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POPIEŽIUS VEL KVIES VALSTYBES TAIKON
VATIKANE SPĖJAMA, 
ARTIMUOJU LAIKU 
TAS BUS PADARYTA

Popiežius daug susirūpinęs, 
nes karas gali pakirsti 
krikščionišką civilizaciją

VATIKANAS, lapkr. 26. — 
Vatikano sluoksniuose spėja
ma, Ikad Šventasis Tėvas Pi
jus XII, rasi, artimomis die
nomis iš naujo Europos 'ka
riaujančias valstybes dar tvir
tesniu raginimu pakvies nu
traukti kary ir daryti taiką, 
ka.

Sužinoma, kad dėl šio ka
ro jMipiežiaus susirūpinimas 
kasdien didėja, nes krikščion
iškai civilizacijai numatomas 
tikras pavojus. Kai barbariški

Bohemijos Moravijos nacis 
protektorius pakeičiamas

LONDONAS, lapkr. 26. — 
“Daily Herald” paskelbė ga
vęs žinių, kad Bohemijos Mo
ravijos protektorius Neura- 
tbas prašęs -IJ-itlorio-jį—at4eis- 
ti iš pareigų, nes jam, esą, 
sunku be gausaus kraujo lie
jimo nustelbti čekų sąjūdį 

'■'jnieš nacius.

SakfAna, Hitleris išpildęs jo 
prašymą. Nežinoma, įkas bus 
paskirtas Neuratlio vietoje.

Neuratbui vadovaujant pa-

Nacių bombomis sunaikinta 
keturi britų karo laivai

BERLYNAS, lapkr. 26. — 
Vokiečių oficiali žinių agen
tūra praneša, kati vokiečių la- 
<ūnai vakar Šiaurės jūroje, a- 

560 mylių nno VcKietijos 
ikrančių, bombardavo britų 

karo laivus ir 'keturiems jų
gerai pataikė.

Agentūra planeša, kad visi 
lakūnai laimingai grįžo, ne
paisant (priešlėktuvinėmis pa

KANADAI BUS BRANGUS 
KARAN ĮSIKIŠIMAS
OTTAWA, Kanada, lapkr. j 

25. — Kanados finansų minis Į 
tras J. L. Ralston pranešė, 
ikad Kanadai pirmieji karan 
įsikišimo metai atsieis iki 315 
milijonų dol.

Ministras per radiją tikri
no, kad vyriausybė tuojau im
sis gaminti antipovandeni- 
nius laivus Anglijai. Be to,! 
gal bus statomi dar ir stam
besni karo laivai.

Kanados vvrinutoyhė daug, 
susirūpinusi Britanijos impe-| 
rijos likimu, jei karas veikiau} 
nebus nutrauktas.
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susikirtimui jūrose nė vienai 
pusei neduos geistinų sėkmių, 
karo liepsnos persimes j saus- 
žemius ir pirmiausia teks nu
kentėti didesniems miestams.

Gruodžio pirmomis dieno
mis popiežius inauguruoto Pon- 
tifikalinę Mokslų Akademija, 
o paskiau kalbės kardinolų 
susi l inkime. Kalbama, kad .Jo 
Šventenybė pasinaudos viena, 
ar kita proga atsišaukti į ka
riaujančias valstybes taikos 
reikalu.

tokutiniais laikais Prahoje če
kai studentai smarkiai buvo 
sukilę prieš nacius išsilais
vinti iš vergovės. Keliolika 
studentų -ir- kitų vadų sušau
dyta. Šimtai, o gal tūkstan- 

I čiai, kitų įkalinta koneentra- 
1 cijos stovyklose. Tačiau sąjū
dis nenustelbtas. Tad Nema
tinis huvo priverstas pasi
traukti.i

Matyt, protektorium bus
! skirtas koks žiauresnis slkerdi-| 
1 kas.

trankomis smarkaus apšaudy
mo.

Paskiau per radiją vokie-' 
čiai plačiau paskelbė apie tą! 
įvykį i,r pareikšta daug! 
džiaugsmo, kad britų karo lai-j 
vų skaičius nuolat retėja. To-j 
liau pažymėta, kad netolimoji 
ateityje ne Anglija Vokieti-' 
ją, bet Vokietija Angliją su
simes blokuoti. Tuo keliu su 
britais buto atsiskaityta.

VOKIEČIŲ KONSULAS 

PRIEŠ ĮSIKIŠIMĄ KARAN

SEATTLE, Wash., lapkr. 
26. — Vokiečių generalinis 
konsulato iš San Francisco čia 
vokiečių amerikiečių vakarie
nėje kalbėjo:

“Iš mūsų širdies gilinuos 
mes linkime J. A. Valstybėms 
neįsikišti į dabartinį karą Eu
ropoje )»

GAISRAS IŠTIKO SOVIETŲ 

BAZĘ ESTIJOJ

KOPENH A O EN A S, lapkr. 
26. — Gauta žinių, knd dide
lis gaisras ištiko vieną sovie
tų karo laivyno bazę Estijos 
pakrantėse. Vos išvaduotas 
sovietų munteijos sandėlis.
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Mūsų artilerija Vilniuje. Artilerijos dalys pravažiuoja pro Vilniaus Katedrą.

MASKVA. — Sovietai oficialiai paskelbė, kad Karelijos iš- 

kišulyje ties Rusijos siena suomiai artilerijos šoviniais už

mušė keturis sovietų kareivius ir karininkus ir sužeidė 9 ki

tus. Sovietų vyriausybė Suomijai pasiuntė griežtą. įspėjimo 

notą. Pirmiausia reikalauja, kad. suomių kariuomenė būtų 

nuo pasienio toliau ištraukta. '

HELSINKIS. — Suomijos vyriausybė gavo sovietų notą 

dėl įvykio pasienyje. Notos turinys nežinomas. Kai kas spė

ja. kad, rasi. bus ultimatumas. Suomiai išsigina šaudymo į 

sovietų, kareivius. Kalbama, kad gal Maskva tyčia ieško prie

kabių. ---------------------- -----------------------

LONDONAS. — Britų ir prancūzų karo ir prekybos lai

vynai skaudžiai nukentėjo nuo vokiečių veiklos. Vakar nuo 

minų nuskendo britų prekybinis laivas ‘ ‘ Rawalpindi' 18,697 

tonų, ir lenkų keleivinis puošnus laivas “Pilsudskį”, 14,294 

tonų. Su abiem laivais žuvo apie 287 asmenys.

LONDONAS. — Ministras pirmininkas Chamberlainas va

kar per radiją kalbėjo J. A. Valstybėms ir Kanadai. Jis pa^ 

reiškė, Britanija pilnai pasitiki laimėti šį karą. Kalbėjo apie 

nacių nežinoma tuimą su minomis. Ragino britus būti ramiais, 

laikytis rimties. Karas bus laimėtas.

ROMA. — Italijos vyriausybė sumažino kariuomenę 300,000 

kareivių. Tas tik žiemos laiku.

Velsiečiu povandeninis laivas 
nuskandino brito maskuota laiva

BERLYNAS, lapkr. 26. — 
Vokiečių karo vadovybė pra
nešė, kad vokiečių povande
ninis laivas šiaurinėse Angli
jos pakrantėse nuskandino 
britų pagelbinį laivą, 7,000 to
nų, užsimaskavusį olandų pre
kybos laivu tikslu nutverti 
spąstuose povandeninius lai
vus. .

Pažymima, kad britai prieš 
vokiečius griebiasi įvairiausių 
•smerktinų gudrybių. Bet vo
kiečiai apie tai sužino ir tin
kamai apsidraudžia.

RUMUNIJA BŪSIANTI -
NEUTRALI

BUKAREŠTAS, lapkr. 25. 
— Naujas Rumunijos premje
ras Tatarescu pareiškė, kad 
Rumunija šio karo laiku lai
kysis griežtojo neutralumo, 
tni vra nepntaikausinnti nė 
vienai kurini kariaujančiai pn 
sei.

Tatarescu be premjero po
zicijos yra dar užsienių reika
lų ir propagandos ministeris.

SIŪLO DARBININKAMS
VESTI KASYKLAS
KTRKSVILLE, Mo., lapkr. 

25. — Emmett Corrigan ir 
Blacksmitb Bros. anglių ka
syklose keletas šimtų anglia
kasių sustreikavo. Reikalauja 
trumpesnių darbo valandų ir 
didesnio atlyginimo.

Kasyklų savininkai tvirti
na, kad negalima angliakasių 
patenkinti, nes iš kasyklų ve
dimo apturiimato mažas pelnas, 
kurs reikalingas pačių kasy
klų tvarkingam išlaikymui.

Kadangi darbininkai laiko
si kitokios nuomonės, tad sa
vininkai siūlo patiems darbi
ninkams vieną, arba du 'mėne
siu kasyklas operuoti. Emmet 
Corrigan sutinka leisti darbi
ninkams vesti savo kasyklą 
vieną mėnesį, o Blae.ksmith 
Broto. savąją — dn mėnesius.

Angliakasių unijos viršinin 
kai pranešė, kad jie apie šiuos 
pasiūlytomis pagalvosią

DIES REIKALAUJA 
NUTRAUKTI SANTYKIUS 
SU SOV. RUSIJA

WASH INGTON. — Kon
greso žemesniųjų rūmų komi
teto tyrti 'kai kurių gaivalų 
neamėrikonišką veiklą pir
mininkas M. Dies pareiškia, 
ikad .J. A. Valstybių vyriausy
bė anais metais pripažino sov. 
Rusijos vyriausybę sąlyga, 
kad sovietai nevykdys šioj ša 
ly jokios savo raudonosios 
propagandos. Pasirodo, sovie
tai sulaužė minėtą sąlygą. 
Tad J. A. Valstybių vyriau
sybės pareiga nutraukti su 
Matokva turimus diphnnati- 

' nius santykius.
Anot Dieso, sov. Rusija da

ro sąmokslus neigti ameriko
niškus įstatymus, šioj šaly iš
laiko savo slaptus agentus ir 
prisideda prie pramoninių ir 
karinių paslapčių vogimo.

Dies čia grįžo aplankęs 
New Orleans, Chicago, De
troit ir kitus miestus. Jis sa
ko, Ikad šalies administracija 
greitu laiku šalį apvalytų 
nuo komunistų, nacių ir kitų, 
jei ji to norėtų. Pasirodo, ji 
nenori to daryti ir leidžia ne- 
amerikoniškai veiklai čia vis 
labiau plisti ir įsigalėti.

