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TRUMPAI
Rašo I. Sakalas BOLŠEVIKAMS NESISEKA SUOMIJOJE

Neseniai komunistų spaudoj 
rašyta, kati sekančių metų 
pradžioje (vasario 18) sueis 
375 metai nuo mirties vieno 
garsiausių Italijos skulpto
rių Miehelangelo, kuris lmvo 
žymiausia asmenybe Renesan
so istorijoj. Komunistų spau
da pripažįsta, kad Miehelan
gelo buvo genijų'.? pilna to žo
džio prasme. ,Jo ikūrinys “Do
vydas", jo skulptūra “Mai- 
žiešius” ir “Sukaustytas Var 
gas”, jo sienovaiztlžiai Siks
to kopuloj, Romoje, yra di
džiausios meno brangenybės, 
imponuojančios nepaprastu ga 
lingumu, minčių ir jausmų 
susikaupimu. Tos sukaktuvės, 
esu, bus minimos visam civili
zuotam pasauly.

įdomu, kaip komunistų or
ganai gali suderinti šį pripa
žinimų 'su dedamais tūlo, ma
tomai, bemokslio T. J. Kučin
sko sapaliojimais, ikad katali
kai nieko nėra davę pasau
liui? Ar Miehelangelo ir gi 
buvo komunistas?

SUOMIAI SUNAIKINO
RAUDONUOSIUS
PARAŠUTININKUS

Atsiėmė Arktiko uostą, 
numušė apie 30 lėktuvų

VISAS PASAULIS NUSISUKO 
PRIEŠ SOVIETUS BARBARUS

STOKHOLMAS, Švedija, gr. 
3. — Maskvos pastangomis 
sudaryta Suomijai Ikomunistų 
“vyriausybė” jau padarė su
tartį su Maskva, ši “vyriau
sybė”

HELSINKIS, gr. 2. — Suo
mių negausingai, bet galingai, 
kariuomenei sekasi kovoti 'su 
užpuolikais žemyne ir jūrose.

Oficialiai pranešta, kad 
kariuomenėpripažino visas reika-. šiandien suomių 

laujamas koncesijas Suomijo- iš raudonųjų atsiėmė Arktiko 
je, lygiai taip kaip Pabaltijo 1 uostų Petsamo. Apie 150 rau- 
valstybėse. Įdomiausia tas,1 donųjų paimta nėteisvėn. Kiti 
kad šių sutartį nutarta rati-1 nukauti, o likusieji išblaškyti, 
fikuoti Helsinky. Šis įvykis visų suomių tau

tų dar daugiau padrųsino ko-
HELSINKIS, gr. 3. — Šuo- voti su užpuolikais. Kareli-

f

PREZ. ROOSEVELTAS 
MASKVAI PASKELBĖ 

GINKLŲ EMBARGO
AVASHINGTON, gr. 3. — ro medžiagos siuntimą'.?. Vadi- 

Atsižvelgus to, kad sovietai naši, paskelbta embargo.
lakūnai orinėmis bombomis 
žudo civilinius suomius —

Sužinota, kad sovietai nori 
Amerikoje pirkti lėktuvų ir

daugiausia moteris ir vaiku'.?, ginklų. Normaliais laikais jie 
atviruose suomių miestuose, būtų tai įsigiję. Dabar vyriau- 
prezidento Roosevelto nuo- svbė privačioms gamintojams 
sprendžiu sulaikyta iš Ameri- pranešė, kad jie sovietams to 
kos sov. Rusijai ginklų ir ka- visa neparduotų.

Suamijos valstybės banko viršininkas Risto Ryti — nau
jas Suomijos premjeras. Ir su juo Maskvos komisarai nesi
skaito. f (Acme telephoto).

šėlesnį sovietų lakūnų puoli
mų. Tad karinių autoritetų 
nuosprendžiu iš visų pietinės 

Tš Londono pranešama, kadi Suomijos didesniijjij miestų 
17,5 tonų aukso, knris, kaipį civil.iniai nukelia
anksčiau buvo pranešta, bu

mijos vyriausybė numato pa- jos tarpjūry (Leningrado šo- PySllOtTIllOS ZViloiVl 
ne) suomiai daugumų sr.vietų. J J &
tanku šoviniais suskylėjo ir < • f • < • , <

sakosi laikysis neutralumo

vęs pakeliui į Vokietijų ir 
šiuo laiku padėtas Olandijos 
bankuose, skirtas finansuoti 
Sovietų Rusijos pirkiniams A- 

merikos Jungt. Valstybėse. 

Kokie tie pirkiniai — nesako
ma.

Komunistai skelbia viso ,pa 
šaulio, visoko lygybę, tad pir 
kiniais gali būti 'skaitomi ly
giai daiktai ir žmonės. Atro
do, kad kongresiniam Dies ko 
mitetui susidės daugiau dar
bo — tyrinėjimo Sovietų Ru
sijos pirkinių veiklos Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse.

nu į provincijų. Suomiai pa
tariami apleistus savo namus 
iš oro ir vidaus apšaldinti le
du atsparumui prieš orines 
bombirs ir gaisrus.

Prieš keletu dienų socialistų 
dienrašty “Naujienos” tilpo 
korespondencija, kurioj kurs
toma mūs dienraščio agentų 
Br. Vladų “pavaišinti su 
šluota”, kai jis atsilanko į 
nanius tik'slu pakalbinti užsi
prenumeruoti ‘Draugų’. Kur
stymas “vaišinti su šluota”, 
o jos po ranka neturint, žino
ma, galima ir gelžgalį-pokerį 
panaudoti, yra kūrstvmas prie 
atentato, už kų įstatymai 
smarkiai baudžia. Argi “Nau 
jienos”, kūrins redaguoja ju- 
risprudentas, nežino, kad už
puolimai, arba kurstymas, už
pulti įstatymams nenusikaltu- 
sį žmogų, agentų, yra svars
tomi ir sprendžiami teismo rū 
muose? Kokių jurisprudenci
jos mokyklų yra baigęs P. 
Grigaitis?

HELSINKIS, gr. 2. — So
vietų kariuomenė šiandien 
bandė iš lėktuvų parašutais 
nusileisti Viborgo apylinkėse, 
Suomijoje, kad suomių 'ka
riuomenę iš užnugario užpul
ti. Maskva aktualiai pirmų 
kartų šį savo išradimų išban
do kovodami su suomiais. Bet 
išbandymas nesiseka.

Iš lėktuvų palei'sti su para
šutais dešimtys raudonųjų ka
reivių žemę atsiekė lavonais. 
Suomiai parašutininkus surė
mė kulkosvaidžiais ir bekrin- 
tančius sunaikino.

Vienų dienų anksčiau Suo
mijos toliausiuose šiauriuose 
sovietų kareiviams su para
šutais pavyko nusileisti.

raudonieji negali stumtis pir
myn.

Šiandien visų dienų nė vie
nas sovietų lėktuvas nepasi
rodė Suomijos padangėse. 
Spėjama, kad raudonųjįj la
kūnai (perorganizuojami, nes 
jų lėktuvų mažiausia ketvir
toji dalis Suomijoje sunaikin
ta.

Pasklydo nepatvirtintų gan
dų, kad suomių artilerija nu
skandino dar kitų sovietų ka
ro laivų.

PARYŽIUS, gr. 3. — Pran-., J. A. Valstybės su Maskva
.cūzijos vyriausybė daug susi
rūpinusi Suomijos likimu.

Amerikos reakcija čia aty
džiai sekama. Kai kuriuose 
prancūzų sluoksniuose pažy
mima, kad Prancūzija tuojau 
imtųsi griežtosios akcijos, jei

nutrauktų diplomatinius san
tykius.

Kad išvengti galimų nesma
gumų ir rimtų nesusipratimų 
su sov. Ru'sija, Prancūzija kol 
kas nusprendė būti neutrali 
sumetimu, kad Baltijos reika
lai nepriklauso Prancūzijai.

HELSINKIS. — Daug so-, SUOMIAI ŠAUKIAS 
vietų kareivių žūsta Ladogo' PASAULIO PARAMOS
ežero šiauriuose Suomijoje, 

Suomių kariuomenės bandydami .plonu ledu pereiti 
riau,nas vadas fieldmaršalas Knreiviai daugi„r į.
baronas Mannerhoimas prane- )Mta ir ž|unga

MASKVA. — Sovietų vysa, kad suomiai kareiviai vi
suose frontuose kai liūtai ko 
voja su užpuolikais. Tad rei 
kia tikėtis, kad tautos laisvė 
ir šalies nepriklausomybė bus 
apginto.? nuo žiaurųjų barba-

HELSINKIS, gr. 3. — Suo
mijos vyriausybė per radijų 
atsišaukė į visų pasaulį pra- 

j šydaAua ne užuojautos, bet ak
tualios paramos padėti jai 'ko-

_ riausybė padarė 'savitarpios ti prieS bolševikus užpuoli 
paramos sutartį su Suomijos' kug 

ikomunistų “vyriausybe”.
TALLTNNAS. — Kronšta-

SUNAIKINO DVI RAUDO 
NŲJŲ KOMPANIJAS

Danija? akių daktaras E. 

