

400 puslapių knygą.

Kaina $1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, Iii. |

prieššarv inėm i's patrankoms, 
su kulkosvaidžiais, su ugnį 
spiaudančiais vamzdžiai, tan
kai — amfibijos su propele
riais gale ir dar kažkokie pa
slaptingi, bežadžiai. O trans
porto problemų toji karinome 
nė savo sąlygoms yra išspren 
dusi irgi be priekaišto: didžiu 
liai traktoriai, it plieno jau
čiai, monotoniškai kiauksėda
mi iš lėto, bet saugiai velka 
viskų, 'kų jiems prikabina, vi
sokiais 'keliais 6 —7 km. grei
tumu per valandų: stiprių 
sunkvežimių vilkstinės, ant 
ratų ir šliūžių, dūzgia per kur 
tik reikia įsimetę visko, kas 
reikalinga skubiai perkelti: 
kareivių, ginklų, maisto, vir
tuvių ir net arklių.

Tačiau, tas motoro iškėli
mas į nepakeičiamo dalyvio 
vietų Sovietuose davė ir labai 
apčiuopiamų negalavimų, Mo
torui kuro tas kraštas turi 
pakankamai: traktoriai jį vel
ka didžiausiais bosais, rita 
juos paskui save ir skirsto 
stotyse pagal pareikalavimų. 
Tas kuro perteklius leido mo
torui įsiviešpatauti be konku
rencijos; arklys tapo visų už
mirštas, ir rezultatas — ne
paprastas odų trūkumas, o iš- 
silikę būtiniausi arkliai ka
riuomenėje ir ūkiuose tikrai 
net neverti to gražaus gyvu

manyti. Audinių Sovietuose 
nusipirkti galima tik su var
gu (apie didesnį pasirinkimų 
jų piliečiai tuo tarpu nė ne
svajoja), o odų, batų krautu
vių — vakarų kraštų prasme 
— ten visai nė nėra — tėra 
tik batų užsisakymų punktai,'

lio vardo. Sovietų vadai jau 
susigodo, Maskvos žemės ri
kio paroda mirga jų kvieti
niais auginti arklius, bet su
sidariusi ūkio žaizda jau ne
begalės greitai būti pagydy-i 
tn. Odos trūkumas yra pirmu
tinis disonansas, pastebimas
Sovietų kariuomenėje. Karei-] kuriuose užsisakiusieji laukiu 
viai dažniausiai apauti per'savo eilės batus siūdintis. Bet 
lengvais batais be aulų, o jų ir šioje srityje, visų stebėtojų 
padai Valuinės ir Podolės pur , teigimu, iš lėto progresuoja-
vams atrodo per gležna ats
para; daugumas kuinų tempia 
vežimukus ne odiniuose pa
kinktuose, bet užsmaugti ka
napinėmis “šakutėmis”; ka
reivių šautuvai ne tik kad ne
turi odinių diržų, bet labai 
dažnai — nė standartinių au
stinių; kareiviai juos pasika
bina ant virvučių. Odos ir au
dinių stoka Sovietuose iš tei
sų yra tokia rvš'ki, jog nepra
tusiam prie jos ji net atrodo 
daug simptomatingesnė nei iš 
tikrųjų jos priežastys leidžia

ma: brezentinių batų kiekis 
visame krašte tolydžio mažė-y 
ja. f*‘L. A.”)

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

» 24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—hovz this old world 

does make progress—now comes a 
prescription whlch is known to phar- 
macists as Allenru and within 48 
bours after you start to take this 
bwlft acting formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by ezcess urlc 
iicld has started to depart.
•Allenru does just what this notice 
Bays It will do—it is guaranteed. You 
ean get one generous bottle at lead- 
Ing drilgslores everywhere for 85 
cents and if lt doesn't bring the joy- 
»us results you ezpect—your money 
trhole heartedly returned.

UNIVERSAL
RESTAURANT

▼eatnvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Unksmes Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

2 Metų Sukaktuvių Išpar
davimas tęsis iki gruodžio 

13 dieną.
Thermic Machineless Per- 
manent Wave — reg. $4.75; 

dabar $3.95.
Garantuojame sugarbenuoti 
visus plaukus. Steam oil 

treatment.
Shampoo ir Wave, regulia

riai $2.10; dabar $1.45.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

Litten to and Advertite over

MUHDECH’S rU60SUW’R*M
Folk Songe and Maeic 
Tambaritza Orchestra

WWAK, Every Smday 1 to I 
Š36 S. Clark SL, Chicago — Har. 8002

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokia Kainų
TIK |1.00 PT.ftd nn 
4-5 Kvortos... ''OU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

1 5C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Boulevard 0014

IA
‘SUneUr.Club
pu
f TĮjffį-

CLASSIFIED
REIKALINGOS DARBININKES

Merginos — 18 iki 20 metų amžiaus. 
I.engvas fabrike darbas. Northvvėst 
sidėje. Vakarais. Jei nenorite nuola
tinio darbo, neatsišaukite. Atsišau
kite laišku: “Draugas", 2334 South 
Oakley Avenue. — Roz No. B550.

