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Nuskendo trečias Lietuvos laivas ‘Kaunas’
VIENAS IŠ ĮGULOS ŽUVO 
IR KETURI SUŽEISTA

KAUNAS, lapkr. ,19.— Pra-1 “Kaunas” plaukė į D. Bri-

VAIZDAS Iš VAKARINIO KARO FRONTO

nešta, kad arti Rotterdamo 

užplaukęs ant minos nusken

taniją.

Žiniomis iš Lontl-ono, vakar 33?
do Lietuvos prekybinis laivas. šiaurės jūroje nno minu nu- 
“Kaunas”, 1,521 tono, i skendo dar ikiti trys prekv.bi-

Iš 20 vyrų įgulos vienas žu- | niai laivai: italų, britų ir šve- 
vo ir 4 sužeista. i dų.

> *

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA 
BUVO KUPINA ŽMONIŲ

Ruiminga, puošnioji Šv. i Iškilmių šeimininkas prela
Jurgio parapijos bažnyčia, kur , įas i<|eiH)nas saldydamas po 
klebonauja d. g. kun. prelatas

X

NUSKENDO OLANDU 
GARLAIVIS; 140 ŽUVO

M. Krušas, vakar buvo kupi
na žmonių per dienraščio 
“Draugo” 30 metų sukakties 
iškilmingas pamaldas — Mi
šias, prasidėjusias 11 vai. Baž
nyčioje matyta eilė mūsų ger
biamųjų profesionalų ir lie
tuvių 'organizacijų vadų, vy
rų ir moterų.

mokslų plačiai apibudino ka

talikiškosios spaudos reikšmę 

lietuviams, dienraščio “Drau

go” naudingumų ir reika

lingumų ir ragino tautiečius 

“Draugų” skaityti, remti ir 

platinti dar daugiau nei iki 

šioliai tas buvo darohna.

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Olandų keleivinis garlaivis 
su 400 keleivių sftivogė j po- 
vundeninępniną Harwicb (An
glija) pakrantėse ir nusken
do su apie 140 asmenų. Apie 
260 keleivių, daugiausia mo
terų su vaikais, išvaduota ir 
atvežta j Anglijos pakraščius. 
Tarp jų yra žymi dalis su
žeistųjų.

Nukentėjęs garlaivis yra Si- 
mon Bolivar, 8,309 tonų, plau
kęs j Vakarų Indijas.

č’ia pareiškiaana, kad tas 
yra viena didžiausių nelaimių 
šio karo laiku.

Sakoma, Si mon Bolivar nu
skendęs nuo vokiečių minos. 

Bet iš Berlyno užginama. Pa
žymima, kad Anglijos pakran
tėmis Šiaurės jūroje vokiečiai 
nesuleidę jokių (minų. Tai esu 
pačių britų minos.

Be to, Šiaurės jūroje nuo 
minos nuskendo dar ir vienas 
latvių laivas ir du kiti, ku
rių vardai ir kam jie priklau
sę nepatirta.

•7*

Vokiečių kareiviai, išmušę prancūzus iš vokiškos sodybos jon įsiveržia. Ran- 
(Aome telephoto).da vien griuvėsius.

MUSSOLINĮ, FRANCO 
DIRBA UŽ TAIKĄ

PRAHOJE VYKDOMAS 
ŠIURPUS TERORAS

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Nacių autoritetų nuospren
džiu vakar Prahoje sušaudy
ta trys čekai daugiau. Tarp 
sušaudytųjų yra du ipolici- 
ninkai. Tas yra ryšium su če
kų studentų sukeltais sumi
šimais, anot Reuterio depešos 
iš Berlyno. Pirmiau buvo su
šaudyta 9 čekai 'studentai.

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Daily Bxpress praneša, kad' 
Prahoje naciai vykdo šiurpų 
terorų, baisesnį nei pereito 
'kovo mėnesį, kada jie tų mies
tų buvo užėmę.

Daily Express pažymi, kad 
dešimts tūkstančių nacių SS 
karių Prahoje šiandien saugo- 
įja viešuosius namus ir gat
vėmis patruliuoja.

Reuterio depešoje iš Austri
jos per Paryžių pažymima,

BERLYNAS, lapkr. 19. — 
Vokiečių autoritetai pareiškia, 
kad visi antivokiško sąmoks
lo vadai Prahoje yra sušau
dyti, arba areštuoti. Tuo bū
du priešinimąsi- visiems lai
kams sutriuškintas.

'Spėjama, kad areštuotų 
1,200 čekų studentų ir stu
denčių bus pristatyti prie sun
kiųjų darbų stovyklose tre
jiems metams.

10 NUSKENDO LAIVAMS 

SUSIDAUŽUS

BEAUFORT, N. C., lapkr. 
18. — Netoli čia upėje susi
daužė du laivai. Mažiausia 10 
asmenų prigėrė.

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
19. — Belgų užsienių reika
lų ministerija leido viešulmon 
iškelti čia prieš keletu dienų 
paskleistų žinių, kad Musoli
nio ir Ispanijos gen. Franco 
pastangomis Hitleris sulaiky
tas įsiveržti Olandijon ir Bel
gijon.

Norėta šių žinių ministeri
joje patikrinti, bet tenai tas 
nei patvirtinta, nei užginta.

AMSTERDAMAS, lapkr. 19. 
19. — Sužinoma, Italija ir Is
panija bendromis pastangomis 
imasi darbuotis už Ikaro nu
traukimų. Pažymima, kad dar 
yra progos siekti taikos kol 
karo liepsnos neištikusios Eu
ropos.

Tuo tikslu Belgijos ir Olan
dijos sostines šiomis dienomis 
atlankęs Italijos ambasadorius 
Prancūzijai R. Guanglia ir 
gen Franco atstovas.

NFAV YORK, N. Y., lapkr. 
16 d. — Lietuvos generalinis 
konsulatas lapkričio 16 d. į

HITLERIS, MATYT,
NEKLIUDYS OLANDUOS
Paryžius! lapkr. is. -

Gauta žinių,. Kad Hitleris, ma 
tyt, atsisakė veržtis Olandi
jon, kad iš tos šalies pakran
čių būtų sėkmingiau atakuoti 
Angliju. Sužinota, kad noto- 
rizuota vokiečių kariuomenė 
jau ištraukiama iš Olandijos 
pasienio.

Tikrai galima 'sakyti, kad 
Hitleris buvo pasiryžęs tiesiu 
keliu arčiau prie Anglijos 
prieiti. Sakoma, jo planams ir 
generolai buvo pritarę. Bet 
nuo šio žygio jį sulaikė Bel
gijos vyriausybės drąsumas. 
Belgija pranešė Vokietijai, 
kad jei vokiečių kariuomenė 
įsiverš Olandijon, belgai tuo
jau susimesių olandams pa
galbon ir belgai tuojau para
mų gausių iš Prancūzijos ir 
Anglijos.

Tad Hitleris ir pabūgo kiš
ti savo kailį, kurio sveiko ne-

HITLERIUI NORĖTŲSI 
ROOSEVELTO ŽYGIO
BERLYNAS, lapkr. 18. —

Nacių 'sluoksniuose kalbama, 
kad jei J. A. Valstybių pre
zidentas Rooseveltas šį kartų

kad po įvykusiojo Miuncbe-j prieš nacius, 
ne bombos susprogimo 6,000 '

BELGRADAS, lapkr. 19.
— Čekams studentams užuo
jautos sumetimais serbų stu-Į Lietuvų pasiuntė 1,275 dol. ir galėtų grųžinti Vokietijon, 
dentai 'sukėlė di'aiGDstracijas >)0c. aukų, is jų 1,000 dol. ka- Po šio drąsaus belgų nusis-

heliu.

čekų areštuota ir apie 900 iš- ŽYDŲ KOLONIJA
siųsta į koncentracijos stovy-
klas- . . j KOPENHAOENAS, lapkr.

lir to dar pralanama, kad w _ žiniOTnis ... Ber| Hi. 
nao karo pradžia., Vltava n- naoaprendžiu į§ tikrųjų
pėje (Prahoje) rasta 16 SS -ydalns Rtaigiama <.va,8tyb5,>
karių laionų. . „ Liublino srityj, buvusioj Len-

Anot Reuterio Bohemija. kijoj • vjga >p_

oravijos protektorato Pre'j juosiamo spvgliuotų vielų tvo- 
zi,lenlas Emilra linelio, kurs rR ,, tenaibuR „.traukia ir 
pere,to kovo mėnesį Hitler,ur jgywndinta apia (i55if)n„ žy.
padavė Čekoslovakiją, savo
namuose įkalintas, nes atsisa
kęs

dų.

ją jau siunčiami. Jiems leista 
pasiimti tik iki 300 markių ir 
bagažo, kiek gali panešti.

Nuvykus į teritoriją, visi 
žydai iki 70 metų amžiaus 
privalomai turi dirbti: staty
ti namus, tiesti kelius ir už
siimti kitais atstatymo dar
bais. Per dieną nustatyta 
dirbti 12 valandų su pusval-

tatynio Hitleris atsisakė nuo 
plano, bet užsidegė apmauda 
prieš Belgiją. Nacių spauda 
dabar belgus puola dėl jų 
,‘sisidėjimo” su Anglija. Sa
ko, belgai neva dejuoją dėl 
vykdomos britų blokados, o 
iš tikrųjų jie dar padedą bri
tams blokuoti Vokietiją. Na, 
ir grasina, jei belgai nesilai
kysią griežtosios neutralybės. SOVIETŲ KARIUOMENĖS 

DALINIAI LIETUVOJE

v ........ Ton žydų “valstybėn” iki andžiu pertraukos.
pnsirass i o ie įjai i- pavasarį0 bus pasiųsta iš Vi-j Iki pastatysiant 

tikimybes čekų dekliaraciją
ir karo paskelbimą Anglijai! 
ir Prancūzijai.

Kai jis atsilakęs, pažymi
ma depešoje, naciai pareiškę, 
kad Hacha “persidirbęs” ir 
esąs ligonis.

atatinka-
enos 65,000 žydų; iš Pozna- mus namus, žydai įgyvendi- 
niaus ir Vakarinės Prūsijos' narni laikinai parūpintose sto-
30,000; iš Iznlzės 170,000; iš 
Bohemijos Moravijos protek
torato 150,000 ir iš Vokieti
jos dalių 240,000.

Žydai į nužymėtą teritori-

vvklose, kuriose tvarką išlai
ko nacių smogikai.

Reikia nusimanyti, kokią 
katorgą žydai ten turi gyven
ti.

Italija nusprendė laikyti 1,500,000 
vyri pastovias kariuamenes
POPIEŽIUS ŠELPIA
LENKIJOS PABĖGĖLIUS
ROMA. — “Osservatore 

Romano” praneša, kad Pijus 
XII paskyrė tam. tikrų pinigų 
sumų pabėgėliams šelpti. Po
piežius pasiuntė j Rumuniją 
vienų dvasininką kuris nelai
mingiesiems dalina medika-

susimestų kariaujančioms ša- mentu's ir maisto produktus, 
lims tarpininkauti, Vokietija Buvęs nuncijus Lenkijoje
tuo žygiu neįdomautų. Tai 
dėl to, kad Prancūzija į šian
dienį konfliktų įkišo Austri
jos atsteigimą. Tas reiškia, 
santarvės valstybės nelinku- 
sios siekti taikos. Jos nori ka 
ro ir Vokietijos sutriuškini
mo.

Tačiau jei prez. Roosevel
tas abiejų šalių prašyti) nu
rodyti karo tikslus ir 'sieki
mus su pasiryžimu tarpinin-

mons. Cortesi pasiliko Rumu
nijos sostinėje ir ten organi
zuoja pašalpos darbų.

Rumunijoje šiame darbe ne
mažai nusipelno ir vyskupai 
bei vienuoliai.

UŽSIENIS APIE 

LIETUVOS KATALIKUS 1

KAUNAS. — Ryšium su 
naujais įvykiais Pabaltijo vai-Į

ROMA, lapkr. 19. — Itali
jos vyriausybė nusprendė iš
laikyti iki 1,500,000 vyrų pa
stovios kariuomenės.

Nuosprendis paskelbtas ofi
cialiam žurnale. Nurodyta ak
tyvioje atsargoje laikyti at
sarginius 1902, 1903, 1909 ir 
1913 metų klasių. Ateinančių 
vasarų šios atsargos bus pa
šauktos dešimties savaičių 
mankštai.