Holrn praneša šiaurinėj Jut
landijoj užėjęs salelę Limjord, 
kurios visi gyventojai nema
to spalvų. Visas pasaulis, su 
jo įvairumu ir spalvomis, 
jiems atrodo to'k's, kokį mes 
matome judamuose paveiks
luose, bespalvis.

Šia žinia, sakoma, labai su-

RAUDOJA NUSIVYLUS
KOMUNISTAIS
AVASHINGTON, lapkr. 30. 

Dieso komitetas išklausinėjo 
VVilliamų G. Ryan iš Mil- 
waukee ir jo žmonų Alba No- 
vak Ryan.

Komunistų revoliucijos Is
panijoje laikais abu Ryanai 
buvo karšti komunistai. Jiedu 
išvyko Ispanijon gelbėti rau
doniesiems. Tenai jiems atsi
vėrė akys ir pamatė, kad ko- 
munistų skelbiamos idėjos ne 
suderinamos su jų darbais. 
Dideliais vargais jie grįžę į 
Amerikų su komunizmu nu
traukė visus ryšius.

Moteris ašarodama pasako
jo komitetui, kaip ji ir jos 
vyras skaudžiai nusivylė ko-

SUOMIAI VISAIS 
FRUNTAIS NUGALI 
RAUDONUOSIUS
HELSINKIS, gr. 2. — Nau 

joji Suomijos vyriausybė džiu 
ginančiai praneša, kad visais 
Suomijos pasieniais ir jūrose 
suomiai sėkmingai triuškina 
raudonųjų armijų ir raudonų- 
jį laivynų.

Premjeras Risto Ryti pri
pažįsta, kad suomiai daug nu 
kentėję tik nuo sovietų bom
bonešių. Bet Dievui gelbstint 
ir su raudonųjų lėktuvais 
bus apsidirbta, nes kaskart 
vis didesnis skaičius jų nu
mušamas.

Iki šiandien šimtai sovietų 
kareivių nukauta ir sužeista, 
apie 1,500 paimta nelaisvėn,

munizmu ir jo vadais. Sako, Į tankai naikinami. Įsiveržusie- 
Ispanijoje jie matė tik ne-1 ji Suomijos 'kraštan raudonar 
kaltų žmonių žudymus, griež miečiai blaškomi.
tų komunistų diktatūrų ir ko
munistų nuolatinę tarpusavio 
kovų dėl pirmenybės. Komu
nistai žudydavo visus, kurie 
nepritardavo jų idėjai. Iš var 
gšų jie atimdavo visus maisto

Vyriausybė oficialiai pas
kelbė, kad Russaroe tvirto
vės (Hango uosto pakrantėse) 
suomių artilerija nuskandino 
sovietų karo laivų (kruizerį) 
“Kirovų”, 8,500 tonų.

Premjeras Ryti per radijų 
paskelbė, kad Suomija ka
riaus ir nepasiduos barba
rams.

Užs. reikalų ministras Vai-1 produktus ir tuos žmones pa- 
no Tanner, atsišaukdamas į [likdavo badauti. Visur buvo 

palaikomas dorovinis supuvi
mas. Jaunos moterys buvo 
verčiamos raudonųjų milici
ninkus “linksminti”.

Jiedu pripažino kad Ameri-

rų, .prieš kuriuos visas pašau- das ir Leningradas nuo Suo-ĮJ. A. Valstybes tarp kitko
lis nusisuko.

PATARIA, IŠ MASKVOS 
ATŠAUKTI AMBASADORIŲ

PALO ALTO, Cal., gr. — 
Buvęs prezidentas Ilooveris 
pataria. J. A. Valstybių vy
riausybei atšaukti ambasado
rių iš Maskvos taip, kaip tas 
kituomet buvo padaryta su

mijos įlankos atkirsti suomių 
minomis.

LONDONAS. — Britų oro 
ministerija paskelbė, kad bri

pareiškė: -‘Ši tolimuose šiau 
riuose kova yra ir jūsų kova 
su barbarais”.

Jis pažymėjo, kad suomių 
tų lakūnai puolė vokiečių ka- kariuomene visuose frontuose | j.oje komunistai kontroliuoja 
ro laivų bazę Heligolando a-’«ekmingai kovoja. Bet reilka- organizacijas:
pylinkėje. Sakoma, bombomis linga paramos prieš raudonų

ITALAI FAŠISTAI PRIEŠ 
SOVIETUS

keliems laivams pataikyta.

IIELS INKIS, gr. 3. — Ban 
ginių medžiotojai suomiai-lap-1 Vokietija, kai naciai pradėjo 

šėlti Čekoslovakijoje.
Anot jo, sovietų vyriausybė 

neverta toliau būti pasaulio 
tautų šeimos nariu.

landai susiorganizavę 'sunaiki
no dvi raudonųjų kareivių 
kompanijas Suomijos šiau
riuose.

BRITŲ PROPAGANDOS
CENTRAS ROMOJE

ROMA, gr. 2. — Anglijos 
vyriausybė čia įsteigė savo 
propagandos centrų,.

sirūpinę lietuviškieji (komu
nistai. Esu, kur-ne-kur, bet 
toj salelėj jau nebegalima bus 
komunizmo prigydyti. Mat,

AMERIKOS R. KRYŽIUS 
SUOMIAMS

AVASHINGTON, gr. 3. — 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
paskyrė 10,000 dol. suomiams 
Įsigyti vaistų ir medikalinių 
reikmenų.

ANGLIJOS KATALIKAI 

SU VYRIAUSYBE

LONDONAS. — “Times” 
paskellrė Did. Britanijoj gy
venančių katalikų sųjungos 
tarybos pareiškimų, kuriame 
sakoma:

“Mes esame pasiryžę vy
riausybę remti, nes dabarti
nis karas vedamas ginant na
tūralaus teisingiumo princi
pus ir krikščioniškųjų dorovę. 
Mes neturime jokios neapy
kantos vokiečių tautai, prieš 
kurių dabartiniu metu sųmo- 
ningai daug kas buvo slepia
ma; tačiau mes manome, kad 
tokiai politikai tos tautos vai 
dovų, kurie savo tikslų jėga 
ir klasta siekia, tnri pasiprie

jų gaujas. Visa suomių tauta 
grumiasi už laisvę ir nepri
klausomybę. Ir to vi'sa iš suo
mių neišplėš sovietai.

Vyriausybė planuoja ape
liuoti į T.. Sųjungų.

ŠVEDAI PROTESTUOJA 
MASKVAI

STOKHOLMAS, gr. 3. — 
Švedų vyriausybė Maskvai pa
siuntė protestų dėl Suomijos 
užpuolimo. Švedų jaunimą?? 
savanoriai telkiasi suomiam'? 
gelbėti kovoje su barbarais 
bolševikais.

american
American
American

Youth Congress,
Studentą Union,
League for Peace and Demo- 
cracy ir kitas.

ROMA, gr. 3. — Tūkstan
čiai uniformuotų fašistų va
kar sukėlė demonstracijas so
vietų ambasados priešakyje. 
Paskiau suomių pasiuntinybės 
priešakyje Suomijai .pareiškė 
užuojautos.

NEBUS ATIDARYTA 
SAN FRANCISCO PARODA

jie sprendžia iš lietuvių ko-' SAN FRANCISCO, Cal., 
muni'stų, kurių daugelis ko-'gr. 2. — Vietos pasaulinės pa 
munizrnų pažįsta tiktai iš rau rodos vadovybė nusprendė, 
donos spalvos. Atimk nuo jų Į kad 1940 metais paroda nekirs Sinti visi tie, kurie tiki j ne 
spalvų, jie ir nežinos kas esu. atidaryta. marumų dieviškų įstatymų’

BRITAI NUTVĖRĖ DU 
NACIŲ LAIVUS

LONDONAS, gr. 3. — Bri
tai vakar nutvėrė du vokiečių 
laivus — “Selbek”, 2,185 to
nų, ir “Sophie Busse”, 215 
tonų.

DANAI REIŠKIA 
PASIBIAURĖJIMĄ

KOPENHAGENAS, gr. 3. 
— Danų oficialiuose sluoks
niuose viešai reiškiamas pasi- 
biaurėjimas sovietų žyginis 
Suomijoje.

Danų jaunimas veržiasi 
vykti Suomijon gelbėti suo
miams ginti laisvę.

Susibūrusi minia čia išdau
žė sovietų pasiuntinybes lan
gus.

LONDONAS, gr. 3. — An- 
glijos pakrantėse nuskendo 
britų kubilinis (žibalinis) lai
vas “San Calisto”, 8,010 to
nų, pakliunlęs minų. Keletas 
asmenų žuvo.