Komunistai J. A. Valstybė
se jau tiek įsidrąsinę dėka ad
ministracijos keisto nusistaty
mo, kad šiandien jie jau orga
nizuotai ima veikti, kad ir 
Amerikos ikaro medžiagos 
siuntos būtų sulaikytos. Mat, 
to pageidauja naciai, o bolše
vikai su jais sėbraujant

Anot Dieso, CTO unijos 
Chieagoj ir Detroite remia ko 
munistų partijos sąjūdį.

Kas įdomiausia, kad fede
ralinio tyrimų biuro direkto
rius Edgar Hoover atsisako 
kuo nors padėti Dieso komite
tui. Šis komitetas norėtų su
rasti tariamąjį sovietų agentą 
George Min'k. Teisingumo de- 
ipartamentas nenori jo ieškoti,

Kaina 3c

JAPONIJA GRASINA 
ANGLIJAI DEL NACIŲ 
EKSPORTO VARŽYMO

Kitos neutralios valstybės 
negali grasinti britams, 
tad Londone sukėlė protestus

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Nepaisant japonų vyriausy
bės grasinimų imtis atitinka
mų kontrpriemonių ir kitų 
penkių neutralių valstybių su
keltų protestų Londone, An
glijos vyriuu'sybė sakosi ji 
griežtai laikysis nuosprendžio 
ir teisės grobti visokį vokie
čių eksportą.

Vyriausybė žada kiek tik 
bus galimumo neutralioms 
valstybėms lengvinti tuos iš
keliamus sunkumus, kurie a- 

| teinantį antradienį įsigalios, 
j kai Imto pradėta kova prieš 
nacių eksportą.

Vyriausybė pareiš/kia, kad 
neutralių valstybių protestai 
turėtų būti siunčiami ne An
glijai, bet Vokietijai. Nes, sa

IŠTRAUKIAMI LENKŲ 
ZLOTAI

BERLYNAS, lapkr. 25. — 
Jš aneksuotų buvusių Lenki
jos teritorijų iš apyvartos iš 
traukiami lenkų zlotai (pini
gai) ir įvedamos vokiškos 
markės.

NUTEISTA 10 METŲ 
KALĖTI

BERLYNAS, lapkr. 25. — 
Už maisto krovimą atsargai 
nacių teismas šeimininkę Mar 
thą Krause nuteisė 10 metų 

1 kalėti.

KARALIUS SŪNŲ PAKĖLĖ 

SENATORIUM

BUKAREŠTAS, lapkr. 26. — 
Rumunijos karalius savo sū
nų princą Michailą, 18 nn. am
žiaus, pakėlė senatorium ir jis 
iškilmingai prisaikintas.

RUMUNIJA MAŽINA 

EKSPORTĄ

BUKAREŠTAS, lapkr. 26 
— Naujoji Rumunijos vyriau
sybė nusprendė žymiai suma
žinti eksportą, ypač javų ir 
kitų maisto produktų.

o direktorius E. Hoover sta
čiai atsako, ikiad jo agentai ne 
žino, kur tas Mink galėtų bū
ti.

Dieso komitetas veiks tik 
iki samdo 3 d. Paskiau savo 
žygiams neturės lėšų. Toles
niam tyrimui pražūtingos šios 
komunistų ir nacių veiklos 
reikalinga išlaidos, šalies ad
ministracija tyrimui priešin
ga. Tad šis reikalas priklauso 
nuo paties kongreso. O kon
gresas to nedarys be visuome
nės reikalavimo.

No. 278

ko, Vokietija yra atsakinga 
už Anglijos iškeliamus žygius.

Ministras pirmininkas Cham
berlainas pareiškė, kad vokie
čių eksporto užgrobimu bus 
Vokietijai atsakyta už 'minų 
skleidimą Anglijos pakrantė
mis.

Prieš Anglijos žygį protes
tavo Japonija, Italija, Švedi
ja, Olandija, Belgija ir Dani
ja. Bet ti£u viena Japonija gra
sina Anglijai atsimokėti to
kiu pat būdu.

Kol kas dar tyli J. A. Val
stybės ir Sov. Rusija. Gali
mas daiktas, Washingtonas 
tuo reikalu tylės, bet Maskva 
tai tikrai susimes prieš Angli
ją irgi gra'sinimais.

ANGLIJA NESULAUKIA 
SIENOJŲ
BERGEN, Norvegija, lapkr. 

25. — Dvidešimt laivų, pri
krautų iš Rusijos sienojų, su
stojo vietos prietpla akoje. Bi
jo plaukti Anglijos link, 'kad 
nepakliūti į minų laukus.

Tarp šių laivų yra du estų, 
dn suomių, vienas švedų, kiti 
kitų valstybių. Kai kurie pra
deda čia iškrauti sienojus, kad 
nepakliūti į minų,plotus.

BRITAI PAGALIAU 

IŠLAISVINO LAIVĄ

NEW YORK, lapkr. 24. — 
Spalio 28 dieną britai Šiau
rės jūroj sulaikė į Skandinavi
ją plaukiantį American Scan- 
tis linijos garlaivį “Scan- 
penn” su ll keleivių ir pre
kėmis. Sulaikytą laivą britai 
pasiuntė į Leitli uostą, Škoti
joje, ir tenai net iki vakar 
dienos be jolkios priežasties 
išlaikė.

Kone visą mėnesį garlaivis 
išlaikytas, o Wasbingtone a- 
pie tai nieko nedaroma, čia 
pažymima.

ŽYDAMS UŽDRAUSTA 

i IŠEITI GATVĖN

LODZĖ, Vokietija, lapkr. 
26. — Nacių autoritetai griež
tai uždraudė žydams nuo 5:00 
vakaro iki 8:(X) ryto (per nak
tį) išeiti iš munų gatvėn. Už 
to įsakymo neigimą kai ku
riais atvejais numatyta net 
mirties bausmė.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šian

dien numatoma giedra ir kiek 
šilčiau.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 
4:21.
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Reiks Atsiskaityti

Visuose diktatorių valdomuose kraštuose 
yra persekiojimą Bažnyčia dėl to, kad visu 
griežtumu stovi už žmonių teises ir laisvę. 
Diktatoriams tas nepatinka. Jie norėtų pa
kirsti Bažnyčios autoritetų arba jų sunaikinti. 
Bet tai tuščias darbas. Diktatoriai turėtų 
žinoti, ,ad jie ne pirmieji užsimojo Bažny
čių griauti. Tekių • galingų" griovikų isto
rijoj buvo daug. Jie taip pat kovojo su di
deliu įnirtimu, kovojo daug. Tačiau jų kar
dai atšipo, jų vedamos valstybės griuvo, o 
Bažnyčia išėjo laimėtoja, nes Bažnyčia yra 
galingesnė, nors ir be ginkluotų armijų, už 
jas ir už patį laikų.

Kam nežinoma senovės Graikijos subyrė
jimo priežastys, senesios Vokietijos imperi
jos susmukimas, Rusijos carų gadynės galas. 
Kam nežinomi šių paskiausiųjų dienų įvy
kiai: išnykimas Austrijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos valstybių. Išnyksta valstybės, už
mirštami jų garsūs savo laiku vadai. Bet 
laikosi Katalikų Bažnyčia, dieviškojo Kris
taus mokslo saugotoja.

Kristus nugalėjo ir laikų, ir mirtį, ir patį 
pasaulį. Be reikalo pasaulis kovoja prieš ne- 
laikinus dalykus laikinais savo ginklais, kaip 
teisingai yra pažymėjęs A. Ylius “š-nyje".

Tas pats p. Ylius teisingai rašo, kad šian
dien pasauliui grųsina kaip tiktai tie, kurie 
pamiršo Dievų ir Bažnyčių. Nors jie pamir
šo, bet Dievas juos atsimena ir atsimins, čia 
žemėje žmogus nieko neturi geresnio už gy
vybę. Pamiršę Dievų nori būti patyv dievais 
ir nebrangina gyvybių, tarsi Herodai dažnai 
net nekaltus kūdikius žudydami. Ar ne taip 
yra šiandieniniame Europos kare. Tačiau jie 
užmiršta, kad noroms ar nenoroms turės su 
Dievu atsiskaityti. Neištrūks nuo to nei Sta
linas, nei Hitleris, nei Mussolinis.

Liet. kariupmenės žygio į Vilnių vaizdai. Viršuje, kairėje — piaunama ant kelio į Vilnių užtvara, skyrusi Lietuvų į dvi dalis. Toliau stovi kariuo
menės varias b. gan. Raštikis ir Vilniaus rinktinės vadas div. gen. V. VitLiauskais. Dešinėje — pirmieji kariuoitmenės būriai pereina buv. adm. linijų. Apa
čioje, kairėje: div. štabo viršininkas gen. št. pulk. Sprangauskas prie buv. adm. linijos kelio užtvaros kalbasi su sovietų karininkais, apsvarstydami su 
Liet. kariuomenės įžygiavimu į Vilniju susietus reikalus. Viduryje — Liet. tankininkai prie buv. adm. linijos laukia įsalklymo išvykti keliu į Vilnių. 
Dešinėje — mergaitės išlydėdamos karius į Lietuvos sostinę paipuošia juos gėlėmis.

APŽVALGA

Komunistų Baimė
Amerikos komunistų vadas, kalbėdamas 

Madi.son Sųuare Garden New Yorke, užata- 
kavo Popiežių Pijų XII. Jisai histeriškai su- 

* šuko, kad Popiežius savo enciklikomis su
daro pavojų Amerikos respublikai. Ir, žino
ma, Earl Browderis išliejo savo tulžį ant 
Katalikų Bažnyčios.

Matyti, kad komunistai pradės “rimtų" 
kompeticijų Ku Klux Klan organizacijai, ku
ri skelbia kovų katalikams, žydams ir atei
viams, kuri sėja neapykantų ir kuri skleidžia 
žmonių tarpe baimę, kad “Popiežius neatsi- 
kraustyti/" į Baltuosius Namus Vašingtone.

Browderis tų irgi pranašavo savo .kalboj. 
Esu Popiežius savo laiškais “kišasi'’ į šio 
krašto vidaus tvarkų.

Bet tarp Ku Klux Klan organizacijos ir 
komunistų yra skirtumo. Pirmoji, kad ir la
bai gramozdiškai, kad ir labai nepamatuo 
tai ir dažnai žiauriai stengiasi savo tikslus 
vykdyti, bet vis dėlto jO3 nariuose yra likę 
valstybiškumo ir susirūpinimo, kad ir laoai 
savotiško, valstybės likimu. Bromderiui ir jo 
vadovaujamiems komunistams valstybes rei
kalai nerūpi nė per piršto juodimų. Jo tiks
las yra varytis prie to, kad ši respublika bū 
tų visai sutriuškinta žiaurios, kruvinos revo
liucijos pagalba. KcmunLtų vadui pirmoje 
vietoje rūpi sunaikinti religijų, pakirsti pa- 
sitikėjimų Popiežium ir savo pražūtingai vei
klai turėti atviras rankas.