Visi kiti konskriptai bus 
laikomi tarnyboje ir jų tar
nybos terminams užsibaigus.

Premjeras Mus’solini prane
šė vyriausiajai eutarel lijos ko
misijai. kad karinė ekonomija 
noAnali ir kad italai turi pri
prasti prie naujo karinio gy
venimo' ir santvarkos.

stvbėse, Šveicarijos informaci- 
kauti, tokiam atsitikime Vo- jų agentūra “Kipa”, kurios

KUNIGO ŠVENTINIMAI 
MAGINOT LINIJOJE

PARYŽIUS. — Prancūzijo-
kietija gal ir susidomėtų žiniomis naudojasi daugelis ie’ Gotoje

užsienio laikraščių, rašo apieRoosevelto žygiu. prieš Maginot linijų, Metzo
(Kiek žinoma, prez. Roose- katalikų padėtį Pabaltijo vai-f P sntcik< kunigo

veltas šį kartą neturi nė ma- stybėse. šventinimus vienam dijako-
žiausio pasiryžimo kištis į tą! “Kipos” duodamomis žf-
kruvinąjį konfliktą, nes ’san- nioimis Suomijoje esą katali- 
tarvės valstybės ir Vokietija kų ],000, Estijoje — 2,000

dijako-
nui, kuris buvo mobilizuota's 
kaip tik prieš šventinimus ir 
kariuomenėje turėjo eiti va

jo oficialiai nekviečia).

DARBININKŲ KONSKRIP 

C1JA LENKIJOS 

TERITORIJOSE

KROKUVAS, lapkr. 18. — 
Okupuotų Lenkijos teritorijų 
generalinis gubernatorius 
Hans Frank pa'skelbė lenkų 
darbininkų konskripciją. Pa
žymėta, kad kiekvienas fizi-

chmistro pareigas. 
Kitoje vietoje,

Latvijoje — 455,500, Lietu
voje— 2,068,8180. į Kitoje vietoje, taip pat

Toliau palankiai atsiliepia- fronte vienas jaunas leitenan- 
ma apie katalikų akciją Lie- tas, kuris kaip tik prieš mo-
tuvoje, jaunimo organizaci
jas.

BANDYS AIŠKINTI 
NEPAPRASTĄ REIŠKINĮ

Cbicagos laikraščių repor-

bilizaciją buvo įšventintas ku 
nigu, atlaikė savo pirmąsias 
Mišias, kurias išklausė jo 

i ginklo <lraugni.
Abejose įspūdingose apeigo

se dalyvavo divizijos genero
las su savo štabu.

IŠ LENKŲ UKRAINOS 
IŠTRAUKIA 115,000 
VOKIEČIŲ

MASKVA, lapkr. 18. — Iš 
buvusios Lenkijos Ukrainos, 
kurią sovietai okupavo, bus

teriai iškelia aikštėn ir bando 
niai sveikas žmogus tnri dir-' aiškinti nepaprastą reiškinį.
bti kokį nors naudingą vais- Būtent, kaip galima išaiškin- AUTOMOBILIO AUKOS 

tybei darbą. Tai prievolė. Už ti: Illinoiso valstybėje (ir! Automobilio nelaimėj Stirtk- 
išsisukinėjimus numatytos Cook apskrityje) paskuti- j ney žuvo Walter P. Lucas, 23 
bausmės. niais laikais privačių darbų n, ‘ 7137 So. Wnsbtenaw

padaugėjo ir podraug šelpia- Ave Su juo važiavę sužeisti

KAUNAS, lapkr. 16. — So
vietų kariuomenės padaliniai, 
einant Maskvos spalio 10 d. 
sutartimi, šiandien atvyko į 
Alytų, Prienus ir Gaižūnus. 
Atvykdami rusai, einant tarp-

mųjų skaičius padidėjo. 
Bandoma visaip aiškinti.

Bet tas kai kurių organų ne
patenkina. Jie nori įsigilinti į 
šį klausimą.

J. Norkus, 23 m. amž., 6842 
So. Talman Ave., ir Miss Jen- 
ny Borowicz, 19 m. amž., 2048 
No Halsted gat.

Arti Sbabbona Grove, De- 
Kalb apskrityje, nukrito ir 

ištraukta (repatrijuota) apie j tautiniais papročiais, pagerbė, sudegė lėktuvas, kuriuo skri-
115,000 vokiečių. Jie bus iš
traukti Vokietijon.

SKELBKI TOS “DRAUGE”

Lietuvą patrankų saliutais irj do trys asmenys. Du žuvo ir 
sugriešdami Lietuvos ir Sovie- vienas sužeistas. Žuvusieji bu
tų Rusijos himnus. Lietuvoje 
jie lygiai draugingai pasitikti.

vo AVbeaton kolegijos studen
tai.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — Tš 

dalies debesuota ir kiek šal
čiau.

Saulė teka 6:46, leidžiasi 
4:26.
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Bendradarbi&ms ir korespondentams raštų negražina, 
Joi neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redukcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespon- 
denejus sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle; 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
lalkraštln nededamos.

tuviskosics spaudės vaidmuo ne uk kad nė-: 

ra sumažėjęs, bet dar žymiai padidėjęs. Atsi

žvelgiant į Lietuvos padėtį dabartinėj Eu

ropos krizėj ir į šio krašto mūsų religinį bei 

tautinį gyvenimų, lietuviškosios spaudos rei

kalingumas įgauna dar didesnės svarbos, jos

žvilgiais šventesnė.

Dėl to, brangūs mūsų talkininkai, kurie jau 
dirbate dienraščio “Draugo " platinimo dar
bų ir kurie dar įstosite į vajų, žinokite, kad 
esate lyg anų Lietuvos gyvenimų (spaudos 
uždraudimo) laikų knygnešiai, dirbu už pa
laikymų savo tautiečiuose religiškos ir lie
tuviškos gyvybės. Ar gali būti kas kilnesnio 
už lietuviškos, katalikiškos spaudos platini
mo darbų?

Tad, į darbų mūsų uolieji talkininkai!Dar Del Gandų
Jau kelintu kanu pasiekia mus gandai, a- 1 

tėję iš Kauno, kad žudanti atsasiaty tuntu vie
ningo Earoo Vyriausybe.

Kol kas tos suuos nepasitvirtina
Kaip žinoma, aaoartine meta vos vyriausy

be buvo sudaryta Koauciniais pagrindais — 
is krikščionių aemoicratų, valstiečių liaudi
ninkų ir tautininkų. Jų sudaryti gyvenimas 
privertė, ro Lenkijos ultimatume, po Klai
pėdos netekimo, Lietuvoj visuomene tiek su
judo, kad tautininkai, kad ir laoai nenorė
dami, turėjo kviesti prie vaistyoes vairo dau
giau jėgų. Nors naujoje vyriausybėje tauti
ninkų grupes žmonių ouvo daugiau degu ki
tų, bet vis dėl to, atsižvelgiant į šių dienų 
gyvenimo sųiygas, ji turėjo visuomenėj di
desnį pasitikėjimų ir paramų. Jei toji koali
cija butų buvus dar platesnė, jei įsipykę 
tautai tautininkų partijos šulai butų mažes
niame skaičiuje aroa visai į kabinetų nejeję, 
tuomet tas pasitikėjimas vyriausybe oūt bu
vęs dar didesnis.

Tuo tarpu sunku būtų pasakyti, kekia 

prasme pasikeistų dabartinė vyriausy bė. Bet 

virai lengva įspėti, kekia vyriausybė reika

linga ir kokia turėtų visiškų Lietuvos visuo

menės pasitikėjimų. n ..

r

Visi pripažįstame, kad Lietuvos valstybė 1 
gyvena begalo s varmu ir begalo kritišku mo
mentu. uct lo svarou, kad vyriausybę suda
rytų tokie vyrai, kurie vaistyoes darbe turi 
piatų prityrimų, kurie ginai supranta ir į- 
vertina šio momento 3varoų, kurie pajėgtų 
atstatyti tautoje vieny oę pilna ta žodžio 
prasme. Tokių žmonių, beiods turi visos val
stybiškai nusiteikusios politiškos grupes ir, 
dei to, iš geriausių jų jėgų sudaryta vyriau
sybė būtų pajėgi tautų suvienyti ir laimin
gai išvesti valstybę per visus pavojus. Vieny
bė yra didžiausia jėga ir ji šiandien mūsų 
tautai yra būtinai reikalinga.

APŽVALGA
Naujas Laikraštis

Spalių mėn. 14 d. Kaune pasirodė naujas 
savaitinis laikraštis “Spinduliai’,’. Jį leidžia 
ir redaguoja Petras Ru’seckas, kuris apie 
laikraščio tikslų rašo:

“Visame pasaulyje, šalia karo, dabar vyks
ta ir kiti svarbūs dalykai, kurie labai vei
kia ir Lietuvą. “Spinduliai” stoja į didelę 
spaudos darbo talką, šiems dalykams tinka
mai nušviesti.

keriopai tvirtėtą, kad ji šių dienų audrose 
išliktų laisva ir nep| klausoma, kad 'mūsų 
žmonėms, visiems mums būtų geriau, 'so
čiau, sveikiau gyventi, kad ligoje, senatvėje 
ar šiaip varge, nelaimėje žmogus nebūtų už
mirštas, apleistas, kad neturtas, skurdas pas 
mus mažėtų, kad eidami kultūringų kraštų 
keliais, 'sėkmingai siektume šviesesnės, ge
resnės ateities”.

Reikia palinkėti, kad “Spinduliai” nuo 
savo užsibrėžto tikslo nenukryptų.

Dideli Sukrėtimai

Vajų Pradedant
Šiandien prasideda dienraščio “Draugo” 

naujų skaitytojų talka, arba, kaip pas mus 

įprasta vadinti, vajus, kurio priešakyje dien

raščio vadovybė pastate jaunų ir energingų 

kun. Juozapų Dambrauskų, MIC. Mūsų tai- 

kininkai, pasitikime, juo bus patenkinti, nes 

jis neskupės patarimų ir pats yra pasiryžęs 

iš visų savo jėgų pasidarbuoti šventam spau

dos platinimo tikslui. Pasitikime, kad jam į 

talkų ateis ir kiti jauni kunigai, kuriems 

turi rūpėti ir, neabejojame rūpi, kad kata

likiškas dienraštis ateitų į kiekvienų lietu

vių šeimų. v ,

Jei kada buvo svarbu, kad ra’iginės ir tau
tinės minties laikraščiai būtų plačiai mūsų 
tautiečių skaitomi, tai dabar. Kodėl — be
rods ir aiškinti nereikia.

Europoje siaučia karas. Kaip kiekviena 
negausinga tauta, taip ir Lietuva gyvena 
pavojingas dienas. Su savo giminėmis Lie
tuvoje vis rečiau begalime susisiekti. Dėl to 
nė vienam iš mūsų darosi neramu ir nejauku. 
Laikraščiai vis suranda galimumų su Lietu
va susisiezti ir gauti Žinių. Tad, skaitantieji 
mūsų dienraštį žino, .'kaip gyvena Lietuvos 
valstybė, -sužino ir apie ten gyvenančių žmo- 
ių padėtį. Tokiu būdu sužinome ir apie vi
sus tautos reikalus, kokius šių dienų gyve
nimas jai iškelia ir ko iš mūsų pareikalauja. 
Skaitydami savo dienraštį pasidarome tikrai 
gyva tautos šakele if tai stiprina visos tau
tos taip reikalingų vieningumų.

Be to, ir šio krašto gyvenimas mums sta-

DRAUOA S -.....—

Rimties Valandėleito naujų ir didelių reikalavimų, kuriuos su
tinti ir patenkinti galime tik turėdami stip
rių katalikišką, spaudų. i

tfra amonių, kurie mano, kad lietuviškoji Dangaus Karalystė Ir Spauda
spauda Amerikoj atgyvena savo dienas, kad ® /r

ji nebetenka t03 reikšmės, kokių seniau tu-j Paslėptieji dalykai j Taip suprato didis Veneci-
redavo. Jie tikrai klysta taip manydami. Lie-’ pat()gjai įsėdęs Jėzus į Pet -ios v.vskltl>tts Kristaus kara-

ro laivelį, mokė didžiules žmo 
nių niiųias. Jos gaudė kiek
vienų Jo žodį. Jis kalbėjo pri
lyginimais.