LONDONAS, gr. 1. — An
glijoje suorganizuota senų 
daiktų tampos agentūra, kuri 
atsišaukė į gyventojus rinkti 
ir laikyti skudurus, butelius, 
kaulus ir kitus daiktus, ku
riais šalis turės padengti į- 
vairios žaliavas trūkumus su
mažėjus importui.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Tš 

dalies debesuota ir kiek šil
čiau.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 
4:19.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražina, 
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlaina tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos Ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at 

Chicago, Illinois, Under the Act of March I, 187*.

Rimties Valandėlei
=^7

-fr

bar, jau žilos senatvės sulaukęs ir sirguliuo-, 
damas, bet vis dar gyvai tebesirūpina lietu-1 
vių jaunimo ateitimi ir akylai tebeseka Lie
tuvos ir Amerikoj lietuvių visuomenės gy
venimų.

L. Vyčių Tėvui linkime dar daug metelių Kiekviena tauta turi savo kų katalikai daro, negalima 
pagyventi ir džiaugtis savo nuveiktais dar- geras ir blogas ypatybes. Italų jais pasitikėti”, 
bais. tauta, dažnai be pagrindo, už- Kristus liepė mums būti pa

sitarnavusi vagilių, plėšikų šaulio šviesa. Ne šviesų bet 
vardų. Gerieji žmonės jų bijo- dažniau tamsybę platiname, 
si, kaip Lietuvoje ūkininkai Joks žmogus negali būti pa-
čigonų. Tų tautų dauguma vyzdžiu, jei jo dorybės laiko- PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Lenkų Vargai

Pijus XII ir Darbininkai

Lenkų laikraščiai praneša skaudžių žinių 
savo tautiečiams, kad Vokietijos naciai esą 
užsimoję išnaikinti lenkus iš tos Lenkijos 
dalies, kurių jie ckupavo.

Paskutinėmis žiniomis, vokiečiai areštavę 
160 lenkų universitetų profesorių ir juos iš
vežę Vokietijos gilumon. Be to, konfiskuo
jamas lenkų turtas, dalinamos jų žemės ir 
jose apgyvendinami vokiečiai.

Vienas jų laikraštis nusiskundžia, kad len
kų tauta dabar ‘ kryžiaus keliais eina”.

Paskutiniojoj enciklikoj, skirtoj Amerikos 
hierarchijai, Popiežius Pijus XII stipriai pa
brėžia darbininkų teisę steigti asosiacijas, į 
kurių pagalba jie galėtų ginti savo teises ir , 
siekti dvasinės ir kūniškos gerovės. Jo šven
tenybė tuo pakartoja ir užgiria savo pirm- 
takūnų — Leono XIII ir Pijaus XI nurody
tus dėsnius socialiniais klausimais.

Tai aiškiai įrodo, kad stipriausių darbinin
kių reikalų gynimų galima rasti popiežių so
cialinėse enciklikose. Nieko geresnio kitur 
nesuras darbininkai. Enciklikose vaizdžiau
sia nurodoma darbininkams teisė organizuo
tis.

Popiežius pabrėžia ir tai, kad praeityje 
darbininkų asosiacijos veikdavo harmonijoj 
su darbdavių asosiacijoms. Viduramžių gil
dija išmokė darbininkų sąžiningai atlikti sa
vo pareigas. Tai privertė ir darbdavį trak
tuoti darbininkų teisingai ir su meile. Bet 
gildija viešpatavo Tikėjimo amžiuje. Dėl to 
ir gražūs santykiai tarp darbdavio ir dar
bininko buvo galima lengviau palaikyti. Mū
sų amžius yra kitoks. Mūsų laikų problemos 
yra sunkesnės. Jos rišamos daugiau papro
čiais negu teise.

Dėl to> šv. Tėvas pataria rišti darbo ir ka
pitalo problemas laikantis teisingumo ir są
žiningumo pagrindais, jos tarpe nebus vie
tos visokiems išnaudotojams ir raketieriams. 
Jos neiššauks nieku nepateisinamų streikų. 
Ji netoleruos tokių vadų, kurie skelbia, kad 
negali būti streiko be sabotažo, be riaušių 
ir kad be didelio perversmo nėra galima jo
kia reforma. Galima pridėti dar ir tai, kad 
unija, kuriai ištikrųjų rūpi darbo žmonių 
geru ve, nuautuos vt*cijvctuti tieuis žmonėms, 
Kūnų veikia išeina iš šio krašto konstitu
cijos ribų, kurie pirmoje vietoje rūpinasi ko
voti prieš religijų. Juk, pagaliau, ir darbda
viai turi teises, kurios taip pat turi būti 
respektuojamos.

Popiežius Leonas XIII labai gerų taisyk
lę nustatė, stipriai pabrėždamas, kad viso
kios teisės turi būti šventai pagerbiamos. 
Tcs teisės turi būti laikomos šventomis, ne
paisant kam jos priklauso: valstybei, korpo
racijai, darbininkui, kuris savo valia įstoja 
į unijų, arba atsisako jon įstoti. Sunku kų 
gero atlikti prievartos, piktumo ir riaušių 
keliu.

smerkia, sakydami esą kerš- mos užslėptos, jam vienam te- 
tingi, nesugyvenami dėl jų žinomos. Negražu ir kitas kra- 
ūmaus būde.

Taisyklė nors teisinga vie
nam, nevisuomet pritaikoma 
kitiems. Mes visgi žinome, 
kad randasi puikių tos tautos 
vyrų kuriems neprilygsime.
Kam teko dirbti kartu su ita
lais, tas ne retai giria jų pa-

Lietuvoje “Mūsų Laikraš-j
. tis” (katalikų) turi Dėdės1,

štutinumas - vaikščioti už-,'liaul,, k a lį Per kiufc lai. 
netosia nosimi, nuolatos savo, ko ae|,uv„ ird6t Lauro -n|!. 
girti, pragulantį sulaikyti kad -k vw kurielll8 ju kar{i 
jis pasigerėtų tuo pasaulio ste-

sišventimų artimo labui, už- 
Lapkričio 30 d. išėjo paskutinis numeris; uojautCs aukštą supratimų.

Tačiau tas mestas jų vardu 
kaltinimas prisikergė ir šian
dien neatskiriamas.

Argi pasaulis nebuvo pana
šios nuomonės apie katalikus? 
Nepažinę gerųjų katalikų, pro- 
testonai, žydai ir kiti jų bijo
si ar šalinasi. Kodėl? Katali
kai atsiskyrę, savo tikėjimo 
tiesų gėdisi išpažinti, nenori 
aptarti, svarstyti tas paslap
tis su kitatikiais. Katalikų

lenkų dienraščio Chicagoje ‘‘Dziennik Zjed 
noezenia”, kuris buvo lenkų katalikų susi
vienijimo organas. Laikraščio vedėjai paskel
bė, kad jie tokį žygį daro dėlto, kad spaus
tuves darbininkų unija pastatė takius reika
lavimus, kurių jie nepajėgia išpildyti. Pir
moje vietoje pareikalauta pakėlimo algų. To 
dienraščio užsidarymas lenkų kolonijai yra 
didelis smūgis.

Lisabonos patriarchas kardinolas Gere j era 
paskelbė ganytojiškų laiškų, kuriame pasisa
ko prieš pagoniškąjį nacionalsocializmo ra
sių mokslų ir prieš marksistinį materializmų, 
kuriuos abu kaltina dėl naujo karo.

Aišku, kad dabartinį Europos karų iššaukė 
ne kas kitas, kaip nacistai ir komunistai.

APŽVALGA
Amerikos Katalikų Kolegijos

Šio krašto vyskupijose yra daromos rink
liavos Katalikų Universitetui Vašingtone. Ta 
proga “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips
nį, kuriame tarp kito ko rašo;

“Katalikų kolegijos sudaro moralinę A- 
meri'ko's tvirtovę. Jų neįkanda nei bolševi
kai, nei laisvamaniai. Ypač komunistai, 
užsimoję urmu susovietinti Amerikos vi
suomenę, randa čia neįlaužiamos atspirties. 
Komunistinė ideologija, labai viliojančiai 
bolševikų spaudoj nušviečiama, neranda 
čia lengvatikių pasekėjų, nes katalikų ko
legijos kritingai nušviečia komunistų mok
slą, siekiantį visų pirma panaikinti religi
ją. Jei ne katalikų mokyklos, komunizmas 
jau seniai būtų Amerikoj užviešpatavęs”.
Tame pačiame rašinyje primenama, kad ir 

mes, Amerikos lietuviai turime kolegiją. Tie
sa, ji nedidelė, bet pakankama mūsų išeivi
jos dydžiui. Ji mums brpngi,_ nes mūsiškė. 
Tai Marianapolio Kolegija, kuri užsipelno vi
sų lietuvių gausios paramos. “Stambiausioji 
parama — tai siųsti savo vaikus į Lietuvių 
Kolegiją Marianapoly” — sako “Darbinin
kas0. ii

, ,, . v. pipirų užduodavo, iš džiaugs-
buklu, jam apreikšdamas, Jei ■ . . . . , ,
non pamatyti gerų knksčioni ,, .. . . .. ,, ., , , . 7 , i kokia nogla pagriebė. Betpazvelgk i mane. Neužmirši.1 ° z Lauras vėl pasirodė ir

šiuo syk su nauja mašina — 
arpa, kuria žada aipuoti

kime, katalikams priedermė
būti pasaulio šviesa.