Browderiui labai nepatiko, kad Popiežius 
Pijus XII savo enciklikoj ragina darbinin- 
kus ir darbdavius susitarti, kad teisingai 
ir sėkmingai išrišti darbo ir kapitalo klau
simų, kad įgyvendinti socialinį teisingumų. 
Vadinas, komunistų vadas bV> netekti dar
bo. Mat, jei būtų įgyvendinta popiežių en 
eiklikose nurodyti dėsniai socialiniais ir eko
nominiais klausimais, būtų užbėgta kelias vi
sokiai komunistų propagandai ir agitacijai.

Apie Encikliką
“Darbininkas”, įdėjo vedamųjį straipsnį 

ąpie Popiežiaus Pijaus XII enciklikų ir jį 
taip užbaigė:

“Katalikai divorsų nepraktikuoja, gyveni
mo smaguriuose ne taip jau pasinėrę, nes nė 
neturi iš ko. Socialinio teisingumo sprendi
me jie balso kaip ir neturi, nes priklauso 
ne skriaudikų, o skriaudžiamųjų kla'sei. Pa
galiau, švietimo srity katalikų mokyklos re
liginiu atžvilgiu yra tvarkoj. Tai kaip gi 
Katalikai Vyskupai minimus blogumus gali 
pašalinti?

Tai tik iš paviršiaus taip atrodo, kad ne
gali, bet tikrumoje daug kų gali. Kad ir ka
talikai tik retkarčiais įsivelia į ištvirkusio 
gyvenimo sūkurius, tai juos galima perspėti, 
'kad viV.i nuošaliai nuo jo laikytųsi. Divor
sų nepraktikuo-ja, bet kai kurie būtų labai 
į tai palinkę. Čia perspėjimas irgi yra vie
toje. Darbo klausime be darbdavių (dau
giausia nekatalikų) nesusitarsi, bet rinitas 
katalikų darbininkų vadų balsas gali dau
giau darbdavius paveikti, negu kokie neap
galvoti, bolševikų suorganizuoti streikai. Ir 
vėl Šv. Tėvas puikiai žino, kad jo enciklikų 
ne vien katalikai skaitys. .Jų nuodugniai iš
nagrinės visokio plauko spauda. Rimtesnieji 
Amerikos protestantai giliai su'simųstys ir 
padarys sau išvadų, kad čia ne kokia “po
piežiška” propaganda, siekianti užvaldyti 
pasaulį, bet tėviškas susirūpinimas juos pa
čius iš pražūties išgelbėti”.

Vflniaus. Mieste ir Krašte
Hių mietų pradžioje Varšuvos statistikos 

biuras paskelta* (remdamasis 1931 «n. duome
nimis-), kad iš 261,300 gyventojų, katalikų 
yra 159,000, unitų 300, pravoslavų 19,600, 
evangelikų 2,000, kitų krikščionių 3,000, Mo 
zės relig. 76,200, kitų ndkirikščionių 1,000, 
nepažymėtų tikybų 200. Vilniaus vaivadijoj 
iš 1,276,000 gyventojų, katalikų yra 797,500, 
pravoslavų 324,700.

Papildomasai Protokolas
Tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistinių 

Sovietų Respublikų Sąjungos
(Tęsinys)

Nuo šito ežero siena eina 
pietų ir pietų rytų kryptimi 
pertaku iki bevardžio ežero 
prie Velionių (Veliance) kai
mo šiaurinio galo.

Nuo šito ežero šiaurinio ga
lo siena eina pietų vakarų 
kryptimi iki Kozičino kaimo 
rytų pakraščio, palikdama

kuškių kaimų Lietuvos pusė
je.

Nuo Pliauškių kaimo siena 
eina sutarta tiesia linija pie
tų vakarų kryptimi iki Paš- 
kanų kaimo šiaurės vakarų 
pakraščio, palikdama SSRS 
pusėje Verekalės, Bžezniakų 
ir Paškanų kabinus, o Lietu
vos pusėje Pliauškių kaimų ir

Zuikiškės, Soboliškės ir Kozi, ^ruscėnų .(Drusciany) paliva- 
f rkų. Ncino 'kaimus Lietuvos pilsėją 

o Poniziškių kaimų ir dvarų, 
esantį vieno kilometro atstu
mu į pietų vakarus nuo Poni
ziškių, — SSRS pusėje.

Nuo Kozičino kaimo siena 
eina sutarta tiesia linija į 
pietus iki bevardžio upelio iš
tekėjimo, esančio 1,000 metrų 
atstumu į šiaurę nuo Velka 
Ves, palikilama Žydelių kai-

Nūo Paškanų kaimo siena 
eina tiesia 'sutai'ta linija pie
tų vakarų kryptihii iki Ro- 
nialduvkos kaimo, palikdama1 
SSRS pusėje Ažuraisčio ir 
Mežonių kaimus, o Lietuvos 
pusėje — Senadvario ir Bo 
guciškių kaimus.

Toliau siena eina sutari ji 
linija į pietų vakarus per

tarta tiesia linija pietų vaka
rų kryptimi iki bevardžio e- 
žero prie Perkių kaitino, pa
likdama SSRS pusėje Meran- 
cų kaimų ir bevardį ežejų, o 
Lietuvos pusėje — Perkių kai 
mų.

Nuo aukščiau minėto ežero 
siena eina sutarta linija pietų 
vakarų kryptimi į upės Bolo- 
šankos ištekėjimų, o paskiau 
tuja upe žemyn iki jos įte- 
kėjimo į Nerio (Vilijos) upę 
ir šiųja pastarųjų žemyn iki- 
Sukeliškių kaimo vakarų pa-! 
kraščio. 1

Nuo čia siena eina bevar-j 
džiu upeliu pietų vakarų kry

ptimi iki KorišRių kaimo 
šiaurės pakraščio, palikdama 
pastarųjį SSRS pusėje.

Toliau siena eina sutarta 
tiesia linija į pietus iki Kot- 
luvkos kaimo ir toliau Novo
siulkų kabino link, palikdama 
Lietuves pusėje Minduciškių 
ir Bolovikinės 'kaimus, o SSR. 
S įpusėję Kotluvkos ir Novo- 
siulkų kaimus.

Nuo Novosiulkų kaimo sie
na kiek pasuka į pietų rytus 
ir sutarta tiesia linija išeina 
į Vileikos upę, į šiaurės va
karus nuo Krasnoborkos upė) 
žiočių, palikdama, Jazavo

(Tęsinys 4 pusi.)

mų Lietuvos pusėje, o Rimo- Kisieliškių kaimo rytų pakra-| 
šių kaimų SSRS purėje. į 8*b Voickūnų šiaurės pakraš-'

Paskiau siena eina u«vai* 
džiu upeliu, kuris yra betar-

tin, 'palikilama SSRS pusėje 
Matusėnų (Matu'siance) Saka-

piš'kai į vakarus nuo kaiiun Masliškių ir Antesorų kai- 
Velka Ves ir toliau sutarta , ,,IU'S» ° Lietuvos pusėje — Ki- 
tiesia linija į pietų vakarus sieliškių^ Elkiškių ir ItmbUiš- 
iki Novosiulkų kakno, palik- kių kaimus.

Paskiau siena emu Voickfi
nų kaimo. šiaurės pakraščiu, 
Pasožės kaimo vakarų pakra
ščiu i k toliau į pietas į Edu n-į 
kos upę, palikdama Voiz-kū- 
nuu ir Pas<;žę SSRS pusėje.

Nuo čia siena eina aukštyn

dama Saulinės ir Novosiulkų 
kaimus Lietuvos pusėje, o kai 
mus Velka Vts, Bojary ir Ru
sai išk i SSRS pusėje.

Nuo čia siena eina pietų 
vakarų kryptimi Novosiulkų 
kaimo rytų pakraščių, Mun-
kuškių kaimo rytų pakraščiu, Edunkos upe iki jos susikirti-, 
Pliuškių kaimo šiaurės rytų I mo su Pabradės — Švenčio- 

ipakraštin, palikdama Kurių • nių keliu.
! kaimų SSRS pusėje, o Mun- Nuo to kelio siena eina su-

Kun. .James B. Macelvane prie seismografo (prietaisas že
mės drebėjimui rekorduoti) St. Louis universitete. J’adėkos 
dienoj seismografas užrekordaves įengvų žemės jb'ebėjimų 
Mississippi klony. Drebėjimas palietė petftfiaA vMti{>es. Cen
tras buvo netoli Crystal City, Mo. Drebėjimą* buvęs tarp 
9:14 ir 9:29 vai. ryto. Mississippi upės klony žemės drebė
jimo nebūta nuo 1917 metų. (Acme telephoto).
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Eina Pirmadieniais

Skyrius
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Marija Neužmiršta
Paprastai, šeštadienĮ apie
■•tvirtą valandą popiet, Šv. 
hzelmo bažnyčioje susirenka 

saujalė žmonių prieiti išpažin
ties. Maži, jauni, seni, visuo
met randa klausytoją lau-' 
Difiant. Tad ir aš nusipirkus 
turge reikalingus dalykus ir 
kelis žaislus vaikučiams, nu
sukau žingsnius bažnyčios 
link, manydama, kad greit ap
sidirbus su sielos žaizdomis 
galėsiu skubėti namo, kur 
mažyčiai laukia.

Apytamsi, erdvi bažnyčia, 
pavargusiai sielai tikrai poil
sio vieta. Šen ir ten, prie Šve
ntojo stovylos, degančios žva
kutės gilina susitelkimą, aukš-

Dievo tokia valia”, silpnai 
atsiliepė jo žmona, kuri jau 
antras mėnuo kovoja su mir
ties stipriais pančiais.