— Dangaus karalystė pana-
misija pasidaro reikšmingesnė ir visais po- ši į garstyčios grūdų, kurį

zmogus ėmė ir pasėjo savo 
dirvoje. Jis, tiesa, mažiaušis 
tarp visų sėklų, bet išaugęs, 
didesnis už visas daržoves, ir 
iš jo darosi medis, taip kad 
dangaus paukščiai atskrenda 
ir gyvena jo šakose* —

Ta gi dangaus karalystė, 
apie kurių kalba Jėzus, tai 
Jo kuriamoji žmonijoj Bažny
čia. Ji turi išaugti, įpralenkti 
visas žmonių kurtas draugi
jas, kaip garstyčios praauga 
daržoves.

Toji pat dangaus karalys
tė — Bažnyčia, gautuoju am
žinuoju mokslu palenūs žmo
nijos mintį į tiesų, širdį į 
gėrį, pasikeis visa žmonijos 
išvaizda. Tų mintį Kristus iš
reiškė sekančiu palyginimu.

— Dangaus karalystė pana
ši į raugų, kurį moteriškė ė- 
■mė ir įmaišė trijuose saike
liuose miltų, kolei visa įrūgo.

Evangelija baigia:
“Visa tai Jėzus kalbėjo mi

nioms prilyginimais, ir be pri
lyginimų jis jiems nekalbėjo,

lystės platinimų žmonėse, pla
tinant katalikiškų laikraš į.

Deja, daug lietuvių katali
kų negali suprasti išvidinio 
glaudaus sąryšio tarp Kris
taus karalystės ir katalikiško 
laikraščio. Jie nori išlaikyti 
sieloje Kristų, palaikydami, 
remdami, skaitydami komu
nistinius, antikrikščioniškus ir 
betikybinius laikraščius.

Jidms norėčiau priminti 
dviejų draugų nuotykį.
Visko skaitymas ir grybai į, i OME JSėiiČhl-'hU,

Du draugai susitarė eit gry- , /Ąirv.. .. . ... 3. Mrs. Harold (Whitey) Daili iš Chain,paign, Ilk, grįžo iš
baut. 1 ūkeliui nekatalikiškom Europos į Amerikų aukų rinkti, kad išvadavus savo vyrų- 
spaudos skaitytojas sako ge- lakūnų iš Ispanijos nacijonalistų kalėjimo. Civiliam kare jos! 
ram katalikui, savo draugui, vyras kovojo su raudonaisiais ir vienam mūšyje pateko- į

— Reikia viskas skaityti, gen. Franko nelaisve. (Acnie telephoto) 
net ir blogiausios knygos, kad

‘‘Spinduliuose” duosime savaitinę Lietu
vos ir viso pasaulio svarbiausių įvykių ap
žvalgų. Rašysime apie tai, kas gali būti vi
siems mums įdomu ir naudinga žinoti. Pir
moje eilėje mums rūpės, kad Lietuva viso-' kud įvyktų, kas pranašo pa-

‘sakyta šiais žodžiais: Aš pra
versiu savo burnų prilygini
mais, išipasalkosiu nuo pat pa
saulio įkūrimo paslėptus da
lykus’1.

Taip, daug kam Bažnyčios 
augimas, jos amžina jaunat
vė, jos pastovumas bei daro
moji žmonėms išganinga įta
ka pasilieka mįslė, paslėptas 
dalykas. Bažnyčia yra Kris
taus veikalas pasaulyje. Jo 
karalystė apima žmonijų ir 
gyvuoja mūsų dvasioje, mūsų 
prote ir širdy.

tokiu būdu galėtumėm pats 
viskų savarankiškai 'spręsti.—

— Netiesa, brolau: kai pa
reisim namo, — įrodysiu, — Lietuvos kariuomenei) 
atsakė jam susipratęs katali-Į Užeiname į eilinį butų. Sun
kas. kiai įsivaizduojama netvarkų,

Pririnko jiedu daug grybų, chaosas. Moterys ir keli vai- 
sugrįžo namo, ėmė juos valy- kai. Viena jaunikė suėmusi
ti. galvų rankomis daužosi po goninėje. Rūsio vos lengvučio
‘ - Šitas grybas man atrodo kambarius, vaitoja. Kita vai- stogo dengtoje priemenėje 
negeras, — tarė blogų raštų kšto P«skui jų, ramina. Tre- stovėję žmonės išliko sveiki, 
•skaitytojas: — reik aUiklaust čia sėdi susigūžusi ir nejaut- Dar keletas žingsnių ir ap- 

ri, senai visas ašaras išver- tinkame bombos skeveldrų, 
kusi. Yra ir ketvirta, bet ji kaip sietų, sušaudytų namų. 
nuolat budi stoty, bene su- Kiauros sienos ir stogai, juo- 
lauks tenai iš pralaimėto ka- durnu grūmoja langai. Kita 

čekų gamybos bomba* sprogo 
gatvėje ir “aptaškė” baltų 
mūro sienų, išnmšdama kelias 
dešimt gilių duobių tinke, iš- 
kratydama absoliučiai visus 
langus apylinkėje.

šeimininkės.—
Pašaukta šeimininkė, 

atėjo.
— Kų pasakysit?—

greit

,. . . . . ro grižtančių vyriškių.
— Pasakyk nuims, gerbia-,

moji, ar tas grybas geras?—1 Kitame bute viešpatauja
— Šungrybis! Tai nuodai, badas. Dar tik mėnuo, kaip

brolyčiai.— ikaras prasidėjo, o jau balti
Išdidusis visokių šlamštų veįjaį įr įdubusios akys, lie- 

skaitytojas atėmė šungrybį iš,sos įr lyg botagai palaidos, 
šeimininkės ir švyst pro lan-į bejėgės rankos. Čia taip pat 
»U- 'senai nešluotos šiukšlės ir pil- nuo tų baisenybių pradžios i.

Kų darai.’ klausia jo „j dvokiančių nešvarumų ki- kiek per tų laikų pakitėjo!
birai. Visas laikas sugaišta- Nematytu ir negirdėtu istori- 
mas eilėse, maistų mikrosko joje atsitikimu sugniužo “mo- 
pinėmis dozomis perkant. Ne- carstvo” ir tuo apvylė ir pa
kūrentos stubos ir gilių slėp- vo piliečius ir savo draugus, 
tuvių išraustas kiemas, užiip- Lengvabūdiškai ir savavališ-

draugas: — juk tai geras gry
bas. —

— Ne, tai šungrybis, tai 
negeras grybas.

— Kas gi pačiam pasakė ?— 
— Na gi šeimininkė, ar ne- dyti baltais ir mėlynais popie-

Apie didžiuosius sukrėtimus “XX Amž.” 
įdėjo rašinį, kuriame tarp (kito ko rašo:

“Štai pereitais metais netekome Klaipė
dos. Mūsų valstybei tai reiškė labai daug.
Tuoj suskatome realizuoti tautos konsolida
cijos mintį, konsolidacijos, kuri kaip nuno
kęs obuolys krito nuo sukrėsto medžio.

Bet konsolidacijos minties mes nė dabar 
neįvykdėm iki galo. Atsirado žmonių, kurie 
pradėtų realizuoti konsolidacijos mintį pasi
tiko su nepasitikėjimu; realių ir našių tau
tos konsolidaciją jie greičiau buvo linkę au
koti savo srovinėms koncepcijolns. Laikas 
prabėgo ir jo daugiau nebegrųžinsi.

Bet ir iš to fakto mes turime pasimokyti: 
pusiaukely sustoti nėra galima, žalinga. Da
bartiniai įvykiai, kurie jau ir betarpiškai .... , ... , .
palietė mūsų valstybę, yna jau daug didės- beveik vlsa* katallk^ 8eln,a«- 
nės reikšmės, negu tie, kuriuos pastaraisiais į ądestiecių gyvenimas greit 
metais stebėjome. NieLas negali užtikrinti,, pasikeitė. Savivaldybės riiui- 

i kad karas neatneš dar daugiau naujovių, ku- n,us laimėjo aiškūs katalikai, 
t rias ir nn-es turėtume ryžtingi ir vieningi pa- 
1 sitikti. Bet vieningi, lygūs ne deklaracijose 

ir žodžiuose, o kasdieniniais realiais darbais,' čių. Blogi raštai neteko dau- 
kiekvienam valstybiniam sprendime... gybės Skaitytojų. Dabar prie

Kitas be galo svarbus ir aktualus šian-1 to laikraščio name yra užra 
dien klausimas — žmonių parinkimas nau- gyti J.įe žodžiai; “Štili Popie 
joms pareigoms "V ilniuj ir. Vilniaus krašte. »jaus (jįdžjausj^ darbas Vene 
Rodos, negali būti didesnės teisybės, kaip
toji, kad į šią atvaduotų žemę turi ateiti pa
tys geriausi, daugiausia patyrimo ir suge
bėjimų turį žmonės, kad jotkiom partiniam 
vertinimui čia negali būti vietos. Mes tai 
statom kaip bendrų ir visiems suprantamų 
tezę.

Jokios protekcijos, jokie sroviniai išskai
čiavimai čia negali būti jokiais argumen
tais 'pateisinti”.

Garbingi tie, kurie padeda nl,(k‘jai? Juk ji geiai pažį- rįaįg nuo Sprogjmo apsaugoti
cfo 'Iriivicj iro 1 rr aih o o Irnne1 .sta, kuris valgomas, o kuris 
ne. —

— Drauguži, tu pats

mums išlaikyti Kristaus ka 
ralystę sieloje nepažeistų, ne
suterštų. Jie mūsų geriausi 
draugai. Jų vardas - kuni- l v>»cs-
gai ir katalikiškoji spauda. tant Bakel’ kad rcikia viskas

=au

Pijaus X didžiausis darbas

1903 m. Venecijos vysku
pas, vėliau pop. Pijus X, įstei
gė Venecijoj katalikiškų laik
raštį “Difenza” — Apsigyni
mas. Pats vyskupas rūpinosi 
jį išplatinti. Laikraštis apėmė

pačiam ištirti, kad tokiu bū
du galėtum pats viskų sava
rankiškai spręsti. Taigi ir

Atgijo pamaldumas. Bažny
čios papilnėjo besinieldžian-

. ir šviesai iš vidaus sušvelnyti 
langai, margais skelbimais 
pražydusios tvoros. Pavartė
se, kaip visur, kabo liūdna 
siaurutė raudona vėliava. Ji 
pagaminta ant greitųjų, at
plėšiant lenkų baltai raudono-

, . .. . . x -v je vėliavoje baltųjų dalį. Gat-
grvbus turėjai pirma pats įs-Į . . . v *

. x • vėje — paniurę ir susalę vai- įr.eginti. Suval.gvf.č juos, tai ' . . Y ‘
...... , kai, seniai, moterėlės kosti,žinosi, kuris jų geras, o ku-l „
riu - nuodai”. - claudl’ baras' “o^S08* •

Blogų raštų skaitytojas su-, Priemiesčiuose rasime dar 
prato klydęs, suprato jum pa- jr kitoniškų vaizdų. Čia suiręs 
tiektų įrodymų; bet, susimus- stogas ir atplėšta siena rodo 
tęs, nutilo. I imlius neturtingą vidų išsyk

Katalikiškoji spauda yra keturių butų. Dar tebestov 
viena galingiausių priemonių pakrypę baldai ir imItojj k((k 
liesai skleisti, vi.-us sujungti |j„ krosnis ža<|a atsigulti, bei 
j Kristaus karalystę, jų ap- vjs dar laikosi. Šalimais dai 
ginti bei platinti žmonių sic- žiauresnis reginys. Bomba pa 
lose. Lūkime uolus katalikiš- Įajkė tiesiog į namų ir sprogi’ 
kos spaudos platintojai. rūsy, kur buvo pasislėpę 17

Kun. K. A. Matulaitis, MIC. asmenų. Sunkus dviejų plytųcijoje M

mėnesio Vilniaus miestu ir apylinkes yui.ie Gandai Apie Lietuves Vyriausybės 
bovietų kariai, su politiniais komisarais la- r z z
bai apipJėšė: išvežė miesto ir privačias įmo
nes, valdiškų įiastatų ir įstaigų inventorių,
anglis, geležį, ligoninės įrankius, spaustuves, .ša iš Kauno, kad dabartinė Vieningo Darbo 

Vyriausybė, kurios priekyje stovi gen. Jo
nas Černius, įteiksianti Prezidentui atsista
tydinimų. Naujų vyriausybę sudarysiu vieni 
civiliniai žmonės. Dabartiniame kabinete v- 
ra keturi generolai. Nauju ministru pirmi
ninku numatomas Antanas Merkys, Kauno 
miesto burmistras ir keliuose kabietuose bu
vęs krašto apsaugos ministras.

universiteto laboratorijų įprietnisus...
Ne tik dailktus laikini valdytojai išsiga

beno. Jie išsivežė 'suėmę tokius lietuvių vei- 
v kėjus, kaip Kdstantų Stašį, Rapolų Mncke-

Kur Dingo K. Stasys? Į vičių. Nežinia nei kur, nei už kų jie išga-
“Amerika” daro pastabų, kad gauti iš benti. Taigi, raudonarmiečiai nepasižymėjo 

Lietuvos laikraščiai patvirtina, kad ameri- tairp jau dideliu!tvarkingumu ir Lietuvai nuo- 
kiečiš spaudos skelbtos žinios apie Vilniaus širdumu, grobdami Vilniaus turtų, kurs jiems 
krašto apiplėšimų buvo teisingos. Daugiau nepriklausė.