Vakar jau prasidėjo Ad ven- ..., J „įtik stambias avižas n kvie-
to laikas — pnsiruosimas Ka-1\. ,...................Icius, bet ir šiaip visus pilie-ledoms. Kaip reikšmingi šv, 1

ne

geri darbai visai nežinomi, jų 
blogi išsišokimai trimitų gau
sybe lydimi, neva verti bend
ro papeikimo — “Tai parodo nepaiso.

Jono žodžiai.- “Taisykite Vie
špačiui kelių”’. Geriausiai tų 
patarimų vykdinsime patys 
pirmieji eidami Kristaus ke
liu. rodydami kitiems bailes
niems savo gyvenimo šviesų, 
kaip išvengti sielos pavojus 
tamsybėse. Geram katalikui 
Adventas nepasiliks tiktai ba
lsas tyruose kurio niekas ne
klauso, kartais dar baisiau, 
prisiklausęs panašių raginimų 
kiekvienais metais, daugiau jų

A.B.C.J.

Taip Darė Pasaulio Garsenybės
Atsitikimai su profesoriais ir išradėjais. Didiejį 

karo vadai
Grįžęs iš Rusijos vysk. Ma

tulionis pasakojo, kaip tikin
tieji kalėjimuose kartais iš 
duonos trupinėlių, juos sumi- 
nkę, pasidarydavo rąžančių ir 
kalbėdavo.

Anglų laikraštis ‘Universe’ 
prieš porą metų pranešė, kaip 
Ispanijoje karo metu į vyriau
sybininkų nelaisvę patekęs 
kun. Sanehez, būdamos su ki
tais katalikais uždarytas vie
name rūsyje, suraišiojo ant 
virvutės mazgelius ir taip pa
sidaręs rąžančių, meldėsi.

Taip darė ne vien eiliniai 
žmonės. Spalių mėnuo, ražan
čiaus Imėnuo, duoda mums pro 
gos* prisiminti daugiau tokių 
įvykių.

Mokslo žmonės
Kaptą vienas nutolęs nuo 

tikėjimo žmogus su draugais

nepraleisdavo nesukalbėjęs ra
žančiaus.

Garsus buvo kompozitorius 
(muzikos dalykų kūrėjas) 
llaydn. Daugelis jo sukuriu 
dalykų dabar koncertuose te
beskamba. Pažymėtina, kad 
jisai pats pirma, negu išeida
vo skambinti didžiausiuose 
koncertuose, sukalbėdavo rą
žančių.

Kitas didvyr.z atradėjas e- 
lektros srity buv-c Amperas. Ir 
jo vardas įamžintas pavadi
nant elektros matavimo vie
netą amperu (yra ir specia
lios mašinėlės — amperomet- 
rai).

Jo gyvenime mes randame 
tokį įvykį: būdamas dar stu
dentu Dr. Fr. Ozanamas sykį 
užsuko į bažnyčią ir pamatė 
prie altoriaus beklūpantį kaž

aplankė garsų Prancūzijos gy-1 kokį poną. Priėjęs arčiau žiū- 
dytoją, prof. Dr. Recamier. ri — ogi Amperas, garsus iš- 
Ijabai jie nustebo užtikę pro-

čius. Pirmiausiai per savo ar
pą perleido ui, gevalt’us, ku
rie buvo pradėję už silkę imti. 
po litą ir daugiau. Ui, gevalt - 
tams per arpą išėjo tokia di;i- 
na:

Kai prasidėjo 
Didelės vainos,
Ėmiau aš kelti 
Didelės kainas.

Ui, tada buvo 
Geras gešeftas,
Litas man plauk“,
Kaip sviestu teptas.

Nors užu silkę 
Lupau po litą,
Bet per minulę — 
Bačkos neliko.

0 kai pakėliau 
Dar labiau kainas,
Tada užtraukiau 
Linksmesnes dainas.

Tegu per amžius

kurie kalbėdami rožančių 
nuims daro gėdą. —

Direktorius supykęs rąžan
čių pakabino skelbimų lento
je ir sušaukęs visus mokinius, 
liepė prisipažinti, kieno rą
žančius. Prisipažinti prieš eg
zaminus, kada visi pataikau
ja mokytojams, buvo, aišku, 
nelengva. Ir vis dėlto išėjo į 
priešakį vienas jaunuolis:

— Tai mano rąžančius. Aš 
jį kalbėdamas kasdien pra
šau Dievą, kad Jis palaimin
tų mano darbus ir pašauktų 
darbininkų į savo vynuogyną.

Tas prisipažinimas padarė 
visiems įspūdį, o iš ano jau
nuolio ir išaugo didysis po
piežius — Leonas XIII.

Mainosi Laikai
Šveicarų laikraštis “Kipa” paskelbė ži

nių, kad dėl naujos politinės linkmės Sovie
tų Rusijos atžvilgiu Vokietijos ir protekto
rato, religinei spaudai uždrausta spausdinti 
straipsnius apie komunizmų, ir atejistinį Ru
sijos sąjūdį. Pranešama žinios ir apie tai, 
kad draudžiama skelbti, kokių bolševikai i- 
masi priemonių prieš bažnyčias ir apskritai 
prieš religines institucijas.

Kaip dar neseni tie laikai, kuomet naciai 
degindavo komunistiškų literatūrų, prakeikė 
bolševistinį sąjūdį, skaudžiai baudė bolševiz
mo agentus. Stalino pasibučiavimas su Hit
leriu, dalykus staiga pakeitė.

“Taikos” Apaštalai
Lietuviškiems komunistams šiuo laiku, be

ndrai, gali būti sunku ką nors tikro ir nuo
širdžiai pasisakyti apie komunizmą. Ką gi — 
skelbi žmogus, kad Rusija ir bendrai komu
nistai yra skaisčiausi taikos apaštalai, tos 
taikos propaguotojai ir nuoširdžiausi rėmė
jai, o — nenudžiūvo dar rašalas — Sovietų 
vyriausybė ėmė ir paskelbė kam nors ulti- 
•niaV^ų ar nt‘f 'karą. Na, ir versk vėl nau
jais, vėliausias žinias, sudaryk kitokias in
terpretacijos, aiškinkis prieš žmones, dar, ko 
gero, ir nurausti tenka.

M. Norkūnui 70 m. amžiaus
šių metų gruodžio 1 d. Mykolui A. Mor

kūnui, žinomam Amerikos lietuvių veikėjui, 
suėjo lygiai 70 metų amžiaus.

Garbingas lietuvių veteranas ypatingai y- 
ra pamėgęs jaunimų. Jo iniciatyva 19(12 me
tais pradėta organizuoti Amerikos lietuvių 
katalikų organizacija — Lietuvos Vyčiai. Jis 
rie tik organizavo, bet daug Jcuo ir prie tos 
organizacijos išlaikymo prisidėjo. Net ir da-

fesorių bekalbantį rąžančių. J 
jų nusistebėjimą profesorius 
atsakė:

— Taip, aš kapbu rožančių. 
Kai oš esu bainiringai susirū
pinęs dėl kurio ligonio ir bū
nu jau visns gy<|ymo priemo
nes išsėmęs, aš Ūda kreipiuo
si į Tą, kurs vienas gali vis
ką pagydyti. Kaidangi aš ne- 
visada turiu laipto pats Die
vui savo prašymus išdėstyti, 
meldžiuosi aš j šventąją Mer
gelę, mano tarpijrinkę. Sukal
bu vieną, dvi rožančiaus pas

Universitetas Baltijos Vokiečiams
“Jaunokos Zinos ’ (24g nr. X. ZĮ d.) iš ]ftp,tįs jr prisipažįstu esu su 

--------- .„mu “Postima's” ’Talino praneša “Postima's” žinią apie tai, 
kad esąs sumanymas steigti atskirą univer
sitetą vokiečių tautybės studentams, iškelia
vusiems iš Baltijos valstybių. Šiame univer
sitete mokytųsi studentai iš Rygos, Tartu ir 
Kauno universitetų. Kadangi iš Baltijos val
stybių išvykstu ir universiteto mokamasis 
personalas, tai jie turėtų progos dirbti nau
jai įsteigtajame universitete.

silaukęs nuostabių pasekmių.
Mokslininkas ‘Voltą buvo 

toks garsus, kad jo garbei bu-

radėjas-niokslinrnkas, su raža- 
nčiumi rankose. Jaunam stu
dentui tai padarė didelį įspū
dį. Jis prisipažįsta, 'kad nuo
lankiai besimeldžiančio moks
lininko vaizdas labiau sustip
rino jo tikėjimų, kaip visos 
skaitytos knygos.