‘‘Nekalbėk taip, Onyt, tai 
negalimas daiktas. Ką aš vie
nas darysiu? Kas užaugys Ri
kardą? Tu mudviem reikalin
ga” -

‘‘Aš žinau, Tomai, bet at
simink ką Tėvas Misijonierius 
sakė, kad Dievo valia, turi 
būti mūsų valia. Kad Jo dar
bai mums nevisuonret supran
tami. Jis aprūpins ir tave ir 
Rikardą. Jeigu aš .visą gyve- i 
nimą būsiu ligonis, kokia tau į 
pagalba iš to? Geriau, kad 
Dievas pasigailėjęs mane pa

siimtų. Nelengvas ątsiskyritvn, aukštyn keliajuintis.
Bet, štai, _ pa^rdo'lmlSOif Awns”, kalbėjo ji, bet juk

juokavimai, žingsniai, ir į ba- ateis laikas' kad vėl susiei- 
žnyčią pradeda rinktis minia sim danguje ir galėsim džiąu- 
žmonių. Reikia pagal tiesą gtis atsiminę šiuos vargūs ir 

kentėjimus”. . ‘ ‘ p-J ?'
t t ir* I — n II. i *9 T-V.lv TI, n

sakyti, minia moterų, mergi
nų ir vaikų.

Žaibo greitumu bažnytėlė 
nušvito, ramumas ir susitel
kimas pranyko. Vargonų sty
gos išdavė Lobengrino “Ves
tuvių maršą”. Minioje nekan
trios galvos vis gręžėsr žiūrė
ti j atidarytas duris. Neilgai 
reikėjo laukti, nes tuoj įėjo, 
viena po kitai, trys pamergės, 
puošniai apsirėdžiusios. Rim
tai, iš lėto, žingsniavo prie 
altoriaus. Nuotaka, laiba, gra
ži, baltuose rūbuose, tėvo ve
dama, žengė įpirmvn, sudėti 
amžinus prižadus Dievo aki
vaizdoje.

Susirinkusio? žtngcidavo, 
šnabždėjo, viena kitai recog- 
nicijos ženklus davė. Štai vie
na galvą kratė, kita pečiais 
truktelėjo, o dar buvo tokių, 
rurios patyliai juokavo. O

jrgelei rimta valandėlė ir 
rp susirinkusių nematyt tos,
iri ją užtartų prie Dievo.
Žiūrėdama į tokį vaizdą, 

kaž kodėl, mano širdį gailu
mas apėmė. Argi nebus kam 
tave užtarti prie Aufoščiatfsio- 
jo? Argi nei viena malda ne
lydės tave į naująjį gyveni
mą, Dabar tu linksma, saulė
ti spinduliai apsupdavo pa-

Ką kalbi? Juk Dievas vis- į 
ką galintis, gali tave išgydyt? 
Ar ne? Kam manai, kad nėr 
vilties išgyti?”

“Taip šneki, kad nežinai 
kaip menkas mano išlikimas. 
Žinau, kad Dievas viską ga
li, bet Jis nevisuomet pagal j 
mūsų norą elgiasi”.

Onytės nusistatymą Tomas i 
negalėjo perkalbėti. Sunkia ši-; 
rdimi žiūrėjo į pačios išblyš- Į 
kusį, sudžiūvusį veidą ir net 
pradėjo abejoti apie jote išli
kimą. Neužilgo, karščio nu
varginta, Onytė užmerkė akis 
giliam miegui. Tomas tai ma
tydamas, nuėjo prie sūnaus 
Rikardo, kurį prižiūrėtoja re
ngė veštis ant tyro oro. Tri
jų mėnesių vyruks, tvirtas 
kaip ąžuolas, prižiūrėtojai da
rė daug keblumų. Smarkiai 
švaistydamas kojas ir ranku
tes pats trukdė kelionės pra
džią. Galutinai, prižiūrėtoja 
sugebėjo aprėdyti ir išsivesti 
neramų mažytį.

Tomas sugrįžęs prie Ony
tės lovos, rado ją dar tebe
miegant. Tuo tarpu atėjo ir 
gydytojas. Nebudino jis ligo
nės, bet stebėjosi jos pulso 
tvirtumu ir gyvumu kuris pa
sireiškė jos veide. Pats sau

Veda A. Lapinskienė

si; kokios permainos vyksta 
miego priedanga. Liepė To
mui jį vėl pašaukti, kada 0- 
nvtė atbus.

• ♦ »

“O Marija, atmink ją var
gų ir kentėjimų dienoje”... 
Jau du metai praslinko, bet 
Marija neužmiršta karštos 
maldos atėjus valandai ban
dymo ir kryželių. Marija, Ka
ralienė angelų ir visų Šven
tųjų, štai Sūnaus maldauja 
pasigailėjimo! Visi angelai ir 
Šventieji tą prašymą kartoja. 
Dangaus skliautuose išsilieja 
maldavimo graudūs, melodin
gi užtarymai. Ko Marija pra
šo, visas dangus tam prita
ria. Tr Sūnus, niekuomet ne
atsakęs Motinos prašymą, ma
loniai priima Jos užtarymą. 
Dangus reverberuoja Angelų 
“Garbė Dievui Aukštybėse”. 

• ♦ •

Po trijų valandų, Onytė at
vėrė tyras, blizgančias akis. į 
Karštis apleidęs kūną paliko 
jį stebėtinai tvirtu. Onytė net 
atsisėdo ir prašė valgyt. To
mas žiūrėdamas stebėjosi. Ma
nė, kad Onytės paskutinė jė
ga pasireiškia ir ištikrųjų 
mirtis netoli. Nežinojo nei ką 
sakyti, nei ko laukti.

“Tomai, ar oš ilgai miego
jau?” tvirtu balsu užklausė 
Onytė.

“Tris valandas. Ar geriau 
jautiesi?”

“Taip, kur mažytis”.
“Prižiūrėtoja neseniai par

sivežė iš lauko. Turbūt dabar; 
miega”.

Žinai, (ką, Tomai? Aš daug 
sveikesnė, ir ipo kelių dienų 
būsiu visai sveika. Dangaus 
Karalienė man išprašė to ko 
aš nesitikėjau gauti.

Tomas negalėjo suprasti ką 
Onytė kalba, negalėjo ‘supras
ti iš kur ji sužinojo apie svei
katos sugrįžimą, kuri žymiai 
pasireiškė kūno stiprume. Bet 
Marija neužmiršo, ir po kelių 
dienų, Onytė sveika ir links
ma vėl pradėjo savo pareigas 
atlikinėti. Segna

GENOVAITt SIDISKIŪTĖ GIEDRAITIENĖ

Genovaitė Šidiškiūtė-Gied-
raitienė, įžymi dainininkė, 
vargonininkė, režisorė ir mu
zikos mokytoja. Gimė ir augo 
Chicagoje.

Muzikoje pradėjo lavintis 
jau nuo kūdikystės dienų. 
Skambinti pianu, harmonijos, 
muzikos istorijos mokėsi .Bee- 
tlioven ’o Konservatorijoje pas 
prof. A. S. Pocių ir yra ga
vus mokytojos diplomą. Bal
są gi lavino priy a. a. Onos 
Pocienės.

Eidama 10 amžiaus metus, 
dalyvavo kaipo lietuvaitė Chi
cagos Universiteto “Ida Moy-

zikos Konservatorijoje ėmėsi 
studijuoti “Public School Mu- 
sic Course” ir operą su Edu
ardo Sacerdote. Akademiškąjį 
skyrių mokėsi Lewis Institute.

Dramos -ir režisūros Geno
vaitė mokėsi pas Carlyle Blo- 
xom, Little Theater Associa
tion. -Vyčių chorui režisavo 
operetę “Chocolate Soldier”; 
šv. Jurgio chorui operetę 
“Sylvia” ir Gimimo šv. Pa
nelės chorui operetę “Svl- 
via”; Birutės chorui operetę 
‘Sveikiems ligą neįkalbėsi’ ku
ri buvo vaidinta keletą kartų.

NEUŽGINK MAŽYČIUI 
DAIKTUS LIESTI

Jeigu mažytis pilė 
dalykų pirštus kiša ir
sakant “prie visko lenda,” 
gal manai, kad keistas sutvė
rimas ir dažnai sušunki 
“Neruš.”

Ne, mažytis paprastas su
tvėrimas ir, kaipo toks, turi 
natūralų norą su visakom 
susipažinti. Tą norą užganė
dina piršteliai. Jie jam išaiš
kina tą pasaulį, kuriame jis 
yra gimęs. Jo pirštukai, taip 
sakant, yra išalkę ir ištroškę. 
Tad duok jam progą užganė
dinti tą jausmą. Lai jie susi- 
pažina su dalykėliais per ran 
kūčių sensaciją.

Virtuvė ir virtuvės įran
kiai jį žavėte žavėja. Parū
pink jam mažą stalelį ir įvai
rius įrankius. Daug pagelias 
palaikyti jį užganėdintu, jei
gu duosi jam žaisti panašiai 
kaip tu dirbi.

Nėra gerai palikti brangius’ 
arba delikatnus dalykus ten, 
kur jis juos pasieks. Pasidėk 
saugioj vietoj, tačiau, karts 
.nuo karto gali ir juos, artyn 
prie jo atnešus, duoti jam 
piršteliais palytėt, apsidžiaug 
ti.

Parūpink jam tinkamus 
žaislus, ir jeigu jis sudaužys 
ar išbarstys juos, nebark ir 
nebausk jį. Nedaužyk jam 
rankelių, kad jis ką nors pa
lies. Jis nevisuomet atsime- ! 
na įsakymus ir greit pripran
ta prie “neruš.”

min a’

Skanūs Gaminiai

Rašo E. Kleveckaitė

Šeimininkės šią savaitę ga
mina Kalėdų pyragus (Fruit 
Cakes), nes, sako, pastovėjęs 
kelias savaites pyragas turi 
geresnį skonį ir yra sveikes
nis valgyti, negu kad šviežiai 
iškeptas. Reikėtų tai pamėgin
ti dėl ištyrimo.

TRADICINIS KALĖDŲ 

PYRAGAS

1 svarą saldainiuotų vyšnių.
1 sv. saldaini uoto “pinc- 

apple”.
1% sv. tarkuotos citrinos.
5 sv. razinkų.
1 puoduką vynuogių skysti

mo ari ui vyno (sberrv).
1 sv. riešutų “almonds” ir

1 sv. “pecans”.
2 šaukštus rožių vandens (ro
se water.

1 sv. sviesto.
1 sv. cukraus.
12 kiaušinių, atskirai 

plaktų.
1 šaukštą cinamonų.
1 šaukštą muskatinio riešu

to (nntmeg).
V2 šaukto gvazdiko (eloves).

1 8-otmce stiklą vynuogių 
kisieliaus (jelly).

2 šaukštus tirpyto šokola
do.I

1 sv. miltų.

18-

Raulį. Vargai ir nelaimia, ten, negal6jo iSaisMllti kas dsjo. 
už durų liko. Nežinai kas ta
vęs laukia, nepermntai atei
ties. “O Marija, atsimink jų 
vargo ir kentėjimo dienoje.
Atsimink ir palengvink jai 
skausmus, kada kryželis pri
slėgęs bandys jos 'sielos išti
kimybę... Sveika Marija, ma
lonės pilnoji...”