•ali.nis, la kr. 23 d., 1939

POKARINIS VILNIAUS VAIZDAS
Laiškas iš Vilniaus tik įėjus , eilių gaubtas skliautas suby

rėjo ir mil tinai prispaudė vie
no lenko inžinieriaus žmonų, 
jos tarnaitę ir nurovė vaiku
čiui galvutę, G sunkiai sužeis
tieji asmenys tebegydomi li-

Tik ’inėnuo skiria Vilnių

kai įsivėlę į karų, lenkai pra
žudė ne tik sunkiomis kovo
mis atgautų tėvynę, ne tik dir
btinai prisegtus prie jos 
“krosus”, bet ir viso 20 metų 
darbo vaisius, visus savo ir 
skolintus milijardus, visų pi
liečių turtų, miestus, pramo
nę, ateitį.

Krizę
“l'nile<l Press” spaudos agentūra prane-

Chester Thompson, iš Rock 
Island, III., buvęs kongresmo- 
nas, paskirtas Inlund VVater- 
ways korporacijos preziden
tu. Si korporacija kontroliuo
ja visų federalinę prekių tra- 
nsportacijų Mississippi upe ir 
visu jos kloniu. (Acme tele
photo-
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Pirmadienis, lapkr. 2G d., .1939

Moterų Skyrius

draugas
T. , — ' .................."""■ ' =

Emilija Mickūnaitė

Eina Pirmadieniais

Ražančiaus Galybe
(Pabaiga)

“Dabar! Kas šį vakarą ba
žnyčioje T”

“Pamaldos už sielas skais- 
Eykloje”.
“Ak, rytoj galėsi pasimels

ti. Aš prižadėjau bfiti pardėj. 
Aš tuoj atvažiuoju, neišsikal
binėk”.

“Nerasi manęs namie, nes 
aš dabar, tuojau išeinu. Pasi
matysim kitą syk”, ir Mary
tė uždarė telefoną.

Kad Jonas būtų nors kiek 
daugiau linkęs prie maldos, 
gal, jau seniai būčiau jam 
pritarus, mąstė Marytė, bet 
kol kas, turiu laukt ir mels
tis, kad neapgailestaučiau sa
vo gyvenimą. Greitai apleido 
namelį, kad nepasivėlinti pa
maldoms.

Pakelyje pasigirdo grau
dūs bažnyčios varpai, rodos, 
šaukte šaukė žmones melstis 
už apleistas sielas skaistyklo
je. Tr Marytė atsiminė miru
sius tėvelius, kurią patarimas 
dabar labai pageidaujamas. 
Likus vienai, nevisuomet bu
vo lengva daryti atatinkamus 
nusprendimus. Kažin, gal, 
.Tonas pyks, kad ji nevažiavo 
su juo ši vakarą. .Ti dažnai 
jam kalbėdavo apie rimtesnį 
gyvenimą, apie maldingumą, 
kasdieninį rožančiaus kalbėji
mą. Jis vis sakęs, kad dar 
per jaunas eiti su seniais baž
nyčion. Kol jauni esam, rei
kia turėti “good time”, saky
davo jis. Marytei kalbėdavo, 
kad jinai perdaug sudavat- 
kėjus. "Rožančių galėsianti 
kalbėti ir pasenus.

Bažnyčioje Marytė karštai 
meldėsi už tėvelius, prašė jų 
užtarymo ir globos. Kalbėda
ma rožančių atsidavė Dievo 
Motinos apsaugai. Tuoj atsi
tolino kankinančios svajonės, 
o ramus džiaugsmas pripildė
v • i • • rn nširdį.

Parėjus namo rado telefoną 
beskambant. Jinai neketino ei
ti šį vakarą į parę, todėl ne
atsakė. Už vjdandėlės ir vėl 
suskambėjo telefonas. Gal, ne 
•Tonas šaukia, reikia pasiklau
syt, mąstė ji, imdama telefo
ną į rankas.

“Kelio, Seeley 7720!”
“Taip” atsiliepė Marytė.
Pradėjo kalbėti nepažįsta

mas balsas. Marytė nustebo, 
šiurpas per kūną perėjo. “O, 
taip, tuojau pribūsiu”.

Baltos ligoninės sienos da
ro nemalonų įspūdį Marytės 
sieloje. Rodos, kad kietas 
sapnas prislėgęs ją laiko. Jau 
netoli dvyliktą ir dar jinai 
tebesėdi laukiamąjam kamba
ryje. Bet, štai, slaugė duoda 
jai ženklą sekti.

“Turi būti labai atsargi.

Motina Marija Aloyza 
Apdovanota Gedimino 
Ordinu

Rugsėjo 17 d., didžiai gerb. 
pralotas M. Krušas, įteikė 
Motinai Marijai Aloyzai Ge
dimino ordiną, kuriuo Lietu
vos valdžia ją apdovanojo už 
jo*s pasidarbavimą Šv. Pran
ciškaus vienuolijos gerovei.

Sumanymas Priimtas
Viena moteris rašo Skyriui 

laišką, klausdama, kode lMo- 
te;ų Skyrius neaprašo vestu
vių ir sužiedavimo įvykių. Ge
ras sumanymas ir būsimos ve
stuvės arba sužiedotuvės bus 
aprašytos, jeigu Skyrius gaus 
apie tai žinoti iš anksto. Bū
ti} gerai, jeigu kiekvienoje pa
rapijoje atsirastų koresponde
nčių, kurios merginų ir mo
terų interesus savo kolonijoj 
ąprašytų ir prisiųstų, žino
ma, moterys viena kitą geriau 
įvertins, jeigu daugiau apie 
viena kitos darbuotę sužinos. 
Korespondentės vardas nebus 
minėtas be pačios korespon
dentės pavelijimo.

Jonas sunkiai sužeistas, vis 
tave šaukia. Ką tik dabar iš
leidau Tėvą Alfonsą, tad ma
žai kalbėk, nevargink jį.

Marytė, lyg suprasdama, 
palenkė galvą. Įėjus į kamba
rį didžiai nustebo. Jono gal
va ir rankos buvo bandažais 
aprištos, veidas baltas, kaip 
sniegas. Patyliai atsistojo sa
le lovos.

“Maryte... Maryte, ar tu 
čia!” silpnu balsu klausė Jo
nas.

“Taip, Jonai, mane šau
kei?” prabilo Marytė, norinti 
paslėpti savo išgąstį.

‘ ‘ Gerai, kad nepaklausei... 
mano prašymo... a... aš...
noriu pasakyti... kad tėvas 
Alfonsas... ’iską žino... Kal
bėdama... rožančių... atmink 
ir... mano... sielą.

Įėjus slaugė rado Marytę 
klūpančią, kalbant rožančių...

Scgna

Veda A. Lapinskienė

Priemonės Vaikų 
Auklėjimui

Esi pavargus ir susirūpinus. 
Onytė bnvo labai nerami ir 
neklausė, kuomet tu užsiėmei 
kepimu. Ji taip pat nekantra
vo, kuomet tu rengei ją gul
ti.

O, gal, Jonuks, kurs visuo
met linksmo būdo, piktai ar 
šiurkščiai tau atsakė?

Kada vaikučiai paprastai, 
patenkinti pradeda murmėti 
ir nekantrauti, sufkelia didelį 
nemalonumą, nenori pritarti 
sumaymaims. Kada klusnus 
sūnus ar duktė, griežtai prie 
šinasi. Tada ieškok priežas
ties nuovargyje.

Gal pavargo žaizdami. Gai 
nutraukė poilsį, ar perdaug 
įvairumo dienos tvarkoje at
sirado. Maži pavargę, nesu 
pranta truputį duktelt ir pa
silsėt, dažniausia smarkiau j 
veikia ir nejučioms pradeda 
nekantrauti ir nerymauti.

“Sustok, Onyte, esi pavar
gus, eik gulti”.

Ne taip griežtai pertrauk 
vaiko užsiėmimą. Neduok jam 
.progos piktai priešintis, pa
siūlyk jam ką nors lengves
nio, permainyk žaidimo būdą. 
Jeigu laikas poilsiui, sukelk 
jame norą palikt užsiėmimą 
ir eit gulti.

Šiaip išvengsi daug nema
lonumo ir vaikučiai neįpras 
prieštarauti įsakymams.

Moterys Užima 
Svarbias Vietas

Chicagos Viešajam Knygy
ne 80-tą nuošimtį darbų at
lieka moterys. Tarp darbų ra
ndasi nemaža svarbių pozici
jų.

Patarimai
* Dėl skanių sandvičių, su 

inaiš/k varškės, medaus 
smulkiai sukapotas razinka? 
ir minkšto šviesto. Gerai tin
ka mokyklon užkandį nešan
tiems.

* Jeigu langai keliami kliū
va, patepk lango vėžes grindi
niu vašku (floor-wax), Tą 
pat daryk durims kurios ne
siduoda uždaryt.

Emilija Mickūnaitė jau pra
džios mokykloj Šv. Kazimie
ro parap.. Philadelphia, Pa., 
atsižymėjo savo patraukiančia 
asmenybe, dainas iv dramos 
meno gabumais. Būdama la
bai gyvo ir linksmo būdo, ji 
visų buvo mylima ir visur pa
geidaujama. Be to Emilija 
buvo geros Širdies, gailestin
ga, nes jos tėvelių namai bu
vo ir jos mokslo draugių na
mai. Čia jos lavinosi dainavi
me, deCelemac .joj ir čia gailes
tingieji darbai*su'silaukė gra
žių pasėkų. Jos rengdavo ne
turtingiems dovanas ir suteik
davo daug džiaugsmo savo 
mokytojoms, Seselėms Kazi
mierietėms, surengdamas ir 
joms įvairias 'staigmenas. Jų 
darbus lengvino ir lydėjo F- 
milijos dainelės ir nejučiomis 
visos bedirbdamos niūniuoda
vo, dažnai prisimindamos E- 
milijos žodžius: “Linksmai 
sielai viskas lengva”.

Simonas Kvietkus ir varg. 
J. Hodelis, daini.ikės Emili
jos .pirmieji lavintojai. Jie no
rom s-nenorom s ištraukdavo iš 
mergaičių užslėptu" talentus 
— ypač muzikos, dramos bei 
meno srityje. Jie d" jg daine
lių, giesmių, kilnių siekių su
krovė mergaičių širdyse.

Emilija vis atsižymėjo savo 
balseliu — giedodama bažny
čioje Mišparų psalmes, o sce
noje dainuodama linksmas 
daineles. Visi susirinkusieji 
(klausydavo su dideliu pamė
gimu jaunutės Emilijos skam
baus balselio, kai ji žaviai už

dainuodavo liaudies daineles.

1926 m. Emilija išvažiavo 
į Italiją, kur per keturis me
tus studijavo muziką ir tobu
lino, jau ir taip išlavintą bal
są. Ten būdatna dalyvavo o- 
iperoj Roma, Quirino ir Man- 
zoni teatruose, Civitavecchia, 
Lirico teatre, Forli, Commu- 
nalė teatre ir Treviglio, Puc- 
cini teatre. Dar metus moki
nosi Lietuvoje ir dalyvavo 
Valstybės Operoj, Kaune. 
1932 m. grįžo Amerikon. Yra 
dalyvavo Steel Pier Operoj, 
Atlantic City.

= ■ ■............"■ TiTM—ai
Įėję “Lucia di Lanunermoor”.
Kiekvieną rendiciją ,publika 
nuoširdžiai aklaniavo.