Arba vėl — kas gi nebūtų 
girdėjęs apie didįjį popiežių 
— Leoną XIII. Jo nuoširdus! 
susirūpinimas darbo žmonė
mis išgarsino jį visame pasau
ly. Kai jis jaunas mokėsi vie
noje Prancūzijos mokykloje, 
kur mokytojai buvo daugiau
sia netikį, buvo toks įvykis: 
mokiniui prieš egzaminus žai
dė sau kieme. Netikėtai vie
nam iškrito rąžančius. Kitas

vo pavadinti elektros mato-į„„,T5r<,„ a„„p}(-, poa di, 

vi.no vienetai voltai. Apie, rekloril) jr pak„. 
voltus, be abejo, bus daugelh i
girdėjęs, bet nevisi žino, kad 
pats Voltą nė vienos dienos

— Žiūrėk, pone Direkto-

Svietas kariauna,
O iš to Leibji

Litą tik krauna.
Bet tasai ponas,
Kur kainas tvarko
Visą gešeftą
Mano sudarko.

Jei tu už silkę 
Ėmei po litą,
Tavo gežeftui 
Lai būna kvitą.

Ui, mane silkė 
Ėsti pradėjo —
Pabaudos šimtų 
Litų uždėjo.

— Sve’kas, Pyt, senai ma
tytas. Kur buvai dingęs? Gal, 
jau ženotas?

— Dar ne, bet jau myliu ir 
esu mylimas. ,

— Tai ko dar lauki ?
— Mat triubelis: aš myliu 

vieną merginą, o mane myli 
kita ir niekaip negaliu apsi- 
ženyti.

— Aš esu toks geras nuo
mininkas, kad šeimininkai to 
buto, kuriame aš paskutiniu 
metu gyvenau, net verkė man 
išeinant, — giriasi buto sam
dytojas.

— Na, jei taip, tai prašau 
nuomą mokėti už pusę metų 
iš anksto, nes aš nelinkęs ver
kti nuomininkams išeinant. — 
atrėžė buto savininkas.

Didieji karai ir valdovai

Kas paskutiniu metu lankė
si Paryžiuje, galėjo matyti ša
lia Napoleono I karsto įreng
tą gražią koplyčią, kur pro 
mėlynus langų vitražus krin
tanti šviesa išryškina gražų 
paminklą didžiajam karo va
dui, per pasaulinį karą vedu
siam prancūzų armiją — mar- 
šlui Fošui. Garsus jis buvo 
karys, su pagarba mini jį vi
sas pasaulis, bet drauge jis 
buvo ir giliai pamaldus vy
ras. Dažnai jį matydavo vie
šai su rožančiumi rankoje, ne
kartą ir ministeriai atrasda
vo jį besimeldžiantį.

(Tęsinys 4 pusi.)

Motina ir keturi vaikai nuo 3 mėnesių amžiaus iki dešimts 
metų Clevelande, O., šalpos stotyje, kur bedarbiai reikalauja

riau, pas mus dar yra tokių j pašalpos, kuri laikinai sulaikyta.

i
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LIETUVIU TAUTOS AUREOLĖ
Lietuviij kolonijoje, gražia- 

|me Marąuette Parke, išdygo
j) sakant, lietuvių kultūri-
Ižidinys — lietuvių tautos 

reole — Sv. Kazimiero Se- 
|seni Vienuolynas, Išlaikyti 

catalikišką tikėjimą, tautos 
| prigimtus papročius, kalbą.

cultūros ir kitas meno jėgas, 
| svetimos šalies apsupta įtaka, 
(nebuvo lengva, pagal tiesų.
(nebuvo nei galima, be įkt'iri- 
(mo tam darbui tokių pa«išven 
tusių sielų, kurios dirbtų vien 
tikėjimo ir tautos naudai. Tą

įvykdinti galėjo tik Dievui 
atsidavusios sielos, kurios 
vienuolyno tvirtovėje gyven
damos, visata) atsižadėjusios, 
neštų lietuviams apšvietą ir 
išlaikytų pagrindines tautos 
ypatybes.

Buvo šventų, kilnios dva
sios kunigų, kurių sumanumu 
ir pagelba vienuolyno tikre
nybė atsiekta. Daug pasišven
timo, išsižadėjimo įėjo į kcu- 
grųgiaeijos įkūrimą. Tačiau, 
išlaikyti ir plėtoti tokį suma
nymą, reikalinga buvo para-

‘ PRIEMONĖS VAIKU AUKLĖJIMUI
NEUŽSIGAUK, JEIGU TA- KAS KALTAS?

bavosi, ji dažnai mąstė, kodėl 
lietuviai neturi savo sesučių 
ir katalikiškų mokyklų! Buvo 
pasiryžius stoti į Nazariečių VO VAIKUČIAI MĖGSTA
vienuolynu, kur ne viena lie- 

1 .
tuvaitė savo gyvenimų buvo 

;pašventus kilniems darbams, 
Įtik tokiame pasišventime ne- 

jbuvo matyt lietuviams nau
dos. Galutinai Kazimiera

ižo Lietuvon pas tėvelius ir,

Jinai turėjo būti nusimi
ntus, nuliūdus motina. Jos 

Jeigu kaimynė giria tavo duktė, šiokia tokia ceremoni- 
vuiką, kad jai yra patarna- ja, apsivedė su divorsuotu 

i vęs, arba pamilęs nepapras-, vyru. Bet ji klausia, šaltai, 
[tų išmintingumų, turi džiaugę be susigraudinimio, kų gali 

gr|* i tis, o ne manyt, kad vaikelis daryti, kaxl išlyginti “miši

KITIEMS PATARNAUTI

Skanūs Gaminiai
Rašo E. Kleveckaitė

Kadangi Kalėdų šv; ntė ar- 
tinusi ir prisirengimui paukš
čių kepimas svarstomas, čia 
paduodu vieną, kitą paukštė
mis gaminimą. Buvo jau pa
duota kaip kepti kalakutų, 
tariau antis ir žąsis, riebūs 
paukščiai, skiriasi kepimo nie 
todu. Kalakutą kepi neuž
dengtą, dažnai laistant išvar- 
ėjusiais taukais, kad neiš- 

džiūtų kepimo procese. Antį 
ar žąsį kepant reikia ištrauk
ti kiek galima riebumo, todėl 
reikia uždengti paukštį dalį 
laiko paskirto kepimui. Pe
čiaus karštį palaikyti nuo 
300 iki 325 karščio ir kepti 
nuo 20 iki 25 minutų kiekvie 
nam svarui.

yra pilnas vėjagaudysčių. Ne- nį.”
kė namus pa

šilę įtakų ir guli vaikelio sikalliėti su jos dukterim biz- 
. geras ypatybes išaukti dėlto, nio reikalais. Motina jį pa-

A v*, T0? ,1 *S,’ n< i^U" kad supranta vaikelį geriau, kvietė lankytis dažniau, nors

Geros ypatybės pasireiškia, ji žinojo, kad jis vedęs ir di»-

kadangi ten nebuvo vienuoly-i'.'i, ' T • i ,l n ; manyk, kad svetimas tuu gi-. Jaunasis lanl
tad

i vienuolyną
ny, tau patariama jstojo j j j(,

Kveirarijoj, pas

j kad ten likti, bet kad sudary
ti lietuvaičių atskirą kongre-tyti įkūrimo pasekmes. Ir 

taip visuose pionierių užma- !Sael.lJJ-

nyniuose, atsiranda žymesni , šv. Kryžiaus Vienuolyne 
asmenys, kurie ištvermingai rado ir daugiau lietuvaičių, 
atsiekia nustatytą tikslą, taip kurias kalbino drauge organi- 

jir vienuolijos gyvavime teko zuoti lietuvaičiu atskirą k< 

(tų sumanymą vykinti ir galu
tinai ištobulinti kongregaci
jos pirmoms trims seselėms:
Motinai Marijai, Sės. M. Im- lata) 
maculatai ir Sesutei M. Con- 
ceptai. Kadangi Motina Ma
rija buvo pirmutinė kuri rū
pinosi įsteigimu lietuvaitėms 
vienuolyno, tad jos pasišven
timas ištvermingas sunkumų 
pergalėjimas pasireiškia auk- 
.štajm laipsnyje.

tik jeįgĮu jos vaikelio širdy
je įskėpvtos.