Raseiniuose įsisteigė moterų 
ugniagesių skyrius, kurios 
bus talki įlinkės vyrams ug
niagesiams.

“Klausyk, Tomai, ar šau- 
Ikiai gydytoją.”

“Taip. Onyt, sakė tuojau 
pribus. Kaip jautiesi?”

“Nežinau nei kaip pasaky
ti, labai silpna. Jeigu kas 
man atsitiktų, žinok, knd tai

G. Giedraitienė dainavo
. . .. ."i. . , ’ ' i Juozo Babravičiaus koncerte,svetainėje įvairių tautų' ... _ .. _i Chicagos Pasaulinėje Parodo- , , , ... mprogramoj. I . . . . j dalykus atsimint. Tačiau,

XT . . . . . , , i je ir American Konservatori I . .................... .Yra baigusi 4-nų metų kur. I . .nors ir tavo darbai atsiliktųT. .. jos koncertuose Orchestrai . .. , .w .
są Lindblom ankstesnėje mo- . _. .. , 1 ir dienotvarkė būtų įžeista,svetainėje. Dabar vargonuoja ’

ir vadovauja chorui Šv. Do
vydo parapijoje ir duoda l»al- 
so ir piano pamokas Beetho- 
ven’o Konservatorijoje.

Privačiai yra tobulinusi 
balsą pas Elaine De Sellem.
Thomas McBurney ir Herman 
Devries.

Genovaitė Giedraitienė yra 
ištekėjusi už Juozo Giedrai
čio ir augina gražią dukrelę 
Genutę.

es

kykloje. Lankydama tą mo
kyklą, vaidino pirmaeilėse ro
lėse sekančiose operetėse: 
“Bobemian Giri”, “Martba”, 
“Chocolate Soldier” ir “Ro
bin Hood”. Tuo laiku mokė 
lietuviškai dainuoti įvairių 
vaikų. chorus; North Sidėje, 
Garfield Parke, Bridgeporte, 
Gage Parke ir Tow,n of Trake.

Užbaigus Lindblom’o aukš
tesnę mokyklą, American Mu

Mažyčiai mėgsta tyrinėti, 
visur landyti, dalykus egzd- Išmirkyk smulkiai sukapo- 
minuoti. Žinoma, motinoms tus vaisius vynuogių skvsti- 
kartais gana sunku visus tuos me arba vyne per naktį, rie

šutus išmirkyk rožių rande-

būtų įžeista, 
vaikelio auklėjima statyk pir
moje vietoje. Vienintėlė tau 
iššeitis, tai mažytį užiman
čiais žaislais užimponuoti, pri 
simenant, kad diena po die
nos jis išaugs mažus noras 
ir mažąją prigimtį.

ORO BANGOMIS

MOTERYS IR MERGINOS 
ATSIŽYMI “DRAUGO”
PROGRAMOJE

Didesnę dali programos 
“Draugo” jubiliejiniam ban
kiete išpildė moterys bei mer
ginos. Programoje dalyvavo:

Akademikių grutiėj; A.
Druktenytė, F. Pokaitė, D. karaa Paliko Anglijoje 2,000,- Roselande. 
Sabonytė, P. Švagždytė, J. i000 dau*iau moterų, negu vy- | ----

ANGLIJOS MOTERYS 
NEŠA KARO 
SUNKENYBES

Britanijos moterys daug 
prisideda karo sunkumų pa
kėlime. Visur jos dalyvauja 
karo užsiėmimuose. Praeitas

Lapkričio 19 d. Alieia ir 
Mykolas Pavilioniai minėjo 
šešių metų vestuvių sukaktį. 
Ta proga per šaltimiero ra
dio programą, kuris eina iš 
stoties WHTP, abu buvo pa
sveikinti ir nuoširdūs linkėji
mai jiems išreikšti. Pavyz
dinga porelė. A’licia ir My
kolas Pavilioniai gyvena

nyje.
Gerai sumaišyk sviesta ir 

cukrų, pridėk gerai išplaktus 
kiaušinių trynius, prieskonius 
(spices), pašildytą vynuogių 
kisielių ir šokoladą. Įmaišyk 
du kartu persijotus ir kiauši- 
mų išplaktus baltymus, tada 
riešutus, o paskiausia vai
sius, įmaišyk po mažą dalelę, 
kad gerai susimaišytų.

Kepk popiera ištiestose blė- 
tėse per dvi ar tris valandas, 
lenjgvo karščio pečiuje (250 
deg.)

Pikturnaitė, T. Lesauskaitė !dabartyje apie 1,500,000 
ir V. Rutkiūtė Pavieniai:-moter9 užsi™e darbais
Eleonora Kandrataitė. L. Sa-'™"08 ala,,Kfs’ kit°8
bmienė, O. Jucaaitienė.

Šv. Kazimiero Akaremijos Rėmėjų Draugijos Chicago Heights, III., skyrius.

jos ir t.t.
r

Vakarų dalyje apie 25,000 
!merginų ir moterų prisirašė 
prie armijos, kuri turėtų už- 
imti vyrų vietas ūkiuose. 
Tarp jų nemaža stenografių 
ir salesladžių, kurios apleido 

J savo darbus, kad užėmus vy 
rų vietas dirbti laukuose. Bet 
ne visos iššauktos dėl tokių 
darbų. Londone iš 5,000 užsi- 
rašusių, tik kelios merginos 
pašauktos. Tš pasilikusių at
siranda neužganėdintų; tokių 
kurios tikėjosi užsidirbti apie 
$5.60 į sav. ir dirbdamos lau
ke palaikyt stipresnę sveikatą.

GRAŽINKIME SEIMĄ 
DIEVUI

Kristaus Karaliaus Laivas, 
Tėvų Marijonų leidinys, tal
pina gražių ir interesingų vėl 
kalelių, ypatingai tinkami 
skaityti šeimynos vadams. 
Lapkričio 25 d. No. 47, “Grą
žinkime šeimą Dievui,” ne 
vienai skaitytojai padidins 
supratimą ir nuties pareigų 
svarbą.

ANT VI8ADO8

Nekalto Pras. Pan. Šv. baž 
nyčioje, lapkr. 25 d., snmainė 
aukso žiedus Eleonora Jan- 
čauskaitė ir Jurgis Gedvilas. 
Linkime jaunavedžiams dau? 
laimės ir pasisekimo. E. J.

Atidaryta Kaune pirmoji 
Lietuvoje ir visoje Pabaltojo
je socialinė «n .'toru mokykla. 
Mokyklą lanko per 40 moki 
nių. Jos direktore paskirta 
Dr. O. Nar į’, tė - Janušaus
kienė.

Kam Kankintis?

&
M«*r pataliym^Je ra m(l«v 

“Mpchlnelea* W«ve«.” ne» <wi- 
gergreniiinja Ir *rrlfttan«liift pinu- 
knn, tr tas <erhenli«njlnias laiko
si tol kol plankal iS«iiirn<

Mm garantuojame
ienų.”

m f,

•4.7R Ir atik.VInti 
kiti Sl.AO Ir atikViao

MAra Spėria IjrbM 
<Tt,AIROI, Plauk p Dalymae 

K Ano Maraftan

BERNTOE 8 BEAUTY 
SHOP

1788 WBST 47TB 8TRBBT 
Can*. Bermitage. Tai. Yarda 8771

tt metų patyrimo.
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Užėjęs ant minos netoli Britanijos, skęsta Japonijos kaleį- 
ir 26 keleiviai išgelbėti. Ant laivo šono matyt nupieštą didelė 
laivas, kad iš tolo būt matyt kariaujančių valstybių sųbinari

Papildomas Protokolas
(Tęsinys iš 2 pusi )

ir J ūžavo I kainus Lįetuvos 
pusėje.

Nuo eią siena eina V’iit'ii.uu 
upe aukštyn iki jos pciuiii, 
ino Šumsko — CutUeujškiŲ 
keliu, o paskiau sutarta tie
sia linija eina pietų vak » ų 
kryptimi iki Kųrgunų kaimo 
įpietų rytų pakraščio, palik 
dama šįtų kaimų Lietuvos pu
sėje, o Kimėnų 'kaimų SSRS 
pusėje.

Nuo Kurganų kaimo siena 
eina pietų vakarų kryptimi 
iki Dainavėlės (Dainuvka) 
kaimo šiaurės vakarų pakraš-' 
čio, palikdama SSRS pusėje 
Bajorų ir Dainuvkos kaimus, t 
o Lietuvos pusėje Dainavos' 
kaimų. Nuo Dainuvkos kaimų 
siena eina bevardžiu upeliu 
iki jo įtųkėjimo į AĮerkio u- 
pę, palikdama SSRS /pusėje 
Pabenių, Skujų ir Grigi-Dalnė 
kaimus, o Lietuvos pusėje —j
Dv.iĄęų palįvaikų ii kaimų atstl#;llu į šiaurės vakarus su Žoųdovų - Kapčiamiesčio 
Giigi-Zabenske. nuo (jrį§anį§kįų palivarko, pa pientu.

Nuo čia sienų eina aukštyn likdama SSRS pusėje Štame-, PASTABĄ 1. Nelaivuojaino- 
Merkio upe iki Sai liukų kai- revščiznos, Smilginės, Kaniau ge Upėse įr upeliuos# 'siena ai
nio šiaurės vakarų pakraščio,' kos kaimus ir Grišaniškių pa-l na įj. upelių svarbiau-
o paskiau eina sutarta tiesių livurkų, o Lietuvos pusėje gį^ įįąkos viduriu, 
linija pietų ya'kųių kryptiuųi Pašiškių, Milekancų 'kaimus
iki Jankūnų kaimo rytų pa- ir Klencų palivarkų, 
kraščio, palikdama ipastarųjj
kum, Lietuvos pgsėje. up#,iu žemyn iki Uutos kaium

Nuo Jankūnų kaklio siena pietų rytų pakraščio, 
pasuka‘į pietiį' vakarus ir ei-i Nuo Gutos kaimo siena eina 
na sutarta tiesia linija iki sutarta tiesia linija įpietų va- 
Smagurių kaimo pietų rytų karų kryptimi j punktų, esan-
įpu'graščio, palikdama pasta
rųjų 'kaimų Lietuvos pusėje.