Kuomet ji pirmu kartu Chi
cagoje davė koncertą, Chica
gos laikraščiai šiaip apie ją 
išsitarė:

“Tt is easy to believe re- 
rjorts of this young artist’s 
successes abroad... Of all her 
sisters of florid song heard 
bere recently, she is by all 
odds the best in point of na
tūrai vocal resonrce. Her 
taste, her feeling for the mo- 
vement and impulse o-f melo- 
dy, the warm, glowing tiuihre 
of her voice are esfrets that 
should be maiketable even in 
this moment of depression”. 
(Chicago Herald and Exami- 
ner).

“She is by all odds the best 
coloratnra soprano heard here 
in a numher of seasons. Tecb- 
nically she has developed to 
tlie point where she can sing 
“Una voce poco fa” from 
the Barber of Seville and the 
Bell Song from “Lakme” 
with all their glitter of TunS 
and flourishes. Other singers 
have done these and will con
tinue to do them. "VVhere Miss 
Mickunas excels is in a super- 
lativelv lovely ųuality of voice, 
a ųnalitv with the sparkling 
bead of vitality in it, that 
beaurifies on its own behalf 
every iphrase that she ’sings.l 
Pergoieri’s “Nina” for ex- 
aimple becomes a ųuite differ- 
ent work when it is projected 
by ber voice.” (Chicago Dai
ly Tribūne).

O ir mes gerai atsimenam 
Mickūnaitės halso gvvą, mir
gantį skambėjimą, kuomet ji 
maloniai mums dainavo Drau
go koncerte keturi metai at
gal.

Koncertus davė Italijoj, Ro 
yal Pbilbarnionic Society, Ro
moj, Amerikoj, Philadelphia 
Forum, Academv of Music, 
Pensvlvanijoj. Taip pat daly
vavus “Concert Footlights” 
.programoj, kuris leidžiamas 
per radio stotį WJZ, Natio
nal Broadcasting Company,
New Yorke. ;'W"
""Kaip įvertina Mickūnaitės 
balsą Italijoj galime sužinoti 
iš laikraščių “II Pircolo”, 
“La Tribūna”, “Popolo di 
Roma”, ir kitų kurių ištrau
kos šiaip kniuba: Emilija 
Mickunas dainuodama Norina 
iš “Don Pasųuale” rodė mir
gantį, artistišką temperamen
tą ir balsą retos grožėj Sun
kias koloratūrines dalis Hny- 
dno Stabat Mater sudainavo 
stebėtinu lengvumu. Emilija) 
Mickūnas apdovanota balsu 
giliai toningu, gražiu ir bar- 
monišku, turinčiu tobulą in
tonaciją. Jinai triumfavo ro-

Šv. Kazimiero akademikių vienas vaizdų iš “Prašantieji Apturi”.
/

Būkime Dėkingos
Padėkos dienos belaukiant 

šeimininkė skubinasi, šen jr 
ten bėgioja. Išėjus pareina vis 
pundeliais apkrauta. Didžiai 
užimanti ruoša; nei atsikvSpt 
nėr laiko! O jau virtuvėj kva
pas tai uoslę, lyg taboka, ku
tena. Tr pyragų ir pyragaičių, 
ir dar vis nėr pabaigos. Šei
mininkė vis ką naujo bliude 
maišo.

Kiekvienam namelyje pana
šus bruzdėjimas, panašus pri
sirengimas. O išaušus šventei, 
kalakutai, žąsys, antys ir viš
tos ruošiami kepti. Visokių 
gardumvnu, skaniausiu įpris 
moku nilni indai, laukia pa
tenkinti rinktiniansius api te
tos.

Tštikrųjų, yra už ką būĮi 
dėkinga. Tiek daug Dievo do
vanų, taip lengvai prieinamų. 
Pažvelgus j šalis, kur neapy
kanta, neramumas ir karas 
viešpatauja; kur laisvė suvar
žyta; kur dienos maistas nė
ra užtikrintas, galime pilna 
širdimi dėkoti Dievui už savo 
laimingą likimą. Ramybėje 
gyvendamos, apsaugotos ir 
aprūpintos, neužmirškime bū
ti Dievui giliai dėkingos ir 
savo pavyzdžiu išaukti dėkin
gumo abalsį šeimynėlės nariu 
širdyse.

Kas krvžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups 
nė po sunkia gyvenimo naš
ta.

Skanūs Gaminiai
Rašo E. Kleveckaitė

Ruošdamos prie Padėkos 
dienos šventės, visos šeiminin
kės susirūpinę kalakutais, 
prieskoniais ir kitais gardu
mynų gaminiais. Su tiek už
siėmimu, nėra laiko ieškoti 
receptų, kuriuos, gal, kada 
iš laikraščių iš’sikirpo ir da
bar nebeatmena kur padėjo. 
Tad čia paduoti receptai atei
na į pagalbą.

Kaip kepti kalakutą

Prikimštą kalakutą kepk 
neuždengtą, vidutinio karščio 
pečiuje, pusvalandį dėl kiek
vieni svaro. Jeigu kalakutas 
sveria 12 svarų, reikia pana
šiai 6 valandas kepti. Krūti
nę reikia sviestu patepti kad 
nesųdžiūtu. arba uždengti *>- 
liejnota skarele kurią reikia 
nuimti paskutinį kepimo pus
valandį. Kepant reikia visą 
kalakutą dažnai laistvt nuvar
vėjusiais į blėtą taukais. 

Darant sunką f gravy)

Išimk kalakutą ir į likusį 
skystimą įmaišyk du šaukš
tus miltų. Uždėk ant ugnies, 
maišydama pilk virinto van
dens kol sunka bus vidutiniš
kai tiršta. Virk apie penkias 
minntas ir pilant į indą dėl 
stalo vartok sietuką, tad sun
ka liks tyra.

Prikimšimu receptas
4 puodukai džiovintos duo- 

nos trupinių.
2 puodukai selerų.
1 puodukas svogūnų svieste 

iškeptų.
1 puodukas sumaltų lašinių 

(bacon).

Sumaišyk ir pilk verdan
čio vandens kol panėšės duo
nos įpin* inį. Įmaišyk ketvir
tą dalį šaukštuko juodu pipi
rų, druskos pagal skonį ir tru
putį “'sage”.

Kranberių Saladas
fCranberry Salad)

Nuplauk svarą kranberių ir 
dedant į puodą virti užpilk 
pugę puoduko vandens. Pa- 
grūsk su bulvių trintuvu arba 
Šaukštu ir virk maišydama, 
kol uogos pavirs į tirštą ko
šę. Košę pervaryk per sietu
ką ir dąpilk tiek cukraus kiek 
turi uogų tirščio. Gerai išmai
šyk. Atvėsus dėk j šaldytuvą. 
Išimti, apversk bliudą ant sa
lotų lapų arba ant indo kurio 
pagraščins gali pagrąžinti sa
lotų laipais.

miu ions cn
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Nekaltai Pradėtosios Svc. Panos Marijos 
Seserų Mija

Didžia,ji.i.n Karui pasibaigus kučiauis neprieinamos šiokios 
Lietuvoje įsikūrė pirmoji gry- mokyklos, stengiasi vaikų ka
liui lietuviškoji vienuolija. A. tekizavimu užpildyti šių spra-
a. ark. J. Matulevičius, M.I.C., 
atjausdamas lietuvaites trokš
tančias vienuoliško gyvenimo, 
bet neesant lietuviškai vienuo
lijai į kurių galėtų stoti, įstei
gė Nekaltai Pradėtosios Šv. P. 
Marijos Seserų Vienuolijų. Jis 
parašė jai įstatus ir iki savo 
mirties jąja rūpinosi ir glo
bojo. Ši vienuolija savo centrų 
•turi Marijampolėje, Lietuvoje. 
Vienuolijos tikslas

Šios vienuolijos, kaip ir vi
sų kitų, pirmaeilis tiksla's yra 
Dievo garbė ir krikščioniško
sios tobulybės siekimas. Sese
rys turi pareigų bendrai gy
venti ir apsiima vykinti Eva
ngelijos patarimus trimis įža
dais: neturtu, skaistybe ir 
klusnumu.

Bet vienuolija turi ir antrų 
tikslų, būtent — žmones vesti 
prie Dievo. Šiam tikslui dar
bo dirva yra be galo plati. To
dėl vienuolija rūpinasi, kad 
kiekviena sesuo, pagal savo 
gabumus ir pajėgas, 'teiktų 
Simonijai visokeriopų pagalbų. 
Šios rūšies darbai yra •sekan
tieji:

1. aprūpinti savo narius rei
kiamu mokslu ir specialybė
mis ;

2. mokyti, auklėti ir kate- 
kizuoti vaikus;

3. laikyti ir vesti auklėjimo 
bei mokymo įstaigas;

4. leisti, spausdinti bei pla- 
' tinti geras knygas ir laikraš-

5. laikyti ir vesti ligonines;' 
senelių ir našlaičių prieglau
das;

6. dirbti katalikiškose vai
kų, mergaičių bei moterų or-

- ganizacijose ir šiaip padėti
- vargstantiems ir tarnauti .v:- 
7 suomenei.
* Vienuolijos mintis — kuo 
“ plačiausiai išeiti į žmones,
- kad geriau susipažinus su jų

jų reikalais sėkmingiau galė
tų darbuotis jųjų tarpe.

- Per savo dvidešhnt viene-
- rių metų gyvavimo laikotar-ma
- pį vienuolija gana plačiai iš- 
~ vystė savo užsibrėžtų planų 
" ir darbuojasi įvairiose Lietu- 
2 vos vietose, o paskutiniu lai-
- ku atvyko ir į Amerikų.
- Vienuolijos darbai

- Vienuolija, suprasdama jau-
- nų vaikučių auklėjimo svar- 
2 bų, daugelyje vietų Lietuvoje 
2 yra įsteigusi varių darželius 
2 ir mokyklas. Vietose, kur vai-

gų. Sėkmingam vaikučių auk 
įėjimui taipgi daug padeda 
įvairios organizacijos kuriose 
seserys dirba, pav. Angelai
čių, Marijos Vaikų ir t.t.

Mergaitėms auklėti ir pa
ruošti gyvenimui turi pensi
jomis ir rūpinasi praplėsti au
kštesnes bei specijales, k. a. 
žemės ūkio, ruošo's mokyklas. 
Viena žymesnė šių įstaigų y-’ 
ra Keturvalakiuose Karkli
nių Žemės Ckio Mokykla”.

Savo žinioje vienuolija turi 
nemaža vargšams įstaigų: naš
laičių ir senelių prieglaudų. 
Seselės mažų našlaitį vaikelį 
augina ir stengiasi atstoti 
jaun motinų, o nuvargusiam 
'seneliui rūpinasi palengvinti 
senatvės dienas ir suteikti pa- 

j skutimus patarnavimus. Taip
gi lankosi seserys privačiuo
se namuose, kad ten vargstan
tiems patarnautų.

Spaudos darbuose vienuoli
ja kiek gali padeda Katalikų 
Bažnyčiai ir visuomenei. Šiuo 
tarpu savo rankose turi “Še

spaustuvę ir “Šešu
pės” knygynų. Pačios sese
rys spausdina ir platina kny
gas bei laikraščius, ypačiai 
“Liepsnas”.

Naudojasi vienuolija viso
mis galimomis priemonėmis, 
kuriomis ji mato galinti pa
dėti artimui. Reikia džiaug
tis tat, kad. ji auga narių 
skaičiumi bei darbais ir neša 
Dievui garbės ir žmonijai nau- 

4-dos. -* - - — . S. A.