>n-
gregaciją. Prie jos sumanymo 
dvi prisidėjo, Judita Dva ra-L 
nauskaitė (Sės. M. Tminacu- 

ir Antanina Ungurai-

Namie reikalauji, kad jis 
užlaikytų tvarką, drabužius 
pakabintų tinkamoje vietoje, 
nemėtytų knygų, žaislų, šen 
ir ten, ir ko ne kasdien turi 
jį griežtai užimti, kad jis
įsakymus užlaikytų. Papra
stai auklėjimo pasekmės pa
sireiškia vaikui svetur išėjus. 
Jis lankydamas draugus, kal

tojo Nekalčiausios Marijos j nivnus, jų tėveliams maloniai
Širdies Seminarijon, kur nio-[patarnauja, parodo susipra- 
kinosi ne tik religijos, anglų j timų, padeda užlaikyti tvar-

čiūtė (Sesuo M. Concepta). 

Atvykusios į Ameriką, įs-

Prieš įstojant į vienuolyną 
Motinos Marijos vardas buvo 
Kazimiera Kaupaitė. Jos tė
veliai, Anufras ir Antanina 
Glebauskaitė, vedė ūkį Gude
lių kaime. Kazimiera, kaipo

kalbos ir pedagogijos, bet ir 
lietuvių kalba buvo joms dė
styta, ir šiaip buvo tobulai 
prirengtos užsiimti mokytoja
vimo darini.

ką už ką ir užgirsti pagyrą.

vorsuotas. Kada duktė pra
dėjo reikšti prie jo prisiriši
mą, motina vis leido viską 
per pirštus, nesi priešuida-1 v- 
ma. Neužilgo duktė Dievo- 
įsakymus metė vėjams i s iš
tekėjo už divorsuotojo.

Dabar motina klausia, ką 
reikia daryti? Melstis, kad 
duktė pamatytų savo klaidą 
ir apleistų nuodėmingą gyve
nimą. Prieš Dievą motina at- 
sakominga už dukters nupuo
limą. Duktės prasikaltimai 
paeina iš to užkvietimo, kurį 
motina davė tokiam kuris 
neturėjo būti įsileistas į ka
talikiškus namus.

Motinos, būkite atsargios,
Ikai duodate leidimą' jūsų na
mus lankyti, jūsų dukreles

Kepta Antis
Pasirink neperriebią antį. 

Apibarstyk druska ir pipirais 
iš lauko ir iš vidaus. Gali pri
kimšti obuoliais ir razinko- 

,1ims; svogūnais su sage 
prismolkais; arba gali sudėt 
obuolius į ketvirtądalis sup
jaustytus ir nei neužsiut. 
Tarp lietuvių yra paprotys 
prikimšt antį raugintais ko
pūstais. Jeigu antis labui rie
bi, kepk uždengtą pirmą va
landą. Dažnai nupilk išsisun
kusius taukus. Paskutinę va
landą kepimo, kas 15 min. 
aplaistyk antį sunka kuri nu
varva blėton.

Kepta Žąsis
Pirkdama, pasirink jauną 

žąsį, nuo 8 iki 10 svarų.- lš- 
liarstyk vidų druska ir iš
pjauk taukus kurie randasi 
gale. Lengvai prikimšk duo
nos arba vaisių mišiniu. Su
badyk sparnus ir kulšių skū- 
relę kad riebumas geriau iš
sisunktų. Kepk uždengtą va
landą ir ilgiau jeigu ' labai 
riebus paukštis. Dažnai nu
pilk išsisunkusius taukus ir 
paskutinę valandą kepimo, 
nuimk dangtį, duok progą 
gerai aprusti.

Stebiesi, kodėl jis namieje 
nekreipia domesio į tavo rei 
kalavimus; nesusipranta, kar
tais, pasiūlyt partai įlavinto.

Pradžia visuomet, slinki, tad O kad atsilanko vaiku drau-I 1
reikėjo nemažai sunkenybių'gai tavo namelyje, ar ne mo- 
pakęsti iki kongregacija išsi- deliai išauklėjimo? Kad pri- 
'vystė, tačiau Motina .Marija fau žirklių, kurias pali-

vilioti. K. L. S.

- sieke. Jos laikais Šv. Kazi
miero seserys nuveikė dide

ar ue visuomet svečias pasiū
lys patarnavimą pirmiau ne
gu savasis? Tame ir pasi

škia auklėjimo pasekmės. •rankutes nesuteptas. Pri-

jgą Antaną, kuris klebonavo j ligonines vedimą, taippat ve- 
' Scranton, Pa. Kukliai mer-,<la a. a. Kardinolo Mundelei-
gaitei Amerikos papročiai ir 
gyvenimo sąlygos

no pavestą Lorettos ligoninę.
nepatiko, Lietuvoje atidarė naują sese-J**1 *avo va|l'e^l,h> J1(

mandagūs, tyliai pasielgia irir ji dažnai planavo grįžti rų provinciją ir, metams bė- 
Lietuvon. Pabuvus kaikurį įgant, .galima tikėtis dar di- 
laiką Amerikoje, suprato rei-j dėsnių nnveikimų.

kalą pašvęsti savo gyvenimą J__________________

katalikų bažnyčios labui, auk

lėjant mažutėlius. Matydama 

nuveikimus kitų tautų parapi-

Zanavvkių ♦ mti’ir.ii drabu
žiai, Berlyno amatų parodo
je, buvo apilovanoti aukščiau
sia dovana.

Neseniai U. S. AVasliingto- 
no laboratorijoje ištirta, kad 
ir iš pieno galima padaryti 
medžiagą panašią vilnai, iš 
kurios siuvamos suknelės.

t

paprasta sodžiaus mergaitė,; užbri(,ž. tai vir5„r; arha'reikia pa.^
pasižymėjo darbštumu, buvo tojo tiksl„ ir jj ]aimi„gai pa- sti knrs į0’ra kiJ kit,
kukli ir dora, mylėjo daug 
skaityti. Raštų skaitymui ne 
trūko, nes tėvelis mylėjo skai 
tyti lietuviškas knygas ir 
laikraščius, kuriuos anais lai
kais slaptai iš užsienio gau
davo.

Būdama vos 16 metu atvv- i .i ko į Amerika pas brolį kuni-

lių daiktų, įsteigė Amerikoje 
30 parapijinių mokyklų, Clii- 
cagoje išaugino akademiją į 
milžinišką mokslo įstaigą, ki
tą atidarė Newton, Pa., pas
tatė gražią koplyčią ir kape- 
lianiją, paėmė Šv. Kryžiaus

rei
Nenusimink, vaikučiai papra
stai taip elgiasi. Yra kas nors 
patraukiančio svetimam pa, 
tarnaut, arba svetur parodyt 
išauklėjimą. Tai yra prigim
ties natūralumas.

Todėl kuomet kaimynė gi

tvarkoje viską palieka, nesi
rūpink; žinok, kari pasireiškia 
pasekmės kasdieninio auklėji 
mo, kurį pati jiems įkalei 
dažnu pakartojimu ir griežtu 
pareikalavimu, kad jie palai
kytų paprastus mandagumo 
dėsnius.

MAŽUS PRATINK
RANKAS PLAUTI

Svarbu yra dažnai rankas 
plauti, ne tik švarumo, bet ir 
sveikatos žvilgsniu. Mažyčiai 
visur rėplioja, negali išlaiky-

pra.sk jas dažnai nuplauti, o 
vaikui paaugus griežtai įsa
kyk rankas plauti prieš kiek
vieną valgį. Nepriimk jo pa
siteisinimą, kad jo rankos 
švarios. Gal ir neįjuodę, bet 
nuo lytėjimo dalykų prikimba 
tam tikri, ligą nešantieji, gy
vūnai. Švarumas ir sveikata 
draugai, o rankos tai, ištikrų
jų, indas, kuris palaiko arba 
kenkia sveikatai.
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Taip Padarė Pasaulio 
Garsenybės

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Kilus labiausiai žinomus 
Prancūzijos vyras buvo be u- 
be.įo, Napoleonas 1. Galima 
suprasti jo 'karinius gabumus, 
žinant, kad jis su savo ka
riuomene buvo užvaldęs did
žioji} Europos dalį, be kitko, 
iš Prancūzijos per Lietuvų 
net Ma'rfkvų buvo pasiekęs.

Karlo, bebūdamas savo gar
bės aukštumoje, Napoleinos 
nuėjo į teatrų. Didysis vadas 
ne tiek žiūrėjo j sceną, kiek 
sekė žiūrovus. Staiga pamatė, 
kad jj atlydėjęs aukštos gimi
nės paža’s (jaunas palydovas 
senovės valdovų rūmuose) kaž 
ką slepia po apsiaustu. Na
poleonas greit griebė, kad pa
matytų. Pasirodė, kad jaunuo
lis kalbėjo rąžančių. Napoleo
nas tarė:

— Bus iš tavęs gera's žmo
gus, kalbėk rąžančių toliau, 
aš tau netrukdysiu. —

Tas jaunuolis liko tikrai di
deliu žmogumi: Bezansano vy
skupu.