Nuo Smagurių kaimo siena 
eina bevardžiu upeliu žemyn 
iki dvaro šiaurės vakarų pa
kraščio, o paskiau sutarta tu 
šia linija vakarinių /pietų va
karų kryptimi iki Paskųvs- 
čizmos kaimo rytų pakraščio, 
palikdama SSRS pusėje dva
rų ir Zalamankos kaimų, Lie
tuvos pusėje — Brušnicos ’f 
Paskuvsčizmos kaimus.

Nuo čia 'sieną eina bevar
džiu upeliu žemyn iki jo įte 
kėjimo Bėžės upėn, o paskiau 
sutarta tiesia linija pietų va
karų kryptimi iki Kaniūkų 
kaimo pietų rytų pakraščio, 
(palikdama šį kaimų Lietuvos 
pusėje.

Nuo šito kaimo siena eina 
Solčicos upe aukštyn iki jos 
ištekėjimo Mackiškių koloni
jos pietų lytuose, palikdama 
SSRS pusėje Kužių palivar
kų, Lietiivos (pusėje — Nųr- 
kuškių palivarkų ir Mackiš
kių kolonijų.

Nuo Alac'kiškių kolonijos 
•siena eina pietų vakarų Kryp
timi iki Dzitvos upės ištekėji
mo prie Bratoniežo polivgrko.

Nuo Bratomežo palivarko 
siena eina Dzitvos upe žemyn 
iki jos susikirtimo su Eišiškių 
— Sakaučių keliu.

Nuo čia sieną eina sutarta 
tiesia linija į vakarus iki Ver- 
sokos upės ište'kėjimo, esan
čio apytikriai 1,300 metrų at
stu į pietų vakarus nuo Dum
blės k&imo, o paskiau tuja li
pe žemyn iki KapkunRog u 
pės žiočių ir šia pastarąja au
kštyn iki jos ištekėjimo, apy
tikriai 800 metrų atstumu j 
šiaurės vakarus nuo Štame- 
rovščiznos kaimo.

Nuo čia 'siena eina sutarta 
linija va'karų ipdetų vakarų 
kryptimi iki bevardžio upelio 
ištekėjimo* apytikriai 400 mė

r dlt nis. lapkr. 27, 1939

LIETUVIAI DAKTARAIAKIŲ GYDYTOJAS

OR. VAITUSH, OPT.
Sl’fcClALISTAS 

OPTOMETIUCALLY AKIU 
LIETUVIS

butlri JO melų pnkUksdmu 
Mano Gamatsvlmae

rattsiigvins akių Įtempimų, kas es
ti prletasUml gaivos sfcSLd&llmo. 
svaigimo, akių (tempimo, nervuotu- 
tuo, skaudamą akių kartą, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 
aimuose egzamiuavintas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias kist 
das. Special* atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus Kreivos akys atl- 
taisomoa

Valandos: nuo ll) lkl i vai. vak. 
NedSIloj nuo 10 iki 12 yal.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigios knip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YAKda I17S

Tat Tarda SIM.
VALANDOS: Noo U ih U,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-iadieniaia • 2 iki ft lr 7 iki k 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas m qmirurgm

u akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero 
Aatradiatuau, Ketvirtadieniais .« 

Pan h ta/l i ani ai«
Valandos: 10-12 ryt®, 2-ft. 7-9 p. -4. 
3147 S. Halsted SL, Chicage 

Pirmadieniais, Trečiadieniais « 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M. 
---------------------------- :-------- :-----.. ..... . W
TaL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR OHIRURUAA 

2155 VVest Cermak Road
LIETUVIAI DAKTARAI

vinis lųivąs S. s. Terkuni Maru. Laivę įgula iš 180 žmonių
Japonijos vėliava. Tokias vėliavas dabar turi kiekvienas 

nams, kuriai valstybei jis priklauso. (Acme telephoto,

metų spalių -mėnesio 27 dienų. 
; ' Pasirašė:

PASTABA 1L Apjbrėžti su- 
tgrtopiis linijomis sienos rųo- 

Toliau siena eina bevardžiu žai bus tiksliai nustatyti išyę:
dant sienų.

PASTABA UI. Š|o (proto
kolo nustatyta sienos lįųija 
yra nužymėta juoda spalva 
pridedamajame rusiškame že
mėlapyje niaštęlįo 1:100.000.tį prie Ūlos upės maždaug 1,- 

800 metrų atstumu į pietų ry- 
i tus nuo Kašėtų kaimo.

Nuo čia siena eina Ūlos upe 
žemyn iki jos įtekėjiimo Mer
kio (Merečanka) upėn, o pas
kiau eina bendrųja kryptimi 
į vakarus buvusią Lietuvos - 
Lenkijos adminis-'f aeijos lini
ja iki punkto prie Jgorkos 
upės, esančio prie bevardžio 
upelio, tekančio nuo Pšetoko
kaimo įr įtekančio į Igorkos { metų lapkričio mėnesio 1 die- 
upę, žiočių, apytikriai 2,300j nų.
metrų atstumu į šiaurės ry- Aukščiau minėtos komisijos 
tus nuo tos upės susikirtimo sudarytas smulkus sienos li-

II.
Nustatyta šio Protokolo I- 

oje dalyje sienos linija bus iš
vesta Lietuvos - Sovietų miš
rios komisijos vietoje.

Komisija nustatys pasienio 
ženklus, sudarys šitos linijos 
smulkų aprašymų ir nužymės 
jų 1:25.000 mastelio žemėlapy
je.

Komisija pradės darbų 1039

nijos aprųšpa/as ir tęs linijos 
žemėlapis turi būtį abiejų Vy
riausybių -patvirtintas.

III.
Šis Protokolas, p;i keičiąs 

Lietuvos Respublikos ir RSF 
FR 1920 metų liepos 12 diono'3 
Sutarties 2-jį straipsnį ir įsi
galiojus nuo jo pasirašymo 
dienos, turi būti ratifikuotas.

Ęatįfikacįjos raštų pasikei
timas įvyks Kaupe kiek gali
mą trumpiausiu laiką. ‘

Šis Protokolas sudarytas 4- 
įais egzemplioriais, kuriu 2 
rusų ir 2 lietuvių kalbomis j 
ir abudu jo tekstai turi yie- 
nodų galių.

Pasirašyta Maskvoje 1939
—-V—i I, ■■ —■■■ "T

Natkevičius
Molctov

TeL Cicero 1484. -

OH. S. K. HALU ISIS
GlDtfTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. IStos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartj.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tel. Cicero 1484.

Ofiso VALANDOS: 
x — 4 ir fl:30 — 8:30 vi

it pagal sutartj.

1 X " J. 11

SUI LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and possess th« 
slender form ydn crave—you can’t 
lf you listen to gossipers.
' To take off excess fat go llght on 

fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fruit and 
Vegetablas and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water evpry morning to eliml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Vgrille of Havre da 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.”
* No drastic cathartics—no consti- 
pation—būt blissful daily bowel ac
tlon when you take your little daily 
dose at Kruschen.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

gydytojas ir chirurgas 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo i — 4 ir uuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspcii 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

TEL. VARDS 5667

DN. f KAMI C. MINN
(AVlhXJUMSKAb)

gydytojas ir chirurgas 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.________

JK. h G. ftINSKUNJU
PHYSICIAN AND SURGBOB 
U158 W. CERMAK £04# 

Ofiso teL Canal 2346
Otiao V al. 2—4 ir 7—Ą

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

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
472y So, Ashland Avflj 

2-tros luboa 
CIIICAGO, ILL.
TeL MIBvray 2880 

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

ryteSekmad. nuo 10 iki 12

KLAUSYKITE

Ntw City Fote Mari
RADIOPROGRAMO

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

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

DR. P. J. BEINAR
IBFINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6tMM) So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yarda 3966 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

.slsfonas HEMloek 6286

OR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2415 W. MARąuette Rd. 

Jtiaų valandos:
. 10—12 vah ryte

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

Susitarius.

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

TeL YARde 0994 
Rei. Tel. PLAaa 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

IIUI1UUUI 
1

LEO NORKUS, k. 1
DISTRIBUTOR 

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

■ esi"

PASKOLOS
Greitai lr Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ VS TO 
• 9000.

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Federal Savlųga »nd Loan Insunmce Oorp., Washington, D. O.
OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečlad. nuo 9 v. ryto iki B v. v. 

Pirmadieni, Ketvirtadieni lr Šeštadieni nuo 9 v. ryto iki S v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Res. 6968 So. Talman Ąn,
Res. TsL GROvehiU 0617 
offiee TsL HEMloek 4842

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vsk.
Ketv. ir Nedaliomis gusitaraa 

2423 W. Marųuette Road

TaL YARda 6921 
Aaa.: KHHvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OBRKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų OfclcagoJ. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alg, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, korį ulvardiųo NSCTAR. Sis Ąlua yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wboteeaje) kaipomu prjatato į alinas ir kitas įsteigia. Vl- 
suomet kreipkitės psa NQRĘŲ, kų? gausite grejty ir tejajugj patar
navimų.

2423 Węst 64th St, Tel. Hemlock 6240
IIMMIIIIIWIMIHUIHUiąUIINIIUIIUIUl|IIIIIHIMIUllUWMlViUmiMUllllHIUUIUIl7

KAS RYTELJ. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKy RAMO PROGRAMy
10 vai. ryto,., VVH1P...

(J480 Kilocycles)
10 vai. ryto

Kaimiečių Kapelijs * Ąidų Aidai Kvartetus * 
pirai * fturum Burum 8esutės * Trys Lietuvaitės *Pipirai

Bartkų Šeimyna ’ Dėdė Brukąs • Poezijų Vatuigas r 
Algirdas Brazu * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Unkštąją * Mikas Overiiugaa * Kristina Kriaėiunaitė 
ir Juzutė Mileriutė *

W H 1 P. . . 10 vai ryto lkl 11 vaL W H I P 
Kas Rytg • Kas Ryt# <

DR. STRIKOL’IS
PKY8IOLO and SURGBOl 

4645 So. Ashland Avenue

Ofiao TaL VIBginia 0036 
Rasidencijoa tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vgL: 1—3 ir 6—8:30 Ę. M,

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

9343 So. Weetev*n Avenue
&ĘPUBLI0 6051

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

Offioa TaL YARds 4787 
gamų lak PROapaot IMI

99*9 So. (Sanasoat Ava.
Valandoa 9—16 

Nedėliomis
*—1Q A. M. 
pagal sutarti.

Cal OAMal MM

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—* pofii** “ 7—8 ’• ■* 
BKRIDfiNCUA 

«631 S, California Ave.