šupės”

Frankie Potts, 23 metų, iŠ 
Warsaw, Ind., kuris užpuo
lęs nužudė senyvų moterį, FIo- 
rence Potter, 65 metų. Jam 
gręsia mirties bausmė. (Acme
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LEO NORKUS, h.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Vilniaus Lietuvių 
Atsišaukimas

VILNIUS (E) — Vilniaus 
lietuviai puskelbė Vilniuus 

‘krašto gyventojams at'sišauki 
mų, kur be kt. sakoma; “Pas 
kutinėunis savaitėmis mes esa
me pergyvenę retai istorijoje 
pasitaikančias skaudžias per
mainas, kada viltis, nusivyli
mas, didingumas ir pažemi
nimas taip greit keisdavosi, 
kad žmonės jau buvo nustoję 
tikėtis geresnio rytojaus. Pa
galiau atėjo seniai laukta is
torinės teisybės valanda. Ju* 

laukimas sujungė visus musų 
krašto ir miesto gyventojus 
be tikybos ir tautybės skir
tumo. — Nuo šios dienos pra
dėkime naujų gyveninių. Lie
tuva bus mūsų gerovės šal
tinis ir mūsų geopolitinėse 
sųlygose vienintelis tikras tai
kos ir tvarkos pamatas. — 
Mūsų numylėtas Vilnius tam
pa amžiniems laikams fakti- 
nųja sostine ir tuo pačiu at
gauna savo įtakų visam kraš
tui ir kaimynam*. Nuo šio 
laiko mes būsilne 'savo krašto 
šeimininkai. — Gyvendami 
džiaugsmingų valandų, mes, 
Vilniaus lietuviai, tiesiame 
broliškų rankų visiems mūsų 
krašto gyventojams. Mes už
mirštame vakarykščias nuos
kaudas ir skriaudas ir, ženg
dami per naujojo gyvenimo 
slenkstį, nuoširdžiai kviečia
me į talkų ir bendrųjį darbų 
visus žmones be tikybinio, 
tautinio ir socialinio skirtu
mo”.

Gintaras “Vokiečių 
Tautos Turtas”

KLAIPĖDA (E) — Pas
kelbtas įsakymas, tkad visas, 
randamas Baltijos pakraščiuo
se gintaras yra “vokiečių tau
tos turtas”, kurio negalima 
pasilaikyti 'sau nė mažiausio 
gabalėlio. Gintarų rinkti leis
ta tik vietiniams, turintiems 
specialius leidimus. Gintarų 
rkliams Nimersatėje, Melnera- 
reikia atiduoti paskirtiems pi
goje, Juodkrantėje, Nidoje ir 
Klaipėdoje. Pastebėtas be lei
dimo renkant gintarų būsių's 
griežtai baudžiamas.

GARSINKITE “DRAUGE*
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VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
▼airių valgių gaminimui, 
Pyragų pajų ri duonų kepi - 
mui; įvairių konservų ir 
preservų darymai, panki ; 
tienos kepimui ar virimui/ 
daržovių ri vaisių nžlaiky-; 
mai, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėm!.
tlą knygą galim 
tą arba r Utinėje:

s GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhlcagoJ. Visi gena ir mėgau
■ AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 

5 resnį alų, kurį nivsrdino NECTAR. šis Alna yra pagamintas ii im
portnotų pirmos rfiliee produktų.

Urmo (srholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
loomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

KAUTA Bū

0.10

040
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.
CHICAOO, ILL
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2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 I

$1,500.00 Dovano Kontestininkams
Lapkričio 19 d. pradedamas “Draugo” skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Draugas“ duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 
kontesto da’yviams. Dovanos rkiriamos pagal surinktu 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.
tiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal.

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

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.
“Draugo” administratorius

Nereik norėti ilgo gyveni
mo, jei Aukščiausiojo akyse

AKIŲ GYDYTOJAS

Najaisios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

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

KANČIŲ LIŪDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

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

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis.................................... $0.25

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

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

KLAUSYKITE

Ne* City Fnitire Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai lr Pigiai ant

1-MĮI MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vna. ir Rugp. mėnesinoae
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >6,000 
per Fedrai Saving. aml l4*n InMimm-e Corp., Washinglon, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo # v. ryto iki S v. v. 
Plrmadten|, Ketvirtadieni Ir 6eitadien| nuo 9 v. ryto iki S v. v.

St Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

< Joecph F. GrihauekaM, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETU1CAI.1.Y AKIŲ
LIETUVIS

SuvtrS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvina aklų Įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jimo. 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aktų karšt], atitaiso 
trumparegystę ir tolkregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Special# atyda atkreipiama } 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak 
NedSlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsilikimų akys atitaiso
mos ln- akinių. Karnos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YABds 1375

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 1481.

DR. A. JĖNKINŠ~
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sulai .į.
Ofiso telefonas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

fEL. YARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
(KVTECIASKAs,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:3o Vakare,

___ ir Pagal Sutarti.________

DR. P. j. BEINAR
(BEEN AKAVSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OOOO So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Weutworth 1612.

Res. — Yards 8955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakar-
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tol. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 11,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 lr 7 iki b 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir Akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-8. 7-9 P. -4.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Treėiadieniaig u
Šeitadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

dTf, G. WINSKUNAX
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD 

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

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tek Canal 0402

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Av& 

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

'.'etalonas HEMloek 6286

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

Ofiao valandos:
]0—J2 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ties. 6958 So. Talman Ava 
les. TeL GROvehiU 0617 
iffice Tek HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia suaitaraa

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEOH

♦645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomia pagal ■■ tartį. 
Offioe TaL TABda 4787 
Mamą TaL PROapeet 1881

Tel OAHal 8122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. n-

REZIDENCUA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblie 7888

Offiee Phone Ree aad Offioe
PROapeet 1028 1869 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAN ai 0708

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago

Treėiadmniaia ir Sekmadiauiaie 
pagal antartį.

a:

TaL YARda 6921
Ree.: KENvood 6107

Ofi. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao TeL 
Roaidencijoi tel B:

0636 
erly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reiideaeija
8989 So. Claremont Avė.

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

Tel OANal 0967
Rea ToL PROspeet 9669

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2248

DR. G, Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal antartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAI

4143 South Archer Avenue 
Telefoaaa Lafayette M60

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai! I| 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARdi 0994

Pirmadieniaie, Trečiadieniam v
Aaitadiaaiaia
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SVEIKINAME! —

Šio mėnesio 23 dieną, Cook 
County ligoninėje nepapras • 
tas Kristaus vynuogyno dar- 
biuinkas jėzuitais tėvas Pran
ciškus Biunanski švenčia 50 
metų vienuolinio gyvenimo ju
biliejų. Kadangi jis yra pa
guodas daugelį lietuvių sun
kiausiose jų gyvenimo valan
dose, tai, manau, verta supa
žindinti su juo ir platesnes 
Chicagos lietuvių mases.

katalikas numirė be šventų 
Sakramentų. Teko man laimė 
net du kartu lydėti T. Biman- 
skį jo kelionėse tais begali
niai ilgais ligoninės korido
riais į nesuskaitomus kamba
rius, nuo lovos prie lovos. 
Štai kų uš mačiau.*

Po pietų ir po vakarienės 
lankomi chirurgijos skyriaus 
ligoniai. Iš viso apie 1600. Pa
siėmė šveneiausį Sakramentą
ir didžiausį pundą visokiau- 

lėva's Bimanski yra lenkas,j įvairiomis Įkalbomis lajk-
rimęs Šveicarijoje 1871 «me- jagčių, jų tarpe ir “Draugą” 

su “Darbininku”. Einame.
Pakeliui sutikti gydytojai ir 
slaugės maloniai jam šypso
si ir visi sveikina. Salėse nuo 
iovos prie lovos. Katalikas, 
ar ne katalikas, vis viena. Ir 
vieniems ir kitiems jis randa 
malonų paguodos žodį, dalija 
laikraščius, klauso pagal rel-

tais. Aštuoniolikos metų jau
nuolis įstojo į jėauitų vienuo
lyną Olandijoje. Mokslus ėjo 
iš dalies čia pat Olandijoje, 
iš dalies Lenkijoje, be to dar 
darbavosi Italijoje ir Cleve- 

'Jand, Ohio, jėzuitų kolegijo
se. 1904 metais gavęs kuni
gystės šventimus Krokuvoje 
sugrįžo į Ameriką ir čia per 
10 metų vedė misijas, davė 
rekolekcijas įvairiose lenkų 
parapijose. Jo nuoširdūs pa
mokslai, sveiko proto patari
mai ir artimo meilės darbai 
užkariavo ir žmonių ir dva
siški jos širdis.

1914 metais Dievo Apvaiz
da skiria jam nepaprastą da
rbą. Viršininkų įsakymu uži
ma Cook County ligoninėje 
vyriausiojo Ikapeliono vietą ir 
joje pasilieka iki šios dienos, 
t. y. visus 25 metus. Sunku ir 
aprašyti, kiek darbo, kiek pa
siaukojimo, kiek meilės T. 
Bimanski parodė šitoje ken
tėjimų ir mirties vietoje!

Darbas čia yra didelis ir 
sunkus. Juk kiekvieną mielą 
dienelę reikia apeiti 7 didžiu
lius, net 4 miesto blokus uži
mančius pastatus, kuriuose 
nuolatos guli apie 3,000 ligo
nių, kur per metus pereina 
ne mažiau kaip 67,000 viso
kių rasių, tautybių ir tikėji
mo žmonių. Iš jų tik apie 40 
nuoš. yra katalikai. Vienam 
pačiam žmogui toks darbas 
neaprėpiamas. Viršininkai da
vė T. Bimanskiui dar uu pa- 
gelbininkus. Bet ir taip dar 
per daug darbo. Kad leng
vinu ir tikriau galėtų tie trys 
tėvai aptarnauti vi'sus pagal
bos norinčius ligonius, jie pri
silaiko griežtos tvarkos. Visas 
laikas suskirstytas į tris pa
mainas: vieną nakties ir dvi 
dienos metu. Pirmiausiai ap
tarnaujami mirštantieji, tada 
sunkiai sergantieji, galų gale 
visi kunigo patarnavimo lau
kią ligoniai. (Taip sutvarkius 
darbą galima drąsiai sakyti, 
jog Cook County ligoninėje 
per 25 m. Bimanskio darbo 
metus, nė vienas geros valios

kalą išpažinties ir tuojau pat 
duoda Šveneiausį Sakramentą. 
Kitą radęs bemirštantį už
spaudžia akis, o kitus dar net 
pakrikštija. Ligoniai, bent il
gesnį laiką čia pabuvusieji, 
jį, matyti, gerai pažįsta, džiau 
giasi jį pamatę ir su visokiais 
reikalais į jį kreipiasi. Savo 
širdyje aš vis galvojau: juk 
tui gyvas Kristus eina! (Iš 
tiesų jis ir nešėsi &u savim 
Jėzų Švenčiausiame Sakrame
nte) T. Bimanskis tame darbe 
stačiai nepamainomas žmogus. 
Juk Cook County ligoninėje 
guli vargingiausi žmonės, dau 
gelis iš jų negali atlikti išpa
žinties angliškai, kitj net do
rai susišnekėti angliškai ntf- 
molka. O štai ateina T. Biman
ski mokąs mažų mažiausiai 9 
Europos kalbas! Moka net 
lietuviškai! Kokie laimingi 
tie vargšai žmonės, kurie ma
nė, kad reiks mirti be kuni
go, be išpažinties, o štai atsi
stoja prie lovos kunigas ir 
kalbina ir šneka 'kaip nori, 
ar angliškai, ar gimtąja Įkal
ba! Beveik visi, net didžiau
si atšalėliai paskutinėse gyve
nimo valandose pasinaudoja 
proga 'susitaikyti su Dievu 
Maža tesą užsispyrėlių, atstu
miančių kunigą prieš mirtį.

Sunkiausias darbas tenka 
atlikti nakties metu, ypač po 
vidurnakčio, nes apie 2 ir 3 
valandą atveža ligonių dau
giausiai. Būna tai žmonės su
žeisti per automobilių nelai
mes, per peštynes, kiti įsi- 
kaušę. Juos reikia pirmoje 
vietoje ir kiek galima grei
čiau aprūpinti. Apie 4 vai. 
lankomi ligoniai laukiantieji 
operacijos, o tokių yra labai 
daug. Per visą naktį nusivaik- 
štinėjęs, rytą pusiau septintą
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Vienas puošnių kambarių apartamentinio buto rūsyje, kur 

gyveno pasislėpęs neseniai nežinomų .piktadarių nužudytas 
Sportsman’s parko prezidentas Ed. O’Hare. (Acme teleph.)

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

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

Rytoj, lapkričio 21 d. programa dedikuo
jama Aušros Vartų parapijai. Programoj 
dalyvauja Aušros Vartų parapijos daini
ninkai.

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

valandą eina Mišių laikyti. Po 
pusryčių ir vėl atgal prie li
gonių. Šį kartą jau pas vai
kus, pas puspročius, pas ap
krečiamomis ligomis 'sergan
čius. Ir taip diena iš dienos, 
metai iš metų, per 25 metus 
be pertraukos, be atostogų ir 
negaudamas nė cento atlygi
nimo, nei iš ligoninės, nei iš 
valdžios; net pavalgyti turi 
namo pareiti, į St. Ignatius 
Higli Scliool, 1076 W. Roose
velt Road.