Taigi — pasaulio garseny
bės nebijojo su ražančium ra
nkose klaptis prieš Marijos 
atvaizdų. Juos galime pasekti 
ir mes.

Juoz. žvilbutis f M. L.’)

AMERIKOS LIETIMU ŽINIOS
• •*. 
5

Naujosios Anglijos 
Liet. Katalikų Seimelis

SO. BOSTON, MASS. — 
Naujos Anglijos Lietuvių Ka-| 
talikų seimelis, kuris papras-į 

tai įvyksta vasario 22 d. (Ju
rgio Vašingtono dienoje) atei
nančiais 1940 metais, vasario 
22 d. įvyks Šv. Petro lietuvių 
parapijos ribose, So. Boston, 
Mass.

Draugijos kviečiamos nu- 
i žiūrėti savo atstovus iš ank- 
1 sto. Visa programos eiga ir 
| vieta salės bus paskelbta vė

liau. Federantas

Šauniai Pavykęs 
Intertypo Fondui 
Vakaras

SO. BOSTON, MASS. — 
Lapkr. 26 d., “Darbininko” 
patalpose buvo suruoštas ba
nkietas tikslu papildyti laik
raščio intertyno fondų. Nau
jas intertypas “Darbininkui” 
kainavęs septynis tūkstančius 
dol. Išsinioikėjimas duotas pe
nkiems metams. Laikraštis 
kas mėnuo turi atmokėti po 
tam tikrų sumų.

Kadangi barikietas buvo

ruoštas kilniam tikslui, todėl 
ir žmonių prisirinko daug. 
Dalyvavo taip pat ir kalbėjo 
apylinkės parapijų kunigai 
klebonai, pabrėždami spaudos 
galybę. Kun. P. Juras savo 
kalboje ypatingai pabrėžęs Po
piežiaus Pijaus X pasakymų, 
kad “Vėtai statysite bažny- 
čisa, rengsite misijas, steig
site mokyklas, darysite viso
kius gerus darbus, — visos 
jūsų pastangos nueis niekais, 
jei nemokėsite naudotis apsi
gynimo ir puolimo ginklų — 
katalikiškaja spauda”. Kun. 

J. Švagždys pažymėjo, kad 
blogo mokinti niekuomet ne
reikia. Blogas žolynas ir ne
laistomas bujoja. Blogų vabz
džių ir naikindamas negali 
nusikratyti. Taip ir su spau
da. Blogoji spauda tarpsta, o 
geroji ir prižiūrima skursta. 
Bankiete taip pat dalyvavo ir 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
Šalna. as

Norvvood Lietuvių 
Masinis Susirinkimas

1 .

NORVVOOD, MASS. Gruo
džio 3 d. parapijos svetainė
je, įvyko lietuvių masinis su-
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Žinios Iš Europos :
IR VISO PASAULIO I

SU NAUJU 1940 METŲ ZENITH JiPadarykite Linksmas Kalėdas Su Nauja Radio Iš 
BUDRIKO KRAUTUVĖS

■

■
M
M•
A

Nereikia 
dratų, nei 
aerial, nei ground.

Pridėk prie elektros 
ir groja.

Įbudavotas 
Wave Magnet!

Kaina tiktai -

$69.95
LENOVŪS IftMOKAJIMAI

Dėl Kalėdinių pirkinių: Radio, Pečių, Karpetų, Parlor Setų, Skalbyklų ir 
* Elektrikinių Daiktų, Jums Tikrai ApHimokfts Atsilankyti Pas BUDRIKĄ.

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

j JOSEPH F. BUDRIK
Z FURNITURE HOUSE
■ 3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088

žymus radio programas nedėliomis leidžiamas Budriko Krautuvės iš stoties W.C.F.L. 970 kil., 
nuo 5:30 iki 6:30 valandos vakaro, Chicagos laiku.

■»■■■»■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Suomių pasiuntinys Hjal'mar J. Procope (sėdi) ir sekre
torius R. Solauko studijuoja Rusijos įsiveržimų žemėlapyj. 
(Acme telephoto)

sirinkimas Federacijos sky
riaus vadovybėje. Kalbėjo 
įkun. J. švagždys, Brocktono j 
lietuvių par. klebonas ir LDS1 
centro pirmininkas; Antanas 
F. Kneižys, “Darbininko” re
daktorius ir LDS centro sek-'

retorius; vietinis k’-bonas ku-!
. i

nigas S. P. Kneižys ir kiti a- ! 
pie Lietuvos ir Sovietų sutar- j 
tį, Vilniaus atgavimų, Vilnie-i
čių būklę ir kit.

Prakalbose buvo renkamos i 
aukos Vilniaus lietuviams šei-* 

pti.

Antras Tūkstantis 
Vilniečiams Šelpti

NEAV YORK, lapkričio m. 
2!) d. Suprasdamas svarbų sku 
baus šelpimo, Gen. Konsula
tas šiandien išsiuntė kabeliu 
antrų tūkstantį dol. Amerikos 
lietuvių aukų vilniečiams šel
pti.

Aukso Grūdeliai

SKAITYKITE “DRAUGĄ” kad ji pergalėtų.

. . • • •

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGičiy
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vns. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed' ral Savings and Loan Insurance Corp., tVasIiinglon, D. C.
OFISO VALANDOS: Anttad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki S v. v. 

Pirmadieni, Ketvirtadieni lr SefltadlenJ nuo 9 v. ryto iki S v. V.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

i ♦ < xi j i i i.m i m es h u ♦ Mi ♦ 111 ♦ i ♦ n t i M i-Lt

LIETUVIAI DAKTARAIAKIŲ GYDYTOJAS

OR. VAITUSH, OPT.
SI‘KCIALIS'1 AS 

OFTOMETK1CAL1.Y AKIV 
LIFTU VIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
M ano (.amu ta v liua>

Palengvina akių Įtempimą, kas es
ti prieiastlml galvos skaud&Jinio, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai, akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias kiai 
das. Special# atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: tuo 10 iki 0 vai. vak. 
NedSIioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. KainoM pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefoną* YARda I37S

Tel Tardo 3146.
VALANDOS: Nno 11 iki 11 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-nadieniais • 2 iki < ir 7 ik 

šventadieniais: 11 iki 18

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA. 

tr akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

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 bo. 5Ulh Avenue 

Tel. Cicero 1484.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal šute/.į.
Ofiso telefonas PROspctl 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

U46 So. 49th Court, Clcert
Antradieniais. Ketvirtadieniais 4 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-fl. 7-9 F. m
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniaia, Trečiadieniais u 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel CANaI 6969

OR. VVALTER J. PHILLIPS!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI ’ 

2155 VVest Cermak Roafl
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakai, 
ir pagal sntartį.

du, g. winskunas.
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 2348
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P

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

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
4729 So. Ashland Ave. 

i 2-troa lubos
Chicago, ill.
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki fl 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. *TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(kV

a GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
G 2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagai Sutarti.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryte

ielefonas HEMloek 6886

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

Otuo valandos:
10—12 vaL ryte

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

Susitarius.
j DR. P. J. BEINAR

(BEINARAUSKAS.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted StreetI TELEFONAI:

I Ofiso — Wentworth 1612.
Rea. — Yards 3955 

OFISO VALANDOS:
I 2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti.

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

TeL YARda 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 LIL I U VIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I Res. 6968 8o. Talman Ava.
Res. TaL GROvehiU 0617

1 Office TaL HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarti

2423 W. Marųuette Road

TaL YARda 6081
Kas.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
OYDYTOJAB IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Residencijoa tel REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

Resideaeija
8939 So. Claremont Ava.

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

. DR. STRIKOL’IS
I PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedaliomis pagal satactt.
I Office TaL YARda 4787

Namų TsL PROspeet 1888

Tei OANal 0867
Rea. TeL PROspeet 6660

DR. P. 1. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

1 įsi OANal 8181.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS LR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

I Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. «-

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

1 Telefonas REPnblic 7868

TeL YARda 8846

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

VaL: nno 0 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

1 Offiee Phone Rea and Offiee
PROspact 1088 8869 B. Leavltt B*
Vai: 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANaI 07M

; DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

; 2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Bekmadtennus
t »O S.UHC

DR. V. E. SIEDLINSKI
DAHYMTAS

4143 South Archer Avenua 
Telefonas Lafayette 8860

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais tt 
PasAtadttniafli

4631 So. Ashland Ave.
Tai YABds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais tt

r
į t
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Klausykite ‘Draugo’ Radio Programn
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
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 - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

DRXTTWX!<

Noglienė, M. AgurkienS ir ki-, Suradimas savojo kelio gy- 
tos. Prie stalų patarnavo S. J venime lošia svarbiausių rolę; 
Meškienė, Z. GalinaudkaitS,»jei eina ne savu — nepaten- 
A. Normuntaitė, V. Atkočaitė,' kinsi nei save nei kitų.
K. Sopetaitė ir kitos.