OUu. Phon. ud Olfi~

DR. J.XKOWAI
eronizi°Aa*ni ^jtuau ao.s 

2403 W. 63rd St, Chicago 
Treėiadisniaia ir Sekmadieniais

Tai QAHai 0267
Res. TaL PROapect 9669

DR. P. L ZAUTOBIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 SoTHalsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VAJdANDOS: Ll v. rytų iki 3 popiet

6 iki 9 vakare
nr . i -,r

TaL YABds 2246

DR. C. ž. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaru
____ ggs^si-fgft1

DR. V. L ŠIEDLINSKI
DAHTKTAS

4143 South Archer Avenue

Intradieaiaia, Katvirtudimiieie G 
FokStaimiab

4631 So. Aaldand Ave.
Tel YARde 0994

Pirmadieniais, Treėiadienutū R f



SAMDYMAS NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ ,
Amerikos Jungtinių Vąlsty-kuomet mokyklos esti uždary- 

bių Vaikų BlQ.ro vedėjas pas- tos. I
kellbė taisykles, kurios, l»air Dirbantieji nepilname-
Labor Standards Aet oi fT)38, £jaį privalo turėti amžiaus pa 
liečia nepilnamečius vaikus, liūdij? 11Q (sertifikatų, 
tarpe 14-16 metų amžiaus. Įs
tatymas liečia visas praino-į Nepilnamečiai negali dir- 
nes, kurios gamina prekes bti išdirbinio, kasymo ir pa- 
tarptaditinei komercijai. Ne- ntt{d°so pramonėse. Negali
pilnamečiai nuo 14 iki 16 me- Pat ^en»,^ul re*"
tų gali dirbti tik prisilaikant ^^a °PeI'u°ib ai prižiūrėti ku- 
sekančių nurodymų: lianios luašinos’ kiti panašūs

aparatai arba prie jėgos, va- 
1. Jie gali dirbti ne dau- rančios kitas mašinas, išėmus 

giau kai 40 valandų savaitėje, ofįSų mašinas. .Jie negali val- 
kuomet nėra mokyklos, ir ne- dyti Inotorinių sunkvežimių 
daugiau 18 valandij į 'savaitę, ir dirbti ant jų kaipo pagel- 
kuoMtefc esti' mokyklos atda-j bininkai. Taip gi negali būt 

samdomi pasiuntiniais viešose 
tarnybose (Metenger Service).

Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių. Vilniaus rinktinės daliniai pakeliui į Vilnių.

ros. i
9. negali! T, . ... ... , ,, ..Prie laikraščių stand ų jie te-Nepilnamečiaį

daugiau dirbti kai 3 valandas; gali (lir,)tį prieg ar ^piet, bet 
į dienų,, kuomet mokyklos es- tik tarpe 7 vai. ryto ir 7 vai. 
ti atdaros, ir 8 vai. į dienų,1 vakaro. FLlS

Padėka
Lapkr. 19 d., dv. Jurgio 

parapijos svetainėje buvo su
rengta 'man šauni vakarienė, 
mano varduvių dienoje, šv. 
.Stanislovo Kostkos. Labai 
daug žmonių atsilankė, net
vietų, trūko.

s.. : •_
Malonu man. matyti, kad 

parapijonai užjaučia mano da
rbų ir tas įvertinimas duoda 
man daugiau ūpo toliau dar
buotis žmonių labui.

Todėl: šia proga reiš'ku gi
lių padėkų visiems, kurie pri
sidėjo prie šio mano pagerbi
mo. Dėkoja Šv. Kazimiero A- 
ikademijos Rėmėjų 2 skyriui, 
vadovystėj A. Vaišvilienės, 
kurios taip gražiai šeiminin
kavo; taipgi Šv. Jurgio Mo
terų klubui, kurios svečius 
maloniai priėmė ir jiems pa
tarnavo; prof. A. Pociui ir jo 
Antifonaliuį chorui; taipgi nuo 
kyklos vaikučiams ir, ant ga
lo, ypatingai tiems, kurie pri
sidėjo savo aukomis.

Širdingų padėkų visiems. 
Lai gerasis Dievas jums at
lygina šimteriopai. O aš visus 
atminsiu savo 'maldose.

Kun. S. Petrauskas

Žinių - Žinelės
—Albina Grigonytė iš W. 

Fraukfort, III. apsigyveno' 
Chicagoje ir gavo darbų geroj 
šeimynoje, kur ji gauna pasi
skaityti “Draugų”.

— Andr. Poška, ūkininkas, 
tolėjo didelį pasisekimų Vil
niaus Kalneliuose lapkr. 19 d. 
Buvo. surengęs “paukščių die
nų” taip, kad keletu dienų te
kę paukščius vesti laimėju
siems. ' 4

— N. Klimas biznierius Bri
ghton Parke sakosi pernai 
matęs lenkų laikraštyje pajuo
kiantį Lietuvų vaizdo: lietu
vis, nusiėmęs kepurę, prašų: 
lenko duonos. Tai buvo uiti- 
mato metu. Po metų, tikrai, 
lenkai lietuviui lenkiasi ir ieš
ko duonos. Kų taikė Lietuvai, 
atitiko Lenkijai.

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

Stambi Auka Misijų 
Reikalams

Neseniai mūsų parapijoj la
nkėsi gerb. kun. J. J. Jakai
tis, marijonas, kad parinkti 
aukų Pietų Amerikos lietuvių 
katalikų misijos — bažnyčios 
reikalams. Aukų surinkta dau
giau kaip $700.00.

Garbė ciceriečiams ir klebo
nui kun. Vaičūnui. I

-— Dienraščio '“Draugo” 30 
metų sukakties jubiliejiniame
bankiete ciceriečių matėsi dauj kėlė grand jury, tyrinėjusi e- 
giausiai. Gražus pavyzdys, pidemijos priežastį. (Aorae te- 
kad parapijonai klebono pa-JePk°to) 
raginimo klauso ir kad supra
nta svarbų katalikiškos spau
dos.

— Sulig miesto paduotų ži
nių Ciceroje mažiausiai žmo
nių miršta.

lš svetimos nugaros gali 
ir platų diržų rėšti, o prie sa
vos bijo ir peilį prikišti.

A. L. Bowen, Illinois Pub
lic Welfare direktorius, kal
tinamas dėl nerūpestingumo 
ryšium su siaučiama karštli
gės epidemija valstybinėj Ma- 
nteno ligoninėj. Kaltinimų iš-

SKELBKITĖS ‘' DRAUGE’ ’

GIESMYNAS

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
lš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Lapkričio 27 Diena
Taip ilgai, kaip tu Dievo 

nemyli, tu esi negyvas.

riausios meno jėgos.

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 
sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

WGES- Kiekvienų Antradienį - 7:30 v» vak.

įsigy kite Naują Giesmyną. Jam*, 
rasite Visiems Metams Ba-žnyčioa 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvarkė 
Ant S. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 centai, pri-. 
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mlėlcs Ir MlSparal, Lletuvlšluu

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Ir kitos Mal- 

■ dos Ir Giesmė. Antras pataisytas- 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais, odos vlršala, 
kaina — a.75. Reikalaukite U:
DRAUGAS PUB, 0 0. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Ulinoii

Antradieniais
WGES (1360 kiL>
7:30 valandą vak.

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai-

— Naujausi tyrinėjimai pa
rodė, kad Australijoj yra tnr- 

i tingiausi rudųjų anglių kio-i 
NtlW H'AVEN, CONN. —'dai. Apskaičiuojama, kad ne- 

gruodžio 3 — 5 — kun. dr. ' seniai užtiktuose tų anglių

Tėvų Marijonų 
Misijos Adventuose

J. Pauliukonis, MIC.
NEWARK, N. J. — lapkri- 

! čio 30 d. — gruodžio 8 d. — 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC 
ir kun. J. Dambrauskas, MIC.

PATERSON, N. J. — gruo
džio 10 — 19 — kun. J. Dam- 
brau'skas, MIC.

DETROIT, MICH., Šv. Ju
rgio parapijoje, gruodžio 20 
-r- 25 d. — kun. dr. K. Matu
laitis, MIC.

NELAIME
Kelias dienas atgal tilpo ap

rašymas “Drauge” apie ne
laime, kuri ištiko Jonų Žilių, 
jam einant į misijas Nekal
to Prasidėjimo parap. bažny- ’ 
čioje. Aprašyme tilpo telefo
no numeris Virginia 1796, bet 
tas numeris klaidingas. Turė
jo būti- Virginia 1296. A'sme- 
nys, kurie atsišaukė į Virgi
nia 1796, prašomi atsišaukti 
į Virginia 1296. (Skelb.)

1 ' Ž I '»'■ ' ! I I * „|,

Netiek darbai kiek mintys 
parodo, kur gali nueiti — ar 
į piktų, ar į gerų - - T. Faber į
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Federal

Mokame UI 
Padėtos Pinigus

Ofiso vaLi 0:00 eaj. 
dieniais ir fieėtadieuia

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSOCIATION
JOH2T PAKEL, Prcs.

Phone GRO. 03066816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 =-• > X , • » g
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jotai F. Eudeikis
oriausia nt didhausia laidojimo įstaira

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue 
TeL LAFAYĘTTE 0727

V Ą J koplyčios visose 
•• * Chicagos dalyse

Antradienio Ir 

1O.(M valandą. M WHtP rtotlm (14M.) 

Sa Povilu Aaltlmicrn.

sluoksniuose yra apie 27 mi
lijardai tenų anglių.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

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

tik $1.00

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

Cbicago, Illinois

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

G ėlė a Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
'“ms. Laidotuvėms, 

Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAEayette 5800

DON’T BE GREY
Don't notaram grey hah. Grey bok 

•mfcee you look old and f«e)

Yry tbo 'Modom* Method for Cat» 

-la* BMr . . . CLAIROL. Yotrt 

•ppredate the ųtdch, pleazaiu troah 

■rot No bleaching reąoirod ta 
•often tho hair eSro ynu aso 
CLAIROL. YouTl tho cento

nair — Dauuiui, uuui> 

COloC that

oasoaMOV.

NatanJfy—viA

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

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

LAIDOTUVIŲ DffiEKTORAi
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AkIDIII A M P C PATARNAVIMAS HlnDuLHnuL dieną ir naktį
Ketvirta-

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Antfiony B. Petkus 

Lachawicz ir Simai

S. P. Mažeika 
Aūtanask
I. J. Zolp
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

Įvairios Mintys
“O tylusis, ramusis kryžiau, 

kaip neapsakomai daug tu 
moki pasakyti, kaiip galingai 
tu pradedi mokyti, kada nu-

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

H0W TO CLEANSE ANO SOOTHE

TIRED
STRAiNED EYES

•Don’t suffer frotn burn- 
ing. smarting eyes.
Murinę brings you 
quick, aaiazinį relief.
Murine’s siz eztra in
gredients completely 
waah avray eye irrita- 
r/on-make your eyes feel
clean, fresh,alive 1 Ūse Murinętwicedaily. 
•Eye straindue todust,driving,glare.cloKwark. 
movies, reading, late hours. Murinę will not cor- 
rect eye deficiencies. F or treatment of organic eye 
diaorders, see a eompetent profeasioual at once.