A utomatiškas... greitas... 
švarus... ekonomiškas !
• Linksmiausiom Kalėdom, duokite Moti
nai patogumus Elektrinio Virimo. Greitu
mo, švarumo ir beriipesnio ypatybės Su
taupys jai daug valandų darbo... duos 
jai daugiau laiko kitiems dalykams. Ir 
pečius geriaus pagamins valgius. Valgiai 
bus skanesni — geriau pati'ks v i's a i šei
mynai, — nes valgiai išvirti naturališkose 
sultyse.

Elektrinius pečius parduoda elektros prie

taisų dealeriai, reikmenų, rakandų ir de- 

partmentinės krautuvės ir -Commonwealth 

Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką

Kviečiu visus kaimynus, draugus 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.

233S South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

3h i-..........  ■ 1

KLAUSYKIME
Saltimiero

LIETUVIŠKŲ RADIO
nnnAnu.il 18 STOTIES

PROGRAMŲ ko

RYTMETINIŲ
10:00 VAL. RYTO WJUP.

TURTAS VIRS-------------#4,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00

Dabar mokam 3^2 % Pa‘ 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATIOM 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Cliartprrd by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAL.: 9 iki 5 p. (p. TreėiatL: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;OO v, v.

- ----------------------------------------- .1

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.’s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo der
lių be jokio rasti (mokėjimo, anl 
lengvų ' mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgaunu geriansį atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Para j 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr ip- 
kllės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGI AUSI A KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMĄ,H

Barskis Furniture House, Ine.
“THI HOME OF KINU FURNITURE” HlNCK 1M4

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

_______  __ A PC

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 ?

Parsiduoda arba išmainoma biz- 
bizniavų namų Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininkų telefonu — Nevada 
8039.

PAIEŠKO PARTNERIO
Registruotas Balsamuotojas ir Lai
dotuvių Direktorius paieško partne
rio atidaryti laidotuvių (staigų Chi
cagoje. Pelningas biznis. Turiu daug 
metų patvrimo. Atsišaukite laišku (: 
“Draugas”. 2334 So. Oakley Ave., 
Chieago, Illinois. Roz HM747.

PRANEŠIMAS
Kurie turite pinigi; išmokėję Lithu
anian Building and Homestead 
Association ir negaunat atgal, kreip
kitės dėl informacijų pas M. Pe
trauskis. 8000 So. State Street, Chi
eago, Illinois.

RENDON FLETAS
Rendon keturiu kambarių fletas. Va
na. Renda nebrangi. Atsišaukite Į: 
2119 South Westem Avenue.

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construetion Co., 
7518 South Damen Ave. Phone — 
SEEIey 3583.

RENDON
Rendon krautubė ir fletas — kam
pas. tinkamas buėernei ir grosernei. 
Vieta jsteigta per 30 metu. 1222 St. 
Charles Road, Mayvvood. Illinois. 
Dėl Informacijų šaukite: Paul Rlntz, 
Avenue 4414.

PARDAVTMTTI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų narna su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 VVest .laekson Blvd., tele
fonas Nevada 8039,

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas pieno Išvežiotojas. Ge
ras komisas. Kreipkitės ) Mr Jezlor- 
skl, tel. Relmont 5800, tarp 1 ir 5 
valandos vakare.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
lšdekoruotas; antras aukštas. Atsi- 
šnnklte 4225 Prineeton Avenne.

PARDAVIMUT NAMAS TR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Jrengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite:
4225 Prineeton Avenne. 

PAIEŠKOJIMAS Tft ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo nrtvmų giminaičiu PRANO 
DEVETKTO Ir ONOS DEVETKYTfiR- 
PUMPUTTENftS (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu vra 
prašomi užeiti ) dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oaklev Avenue. 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio Iš 
Argentinos parvežtų!) siuntini.

PARDAVTMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės j Tėvus Marijonus. 2334 
Sn. Oakley Ave.. Chicago. Dllnols

PARDAVTMTTI NAMAS 
8 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius. ,1121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run Iš geiauslų mainų; 
dang dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau-
1au už tonų .................................................. 27 84
’ETROLEUM CARBON COKE. perkant’ R to

nus ar daugiau, tonas... .27.75. Sales taz ekstra.

nnnAnu.il