T. Bimanski myli ligonius, 
kaip savo vaikus. Ji’s nepa
sitenkina tik Sakramentų su
teikimu. Jis stengiasi, kiek 
tik galėdamas, suteikti tiems 
vargšams kuo daugiausiai 
džiaugsmo ir pramogų. Pen
kiolikoje parapijų turi suor
ganizavęs ligonių lankymo 
draugiją, kurios nariai kas 
savaitę lanko Cook County 
ligoninės sergančius, ypač 
tuos, kurie Chicagoje neturi 
nei giminių nei pažįstamų. 
Lankytojai atneša laikraščių, 
'maldaknygių, šiaip jau gerų 
-knygelių pasiskaityti, rąžan
čių, medalikėlių ir kitokių do
vanėlių. Kiekvieną pirmadie
nio vakarą atvyksta iš para
pijų ir draugijų dainininkai, 
vaidintojai, muzikai ir suren
gia ligoniams įvairias pramo
gas: vaidinimus, koncertus ir 
kitokius pasilinksminimus. 
Vieną kartą mėnesyje T. Bi
manski parūpina jiems net 
judamuosius paveikslus (Juos 
apmoka iš savo kišenės Evan- 
ston, IU., lenkų parapijos kle
bonas kun. Witnianski, dide
lis tėvo Bi'manski darbi) ger
bėjas). Nekartą ligoninėje ap 
silanko ir žymios meno pajė
gos.

Visi ligoniai T. Bimanskiui 
lygūs. Nėra jam nei lenko, 
nei lietuvio, nei vokiečio, nei 
prancūzo. Visiems jis lygiai 
malonus, visiems jis lygiai 
patarnauja. Visi kuriems teko 
•susidurti su T. Bimanskiu yra 
juo sužavėti. Gerbia jį ir my
li net ne katalikai gydytojai 
ir slaugės. Tos pagarbos nu
sipelno jis ir iš mūsų lietu
vių. Jei ne jis, tai daugelis 
mūsų tautiečių būtų mirę lyg 
gyvulėliai be šventų Salkra- 
mentų ir gal net atmžinaj sa
vo sielas pražudę. Mat į Cook 
county ligoninę patenka daž
niausiai patys vargingiausi 
žmonės, daugelis jų seniai ne
buvę bažnyčioje apsileidėliai, 
taip kad net gerbiamieji pa
rapijų klebonai nežino, kad 
jų parapijonys yra mirties pa
vojuje Cook_Couuty ligoninė
je.

Manau, kad mano brangūs 
tautiečiai nesupyks, jei aš ta 
jubiliejaus proga pasveikinsiu 
T. Bimanskį visų Chicagote 
lietuvių katalikų vardu ir pa-

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršrutas

Lapkričio 26 d. numatomos 
prakalbos East St. Louis, IIL 
ir po jų gal būt )»vyks su
ruošti prakalbas Springfieltį 
III. ir Kansas City.

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyja

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

AVaukegane, Kenoslioje ii 
Racine prakalbų laikas bus 
paskelbtas vėliau, kai jau bus 
susitarta su vietos veikėjais.
Vėliau numatomos prakalbos;

Gruodžio ir sausio mėn 
prof. K. Pakštas sakys eilę 
prakalbų įvairiuose amerikie
čių klubuose Arkansas, Loui- 
siana, Texas valstybėse.

Vasario mėn. kalbės Chica
goje, Grand Rapids, Detroit, 
Rochester, New York, Newark 
Philadelphia ir Baltimore.

Vasario pabaigoje ir kovu 
pirmoje pusėje lankys Con, 
neetieut ir Massachusetts val
stybes.

Nuo kovo 15 d. numatomas 
didelis prakalbų maršrutas iš
ilgai Kanadą nuo Rytų į Va 
karus, apimąs daugelį klūbų 
ir organizacijų visuose did
žiuose Kanados miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpiūčio pusė yra vėl anga
žuotas Kalifornijos universi
tete, Los Angeles politinės 
geografijos paskaitoms vasa
riniame semestre.

Nuolatinis adresas: Prof. K. 
Pakštas, 38 Tower St., Wor- 
cester, Mass.

linkėsiu jam ilgiausių metų 
bei geros sveikatos tolimes
niems dar Dainį s.

J. Kidykas, S.J.

Užuojauta
Spalių 16 d., Lietuvoj, Žieg-Į 

ždrių dv., Kauno apskr. mirė 
Stasys Pocius, gimęs 1915 me-' 
tais Chicagoje. Velionis pas- Į 
kutinius dvejus metus sirgo Į 
džiova, todėl, baigęs gimna
ziją, negalėjo tęsti toliau mo
kslo universitete. Palaidotas 
Pažaislio Ikapuose.

Liūdesio valandoje mūsų 
bendradarbiui, R. Pociui, Ma- 
rianapolis Kolegijoj, reiškia, 
me užuojautos. Redakcija

Vincas Dobrovalskis 
Sveiksta

Bill ings ligoninėj, 950 East 
59th Street, po operacijos gu
li Vincas Dobrovalskis, kuris 
kasdien eina geryn. Netrukus, 
tikimasi, pasveiks.
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GIESMYNAS
Įsigykite Naujų Giesmynų. Jamų 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušikų patvarkė
Ant, S. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 aentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MISOLALIS 
šlovinkim Viešpatį.

Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai 
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms tr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kalne — B. T a. Reikalaukite lėi
DRAUOAB PUB. O O. 

2334 So. Oakley Ava., 
Chicago, Illinois

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
L& angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiikiš

Lapkričio 20 Diena
Kokia daugybė giriasi kad 

jei proga atsirastų, jie tiesiog 
linksmai mirtų kardu arba 
liepsna! Bet, o! kokia mažu
ma eis į Dievo Kryžiaus karą, 
nes kuomet jie pamano apie 
Mirtį jie susimaišo!

Gėlei Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie 
tams, L&idotavems, 

.............Puolimam*.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

All
VALERIJONAS

LUKOŠIUS

Mirė lapkričio 18 d., 1939
m., 4:00 vai. ryto, sulaukęs 23 
metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinų Veronikų, brolius: Le
onų, kunigų Pranciškų ir Vla
dislovų, seserį Sofijų ir gimi
nes, pažįstamus ir draugus.

Kūnas pašarvotas 6944 So. 
Maple wood Avc.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 33 uiena Iš namų 
8:30 valandų ryto bus atlydėtas 
į Gimimo Panelės Žvončiauslcs 
parapijos bažnyčia, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų Po pamaldų bus 
nulydėtas j švento Kazimiero 
kapines.

Nuoši-džial kviečiame visus 
giin-nes, draugus ges ir pažjs- 
tamus-f-.s dalyvauti šiose, lai
dotuvėse.

Nuliūdę;
Sesuo.

Molina, Broliai tr

Laidotuvių dir.: Butkus Ue- 
dertaking Co., tel Canal 3101.

•AKT. UD. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI 
KELNER —PRUZIN 

•erlaosiae Patarsavbnaa — Moteris patarnauja
Phoae 8000 00 W. 16«h Ava.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiniiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis:

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki |6000.0Ū pm = 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp^ po United Statas = 
Govarueeat priežiūra.

Mokame Už 
Padėtos Pinigus 31%

Ofiao vii.: 8:00 vaL ryto iki i :00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0V vaL

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN FAKEL, Prea

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
llllllilIlIlIlIGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlll

NARIAI CHIOAGOS, CICEROS LIETUVŲ? 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P Cpatarnavimas HITID U LAN b l dieną ir naktį
V V A T KOPLYČIOS VISOSE 

D I K A 1 MIESTO DALYSE

Antine B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GBOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727________

TA V IY A T koplyčios visose 
L-/ A IV. C\ A Chicagos dalyse

Klausykite mOmj radio programo Antradienio tr 
šeštadienio rytais 1O.IMI valandų. Iš Wllu* stoties (14M.) 

Ra Povilą Saltlmlcm.

Lactiawicz ė Senai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULIman 1270

4348 So. California ,Ava. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

flntaias M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1.1. Zola 1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 8. TVestern Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419



BRXtrUXš Pirmadienis, lapkr. 20 d., 1939

Iš Vilniui Remti 
Draugijos Veikimo

BRIDGEPORT. — Lapkr. 
4 d., Vilniui Remti dr-jos bu
vo šokių vakaras, Sandaros 
svetainėj. Vakare dalyvavo 
inteligentiškos publikos. Ma
tėsi 'mūsų profesijonalai: dr. 
A. Stulga su žmona, dr. Ura

tai padaryti, bet nesuradau. Naujienos IŠ 
Matyt, tuoj apleido salę. .Jol WXYZ
auka prisidės prie sušelpimo
vargšų vilniečių. Kai dau- T0WN OF LAKE 
giau tokių noriai aukojančių 
žmonių turėsime, mūsų tauta 
bus gyva, o nualintas, išba
dėjęs Vilniaus kraštas atsista- 
tys ir Lietuvos nepriklauso
mybė bus apsaugota. Taigi,

ngeli's ir visa eilė patrijotų.j dar kartų dėkui visiems, kas 
Prie geros nuotaikos pasiimk-1 tik kuo nors prisidėjo prie 
sminta, pašokta lietuviškų} pramogos pasisekamo, 
tautiškų šokių. Pelno padary- Beje, dėkui muzikantams, 
ta $22.80, kurie jau nuvešti kurie pasišventę už pigių kai-
į Lietuvos konsulatų, iš kur 
pasiųsti į Vilnių.

Rengimo komisija dėkinga 
visiems, kas tik kuo nors prD 
sidėjo įprie šio vakaro pasise
kimo. Draugijos nariai: St. 
Petrauskaitei už paaukojimų 
užkandžių; A. Budriui, pirm. 
ir jo žmonai, kurie pardavė 
daug tikietų ir darbu prisidė
jo. Darbininkėms-ams: P. Pe
trauskaitei, A. Stočkienei, V. 
Balandai, J. Rašinskienei ir 
B. Šaulienei, kuri ne tik ti
kietų daug pardavė, bet ir 
dirbo nuošfrdžiai.

Negaliu praleisti nepaminė
jus ir nepadėkojus vienam ge
ram žmogui, kuris tani vaka-

nų nuoširdžiai griežė net iki 
vėlumos.

Ši draugija netrukus rengs 
vėl kitų pramogų. Vėliau bus 
pranešta apie tai.

Korespondentė

- lap
kričio 11 d. biznierkoa V. Vai
čkienės augintinės Sofijos Mo
lis įvyko iškilmingos vestu
vės su Pr. Bobek. Šlifibų da
vė kun. St. Valuckis. Bažny
čia kvepėjo gėlėmis išpuošta. 
Alek. Juozapaitis gražiai gie
dojo “Ave Maria”, pritariant 
VI. Daukšai vargonais. Puota 
įvyko V. Vaičkienė'.? svetai
nėj. Svečių susirinko arti du 
šimtai.

Linkiu jaunavedžiams ge
riausios kloties naujame gy
venime.

Tik Vienas Neliūdėjo...
BRIGHTON PARK. — Šio

mis dienomis Brighton Parko 
biznieriai labai susijaudino 
išgirdę, kad jų amžiaus drau
gas atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Sužinoję apie mirtį pažį
stami ir nepažįstami aplankė 
jau pašarvotų jo namuose, kur 
pastebėta vienas linksmas biz
nierius. Paklaustas dėl ko ne-

Lapkričio 18 d., St. Jasevi
čius, vienas iš CYO narių, 
ims sau draugę Lucijų Andri
jauskas, Šv. Kryžiaus bažny
čioj. Vestuvių puota įvyks ’sa- 
>ėj, prie 64 ir Marshfield ave.

St. Bartkus, užlaikantis “3 
užeigų ir “sbower 

batlis”, 4625 Paulina St., šio
mis dienomis pagerimo mau
dynę.

re nupirkęs įžangos bilietų?,liūdi, atsakė: ‘'Don’t badei' 
pareiškė: “Kadangi jūs dir- mį 
bat naudingų Vilniaus gelbe- 
juntii darbų, aukoju $1.00”.
Gaila, kad to žmogaus nepa
ėmiau vardo. Vėliau norėjau

1940
Naujausi ir gražiausi Dariaus 

ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų ti
krą orlaivį ‘Lituanica’ ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai pui
kus artisto J. Arlausko piešinys.