Į/R/NE 
/our E Ve sf* For U Vp

“ Your I—• I 1— *
AT ALL DRUG STORES

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayetže 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Westera Avė. 
Tel. LeAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419
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TEISĖJAS GRĮŽTA |
SAVO VIETĄ

Vyriausias municipalio teis
imo teisėjas John L. Sonsteby 
praneša, jog gruodžio 4 d. grį
žta j teisino kėdę teisėjas Mc 
Garry. Teisėjas Mc Garry pa
skutiniaisiais dviem mėne
siais buvo paleistas, nes jam 
bnvo iškelta byla.

r •
NORIMA PRAVESTI
RINKIMŲ TYRINĖJIMĄ
43 VARDE

singumas ir jog faktinai jis 
yra išrinktas aldermonui”.

NUMUŠ SANTAUPŲ 
NUOŠIMČIUS

Chicagos First National 
baui'to direktoriai nubalsavo 
sumažinti taupinių nuošim
čius. Iki šiol mokėjo l’/j nuo
šimčio, o nuo sausio 1, 1940 
temokės 1%%.

Tbe First National bankas 
Chieagjo turi didžiausį san
taupų skyrių, kuris siekia 
$167,842,000.

Numušus nuošimčius ban
kas per metus sutaupys $420,- 
000.

$26,353 KELIŲ TAISYMUI

Kelių taisymui Cook ir Will 
apskričiuose Illinois kelių di
vizija paskyrė $26,353. Bus 
taisoma Cicero avė. tarp 160 
gatvės ir Koute 49 ir route 4A.

SKATINA PANAIKINTI 
MIESTO LŪŠNAS

Sir Rayimond Unwin, tarp
tautiniai žinomas miestų pla
nuotojas, ragina Chicagoj j>a-

IŠGELBĖJO 130 GYVYBIŲ

Nuvažiavusio nuo bėgių 
North Western geležinkelių 
Winnebago traukinio inžinie
rius Harry Anderson paauko
jo savo gyvybę, Ikiad išgelbėtų 
130 žmonių.

“Andersonas būtų gal išli
kęs gyvas”, pareiškė šerifas 
Kennedy, “jei jis būtų palei
dęs stabdžius ir iššokęs iš

Bankietas Pagerbti 
Dr. Jonę Pošką

Didžiojo Karo pardavinėda- kiete jį pasveikinti ir palinkė-

Better Government Associa- Panašų sutapų nuošimčių 
tion šiomis dienomis išlkiėlė numažinimą, nubalsavo ir The 
klausimą ištirti ir perskaityti Northern Trust Company ir 
balsus 43 varde, kur per ipaS-1 City National Bank & Trust 
kutiniuosius rinkimus išrink
tas aldermanas Matliias 
(“Paddy”) Bauler prieš Ja
unes B. Waller. Bauler laimė
jo 243 balsais.

Sąjunga savo laiške į teisė
ją Edmund K. Jarezki parei
škia, jog eina gandai, “kad 
Waller padaryta gilus netei-

Company.

PAGERBS REV. MAGU,RE

Chicagos Darbo Federacija 
gruodžio 6 d.*,ruošia pagerbtu 
vių pietus plačiai žinomam 
darbo ministrui Rev. John W.

naikinti miesto lūšnas, ypač 
negrų apgvventoj dalyj ir sta
tyti naujus namus. Maždaug 
po dvyliką žmonių akeriui že
mės. “Amerikoj namų klau
simas nėra tinkamai rišamas, 
nes perdaug statoma didelių 
pastatytų, o perimaža nfažų” 
— pareiškė jis.

GRAŽINTA 8,000 
SVARŲ SIUNTINIŲ

Dėl Anglijos ir Prancūzijos 
blokados 8,(XX) svarų 'siuntinių 
Vokietijai, Slovakijai, Danci- 
gui ir Lenkijai šiomis dieno-

traukinio. Tačiau, jis suprato, 
jog tuo būdu traukinys galėjo, 
nuvirsti nuo tilto ir nepaleido 
stabdžių tol, kol visi aštuoni 
vagonai pervažiavo tiltą”.

Daylvaus Miesto Majoras.

Rengimo komitetas jau pa
baigė savo darbą bankietui 
Gruodžio 2 d., Sherry Viešbu
ty], pagerbti žinomą Dr. J. 
Pošką. Vakaro vedėjas bus 
Teisėjas J. Zuris. Svečiai bus 
miesto Mavoras Edw. J. Ke
lly ir Klerkas M. J. Flynn. 
Vietinis Konsulas P. Dauž-

mas Lietuvos Nepriklausomy
bės bonus; taipgi darbavosi 
su lietuviais per Vyčių orga
nizaciją, prisidėjo prie pasta
tymo Šv. Kazimiero akademi
jos, ir Šv. Kryžiaus ligoninės 
Jo raštai žurnaluose ir lai
kraščiuose yra rimtaus tono 
Jis taipgi yra aktyvus politi
koj.

ti jam ilgiausių metų. K. J. S.

Jr

Už jo pasidarbavimą tarp 
lietuvių, Lietuvos valstybė jį 
apdovanos Gedimino Ordinu. 

’ vardis įtieks Daktarui visi j0 draugai žada Būti t,an-
vos Valstybės Gedimino Ordini

Dr. Poška yra visiems ži- 
Aukso Grūdeliai nomas kaipo kuklus visuome-

— Tiesa — tai duona, ku- nės darbuotojas ir lietuvis
riai reikia labai stiprių dan
tų; yra tai knyga, kurios nie
ks nemėgsta skaityti, yra tai 
vanduo, kuriame nieks nenoi 
sunkiai virškinamas, yra tai 
gėralas, kurio nieks nemėgsta 
įgerti, yra by jietis, kuri sun
kiai sužeidžia...

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo

patrijotas. Gilinęs Lietuvoj, jis 
čia baigė Loyola universitetą. 
Ji'3 pašventė daug laiko po

CUTStBURNS-SCALDS
should be ųuiekly treated to prevent bad after- 
effecta as wetl aa relieve pain. tise OIL-of-SALT. 
Wonderful too lot tore, tired feet. At your 
druggist’s—money back if not satisfied. For 
free sample vrite Mosso Laboratories. 215South 
Leavitt Street. Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

išganymo;mis gražinta Chicagon. Nuo 
R. Maguire. Dalyvių tikimasi - lapkričio 3 d. į tas valstybes i nes greičiau žmonės tave už• I * ' I
į 1,500. paštas nebesinnčiamas. |mirš, negu tu manai.
------------------------------------------------------------------------ --- ----------- - GėliuKi----------

n

Gražūs ir drūti Parlor Setai, padaryti geriausia Amerikos išdirbystės, 
Parduodami Budriko Krautuvėje. Kainos Žemos.

Joseph. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409 So. Halsted St Tel. Yards 3088
Žymus radio programas iš Radio Stoties WCFL, — 970 kil., leidžiamas Budriko Krautu

vės nedėlios vakarais nuo 5:30 iki 6:30 valandos Chicagos laiku.

('

Kviečiu visos kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

MiM Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

< t ę ♦
Tire ir Battery Service - 

24 valandų Patarnavimas.
’ r/’n : -r -
2335 South VVestern Avenue

TELEFONAS OANAL 3764

fl a a ~b "fl-'

Vic Juknis, sav.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimu Visiems

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

Tel. Victory 9670

Lūten to and Adutrliie over

NUUUECH’S YU60SUW*R*M
Folk Song? and M

WWAJL, Every tos hy 1 to I
BM S. Clark St., Chicago — Har. MM

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Goresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.04 Prt 
4-8 Kvortos .

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS _____

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

33
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(TURTAS VIRS-------------- $3,500,000.00|
ATSARGOS KAPITALAS - 025O,OOO.(X)|

i Dabar mokam 3^2 % P®‘

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

■STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MAOKIEWICH, Pres. s
LOAN ASSOCIATION 

OP CHIOAGO
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirK

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųšl« s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų ntėnoslnfų Išmokėjimų. 
(Išgauna geriausi afSyglnlmą Ii! 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr lp- 
kltės prie:

PARDAVTMUI TAVERNAS 
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Llųuor Store). Kaina su staku 
$525.00. Gera vieta. Tclefonas BOU- 
levard 0210.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai irengtas: gera vieta: biznis li
gai Išdirbtas. Atsišaukite; 2259 WeX 
23rd Place. — Telefonas Canal 5078

PARDAVIMUI TAVERNA
Randasi geroj vietoj. Išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negailu laikyti dėl ilgos. Auna Bruz
gulis. 2645 West 43rd St. Phone 
VIRginla 2157.

PARDAVTNm NAMAS 
..S fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockvvell St. 8 fletai po 6 kamb. 
Rendos $160.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
j>oplet>3ekmadlenJi_Ter_Rfrwart_a230.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI m
RAKANDAI

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKUJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
THB HOMS OF FDTB FURNITURE" SINCE 1884

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

_ _ _ M'I
CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 r

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonaa 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED
RENDON FLETAS 

Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prineeton Avenue.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS
Pardavimui pilnai {rengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite:
4285 - Prineeton Avenue. v

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
BEVEIKTO ir ONOS DEVEIKYTĖS- 
PITMPUTIENES (T), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti j dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue. 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio iš 
Argentinos parvežtąjį siuntinį.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis sta

kas: pilnai (rengtas: gera apie lin
kt: parduosiu pigiai. Turiu kttą 
biznį. Atsišaukite:

6SOO Sn. Prineeton Avė.
PARDAVTMUI NAMAI 

Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chleago. Ullnola

LIETITVYS SIUVIMAS 
Siuvu naujus Ir taisau senus kau

tus. furkautua Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbą. Visi 
mano kostumeriai užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. JALINSKAS 
2018 Canalnort Avenne

PARDAVTMUI NAMAS
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane S tonus ar dau-
lau už toną .......................................................... ,7.88
ETROI.EUM CARBON COKE. perkant 6 to

nus ar daugiau, tonas... .,7.75. Sales tax ekstra.