Gražiausia Kalėdinė dovana pa- 
- siuntimui Lietuvon. Kaina 25c, 

už vieną. Užsakant pažymėkite 
kokiais norite mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėti, 
-arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu: .

STANDARD CALENDAR CO., 
332 West Broadway,

South Boston, Massachusetts

esu iš kitos para
pijos”. Daugelis apgailestavo, 
kad sergančiam biznieriui A- 
ntanui nepašaukė kunigo, kad 
laidoja nešventinoj vietoj, kad 
kaltas ir pats Antanas, jog) 
nesirūpino, kol sveikas buvo* 
taipgi kad pasirinko tokių gy
venimo draugę, kuli pamiršo, 
kad tokiam gyvenimo varge 
reikia šauktis Dievo.

Tokia mirtis ir laidotuvės 
laukia visų, kurie neskaito 
katalikiški) laikraščių ir kny
gų, pasninkų neužlaiko, šv. 
Mišių ir pamokslų neklauso.

Dabar Brighton Park misi
jų laikas, visi gali pasitaisy
ti, tik reikia lankytis į baž
nyčių. Rap.

Peoples teatras, 47tli ir Ash
land Ave., šiomis dienomis ta
po moderniškai atremontuo
tas iš lauko ir vidau's.

Šv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų 
Centro Veikimas

Yra pa'skirta tik viena die
na savaitėje maldai ir poil
siui: sekmadienyje. Rytų visi 
einame bažnyčion pasimelsti, 
atiduoti Dievui garbę, o po
piet kiekvienas ieškome užsi
ėmimo gražiai praleisti laikų. 
Bet pasitaiko toks sekmadie
nis, kada negali išgalvoti, kūl
ei ti ir kų veikti. Rodos, visi 
draugai turi kudmi užsiim
ti, o aš ne. Jei turi jau pa
daręs planus ateinančiam sek
madieniui, tai padaryk ir dar 
kitam, kad ta diena jums ne
paliktų tuščia. Bet kas bus?

Labai įdomi pramoga, ku
rių rengia Akademijos Rėmė
jų centras, įvyks 26 dienų lap
kričio, vienuolyno auditorijo
je, 3 vai. popiet. Kortų ir kau
liukų žaidimai suįdomina 
daug žmonių, nes kiekvienas 
jaučiasi laimingu ir tikisi iš
laimėti dovanų.

Užsibrėžk kalendoriuje tų 
dienų ir būtinai pasiryžk da
lyvauti Rėmėjų “card-bunco 
party”. Nesigailėsi. Rūta

Sodaliečių Vakaras
T0WN GE LAKė. — Ne

kalto Pras. P. šv. mergaičių 
sodalicija ruošiasi vaidinti 
gražų veikalų “The Yellow 
Sliadow”, trijų aktų misteri
jų. Vakaras bus gruodžio 10 
ir 11 dd., Davis Sųuare Park 
Auditorijoje. Pradžia 8:15 v. 
vuk.

Daug tame darbuojasi dva
sios vadas kun. A. Valančius. 
Veikalui parinko tinkamus lo
šėjus ir pats režisuoja. Todėl 
nei viena’s nenusivils pamatęs 
tų veikalų.

Sodalietės lauks atsilankant 
jaunimų ir senesnių. Omega

Kantrybė kenčia, bet tiktai 
1 kad ji pergalėtų.

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

J PAKLAUSIMUS DĖL KALĖDINIŲ PLOTKELIŲ

Pranešama, kad šiuo laiku galime pagaminti plot- 
kelly užtektinai visoms Amerikos lietuvių parapijoms. 
Plotkelės yra pilno dydžio, spalvotos lr su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui: “Linksmų Kalėdų” lr “Garbė Die
vui Aukštybėse.”

šiuo laiku plotkelių jau užsisakė ir Londono lietu
vių klebonas.

Visi norintieji prašome kreipus:

Bro. Vladas Cibulskis,
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois

IMPORTANT!
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

HAVE BEE*
ABLETO GET NEVV ENERGY

If you feel tired out, limp, liutleaa, 
moody, depreaaed—II your nervee 
are constantly on edge and you’re 
loaing your boy frienda to more 
attractive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dūli, 

k tired. erosą woman—
Alf you may need ia a good reliable 

tonic. If ao, juat try famoua Lydia E. 
Pinkham’a Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
atimulate gastric juices to help digest 

i Aodand aaaimflate more wholeeome I

which your body uses direetly for 
energy to help build up more physi
cal resistance and thus help calm 
jittery nerves, leaaen female func- 
tional diatress and give you joyful 
bubbling energy that ia refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marvelous benefita from 
Pinkham'a Compound. Resulta 
should deligM you i Telephone your 
druggist right now for a bottle. -

WELL W0RTH TRYING. *

Daug townoflakiečiij žada 
dalyvauti “Draugo” jubilieji
niame bankiete. Gerai, visi iš 
vieno, o mūsij dienraštis su
silauks 100-inečio.

Stotis WXYZ

Graži Radio
Programa

Pasiklausęs keletu antradie
nių naujos ‘“Draugo” radio 
programos iš stoties WGES, 
ištikrųjų, negaliu praleisti ne
parašęs. Dabar “Draugo” ra
dio programas puošia žavė- 
jančios dainos, gražios kal
bos, muzika, žinias ir t.t. To
dėl, .patariame lietuviams 
kausytis “Draugo” radio pro 
gramų. Stotis WXYZ

Sąjungiečių 55 kp. 
Vakaras

AVEST SIDE. — Moterų j 
Sųjungos 55 kuopa šį vakarų,} 
t. y. lapkričio 20 d., parapijos 
salėj, rengia “bunco” žaidi
mų. Sųjungiečių parengimai, 
būna pilni gyvumo, tat ir šį 
kartų bus duodamos gražios 
dovanos. Be to, bus laimėji
mas ir kalakuto. Kaip sykis 
kalakutas bus labai naudingas 
išlaimėti Padėkos dienai.

Šiuo tat sųjungietės ir kvie
čia visus atsilankyti išmėgi
nimui savo laimės.

Prašome ir kitų kuopų sų- 
jungiečių atsilankyti į šį mū
sų parengimų.

Rengimo Komisija

American Legion 
Auxiliary, Darius
Girėnas Unit 271

Šokių vakaras bu's lapkri
čio -25 d., 8:30 vai. vakare, 
naujame name, 4414 S. West- 
ern Ave.

Ne tik turėsite progos sma
giai praleisti vakarų, bet, jei 
negalėjote dalyvauti namo a- 
tidaryme, dabar galėsite ap
žiūrėti namo kambarius. Bus 
traukimas iš knygučių par
duotų kėlimui fondo ir išda
lintos nuo durų dovanos (door 
prize). Įžanga 25c.

Mrs. Bertha Marger

“Bridal Shower”
BRIGHTON PARK. — La

pkričio ll d. puošniame Jan- 
čauskų name, 2463 W. 45th 
St., įvyko pagerbtuvės Eleo
noros Jančauskaitės ir .Jurgio 
Gedvilo.

Susirinko abiejų giminės ir 
draugai pasveikinti Eleonora 
ir Jurgį ir sudėti brangių do
vanų, už kų abu susirinku
siems padėkojo.

Elenoros sesutės Viktorija 
ir Paulina ištaisė šaunių va
karienę. Joms pagelbėjo E. 
Mondziejauskienė ir A. Va- 
ai įkaitė. JI

Elenora ir Jurgis yra pa
vyzdingi jaunuoliai, katalikiš
kai išauklėti.

Iškilminga'.? šliūbas įvyks 
lapkr. 25 d., 3 vai. popiet, 
Nekalto Prasid. Pan. Šv. bažr

Litten to and Advertite over
NUNDEGH’S YU60SLM* RAM
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

•iu«
Har. SOM

WWAJE,
S96 S. Clark St, Chieago

Standard Clnh

GARSINKITES “DRAUGE”

M. J. Kiras
REAL ESTATE

K-

3251 So. Halsted St.
TEL. VICTORY 0 3 9 9

M

; pamokslų!
J Kunigai turėtų įsigyti į
į Vyskupo Petro Pranciš- J 

j kaus Bučio, MJ.C. para-į 
|šytą {

400 puslapių knygą.

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

Chicago, III. į

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midvtest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknia, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

nyčioj. Vestuvių puota para
pijos svetainėj.

I
Linkime Elenorai ir Jur

giui daug laimės ir pasiseki
mo moterystėj. Rap.

Kam Kankintis?

GAIKITE 

M CSŲ 

THERMIC 

PERMANENT 

ffAVE

Ok
Mes pasižymėję su mūsų 

“Machineless Waves,” nes su- 
gergeniueja ir švelniausius plau
kus. ir tus KcrlM-niunJinias laiko
si tol kol plaukai Išauga.

Mes garantuojame m&sų
“permanents.”

SI.75 Ir aukšėlau 
kili $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.*« QA J 
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES 

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

I
’ Club

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

:£llinillllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII£

Iturtas VIRŠ------------- ?3,500,000.00|
I ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00j
= Dabar mokam 31/2% P®'
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
! FEDERAL
| SAVINGS 1192 ARCHER AVENUE =

SAVINGS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

and
E LOAN ASSOCIATION

OP CHIOAGO _

\*IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»

lf

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau viaokloa rąėlea nauju namus ant 
lengvą mėnesinių iftmokėjimą. Darau Tį
soki taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
Jimo, ant lengvą mėnesinią išmokėjimą.
(Iigannn geriansį atlyginimą U Fire In
surance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant nanją ir 
seną namą, ant lengvą mėnesinią iimo- 
kėjimą nno B iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

J

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAM IHMOKftJIMAIB

Barskis Furniture House, Ine.
•THI HOMN OV PINU FURNITURE” RINGE 1M4

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

B. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

BRIGHTON INN

— Schlitz Alus —
Geras Vynas ir Degtinė
3965 Archer Avenue

TELFONAS LAFAYETTE 3136 
Nauji savininkai:
Petras ir Marijona Zemliai

CLASSIFIED
PX10>AVfMUI NAMAI

Fardavimul forklozuoti namai: 
15 fletų mūrinis kampinis namas; 
apšildomas; gerame stovyje ir ge
ra vieta. Mėnesinė renda $519.00. 
Taksai tiktai $600.00 j metus. Kai
na $14.500.00.

Dviejų fletų mūrinis namas. 5 ir 
6 kambariai. Karštu vandeniu ap
šildomi. Mūrinis garadžius, jvažia- 
vitnas iš šono. Arti Marąuette Pk. 
Kaina $S,500.00.

6635 So. Sacramento Avenue, mo
derniškas 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, mūrinis bunga
lotv. Mūrinis garadžius ir 4 kam
barių fletas. Forklozeris parduos 
pigiai arba mainys. Netrukdykit 
nuomotojų, nes savininkų ten nėra.

Norintieji pamatyti vidų kreipki
tės j Chas. Urnlch. 2500 W. 63r<l 

^ĮL TeL ProRĮ)Pct 6025;
PARDAVIMUI TAVERNAS

Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liąuor Store). Kaina su staku 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levard 0210.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai jrengtas; gera vieta: biznis Il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2250 Wcst 
2 3 r d Place. — Telefonas Canal 5970

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nea 
negailu laikyti dėl ligos. Anna Bruz
gulis, 2645 West 43rd St. Phone 
VIRginia 2157.

REIKALINGI PAURA VEJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga Ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kentucky AVholesnle Liųnors 
2601 W. 51st St.

 Chieago. III.

PARDAVIMUI NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po fi kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9.250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
popiet Sekmadieni. Tel Stewart 6230.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai Įrengtas: gera aplelln
kS: parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznj. AtslSauklte:

5.3OO So. Prineeton Ave.
PARDAVIMUI NAMAI 

Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2334 
Ho. Oeklev Ave.. Chicago. Ulinois.

LIETUVYS SIUVIMAS 
Siuvu naujus lr taisau senus kau

tus. furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbų, vist 
mano kostumerlal užganėdinti. Tra- 
šome pabandyti.

A. jHLTNSKAS 
2010 Canal nori Avenue
PARDAVIMUI NAMAS

fi kambarių medinis narnai, kar
štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
Ro. Albany Ave. Atsišaukite: Bever- 
ly 4S83. Bargenas.

a w w -w a « — _ . _ . POCAHONTAS Mine Run Iš geiauslų mainų;

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
 . ** ** nui ar daugiau, tonas... .*7.40. Sales Tai Eksta

j