Ten buvus SKAITYKITE “DRAUGĄ”

J

U. S. Iždo sekretorius Henry Morgantliau, Jr. (kairėj) sveikinasi su Suomijos finansų 
ministeriu Waino Tanner (dešinėj), kai juos Helsinkyj supažindina U. S. Charge D’Affai- 
res Schautz. Sakoma, jog Tan neriui bus pavesta sudaryti naujasis Suomijos ministeriu ka
binetas.

Pas mus randasi plieno iš
dirbysčių. Dabar dirba labai 
gerai. Kurie buvo per keletą, 
metų atleisti iš darbo dabar 
sugrąžinti ir visi gerai dirba. 
Daug ir naujų darbininkų ga
vo darbo. Piiimami tik Ame
rikos piliečiai. Pav., vienas 
žmogus, atvažiavęs iš kito 
miesto per draugus gavo dar
bą. Bet kai pareikalavo pa
rodyti pilietybę, žmogus nega 
Įėjo to padaryti, dėl to atleis 
tas iš darbo. Tas rodo, kaip 
svarbu ateiviams tapti Ame
rikos piliečiais, jeigu nori dir 
bti. Suvalkiete

URBA GėlSa Mylintiems. 
Vestnvėms, Bankie 
tams, Laidotuvėms 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A. t A.

(00EROS l IETUIIIŲ NAUJIENOS ]
. . . . . . —

Nieko Netrūksta 
Ciceroj

Kalėdų Diedukas Ciceroj 
lietuvių parduotuves užpildė 
įvairiomis kalėdinėmis prekė
mis ir labai tinkamomis Ka
lėdoms dovanomis. Nėra rei
kalo važiuoti į didmiestį ir 
gaišti laiką. Pas savo vieti
nius. lietuvius biznierius ga
lima gauti geresnių dalykų 
ir už žemesnę kainą. Pavyz
džiui paminėsiu kelis lietu
vius biznierius, kurie labai 
maloniai ir teisingai patar
nauja savo tautiečiams. Nuei
kime į J. Kishkuno auksinių 
ir daimantų krautuvę, 4918^ 
W. 14th St. Ištikrųjų, nors ir 
nieko nepirktumėt, bet apsi
moka nueiti nors .pasigerėti. 
J. Kishkuno Jewelry krautu
vė. O, kaip daug ir gražaus 
“stako” dabar turi savo krau
tuvėj!

J. ir E. Kiškūnai Amerikoj 
gimę ir augę, bet “Draugas” 
lanko jų krautuvę kasdien. 
Tai retenybė tarpe čia gimu
siu, kad prenumeruotų lietu
višką laikraštį.
Ir vėl naujas stakas

Elizabeth Faney Shop, 4808 
W. 19th St., prieš kelias sa
vaites naktį, kada ji huvo iš
ėjusi prie marinamo savo pus
brolio a. a. Palubinsko, vagis 
išdaužęs krautuvės durų stik
lą ir išvogė geriausį “staką”, 
vertės apie 500 dol. Dabar, 
kaip tik prieš Kalėdų šven
tes, savininkė E. Lang (Lan- 
kauskienė) vėl pripildė krau
tuvę naujomis prekėmis, o y- 
pač kalėdinėmis, kuriote tin
ka bet kam, kaipo Kalėdų do
vana. Prašom nueiti pas gerą 
“Draugo” rėmėją ir padaryti 
biznį.

21
Religious Christmas Cards

for $1.GO
(Add a few cents for postage and packing!)

Four Reasons Why You Should Order Now:
First, you receive a full dollar’s worth, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.(X) — būt 21 cards with
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in each hox,
• sure to please, and each card is exquisitely and
• beautifully made, a veri table artistic triutinph. 
Third, these cards are distinctly Catholic, \vith pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the true meaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, by hnying our assortment you are giving a
• Chri'stnias gift to the Christ-Child and to our
• struggling missionaries in the fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

As a Special Premium, we are including a pro-
fusely illustrated booklet of the life of BI. Genima 
Galgani, the Passion Flower of Lucca.

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

MISSION PROCURE 

DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir

“Draugu*’ ofise, 2334 South Oakley Avenue.
A—----------------------------------------------------------------- -----------------■—--------------------------------

Gal ir taip Margučiui, Šaltimierui, Sop-
II. Spitlis, sav. Beauty Shop, hie Bartkus, Budrikui ir Peo-

4804 W. 49th St., sako, kad 
labai tinkama Kalėdų dova
na “Permanents” (mainytėms 
bei dukrelėms. Vaikinai taip
gi gali užpirkti savo myli
moms. II. Spitlis yra specia
listė “Permanents”. Atlanky
kite jos grožio saloną.. Rap.

Vieša Padėka
A. L. R. K. Moterų Są-gos 

2-ros kp's. sidabrinio jubilie
jaus bankietas, lapkr. 12 d., 
praėjo didžiausiu pasisekimu. 
Todėl norim nuoširdžiai padė
koti, kas tik kokiu būdu pri
sidėjo prie minėto parengimo.

Nuoširdžiausiai dėkojam 
gerb. dvasios vadui kun. J. 
Vaičūnui už atlaikytas šv. Mi
šias gyvųjų ir mirusiųjų narių 
intencija, pasakytą iškilmėms 
pritaikintą pamokslą ir daly
vavimą bankiete. D. G. Lietu
vos konsului ir poniai Dauž- 
vardžiatns už atsilankymą ir 
gražias kalbas, A. Nausėdie
nei, dr. S. Slakis, centro dr- 
rui kvotėjui dr. A. Rakauskui, 
“Moterų Dirvos” red. S. Sa
kalienei, centro iždininkei E. 
Statkienei, centro iždo globė
jai A. Poškienei, adv. Grish 
su žmona, Chicagos apskr. 
dvasios vadui kun. A. Baltu
čiui, kun. dr. K. Matulaičiui, 
kun. J. Jakaičiui ir kun. 
Klioriui.

Taipgi dėkojam programos 
dalyviams dain. Saboniui su 
žmona; A. James; p-lėms Ju- 
rgeliūtėms ir Gerdvilaitei, p. 
Mondeikaitei, Panevėžiškių 
chorui ir muz. Brazaičiui; 
Maskolaičiams ir jų grupei už 
vaidinimą; dienraščiui “Drau 
gui” už vietą mūsų korespon
dencijoms, radio leidėjams:

plės Furniture.
Chicagos Moterų Są-gos kuo 

ponis, būtent: 1 kp. Bridge
porte; 20 kp. Brighton Pk.; 
55 kp. AVest Side; ‘67 kp. Ma
rąuette Pk. ir 60 kp. Melrose 
Pk. *

ln corpore dalyvavusioms 
Cicero draugijoms: Šv. Anta
no; Raudonos Rožės klubui; 
Nekalto Pras. mergaičių; Ma
ldos Apaštalystės; Labdarių 3 
kp.; Dievo Motinos Sop.; Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 9

Dar kartą visiems nuošir
džiai dėkojam.

Bankieto renginio komisija-
E. Statkienė, B. Tumavičienė, 

B. Daunis, B. Jakaitienė, K. 

Sriubienė. - - -

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu marai.

Šauni Parapijos 
Vakarienė

GARY, IND. — Lapkr. 26 
d. įvyko parapijos vakarienė, 
kuri nors buvo rengta vienos 
savaitės laikotarpiu, tačiau 
žmonių dalyvavo daug. Vie
tos kleb. kun. S. Draugelis, j 
atkalbėjęs maldą ir pasakęs 
įžangos kalbą, pakvietė vaka
rienės programai vadovauti 
adv. N. Valasiną.

Vakarienėj turėjom ir sve
čių chicagiečių: Budriko ra
dio nuolatinę dain. O. Juozai
tienę su vyru J. Juozaičiu, 
teisėjo J. Zūrio asmeniniu bai- 
lifu, ir Šaltimiero radio prog
ramų nuolatinę dain. iv. Kriš
čiūnaitę. Viešnios padainavo 
gražių lietuviškų dainų: O. 
Juozaitienė solo, o duetu su 
Kriščiūnaite. Daininkėms a- 
kompanavo dabartinis varg. 
A. Jokūbaitis, ir gi chicagie- 
tis.

Vakarienės surengimu dar
bavos: J. Kurpalis, J. Šim 
kus (parapijos komiteto na
riai),, P. Mališauskienė, K

DONT BE GREY
grey hair. Orr/ bėk 

look old aad (esi oSA 
try the Modern* Method fer CaL 
•te &dr ... CLAIROL. Yoa*l

Mo bleaching roęted to 
ooftea tb* hair w.boa 
CLAIROL. YoaTl leve tbe i

MOW.i

$ isssiSttSL

akhMhėM

GIESMYNAS
Jsl<ylclte Nauja Giesmynų. Jame 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes lr muzikų patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

Iii et d o O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — RO centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MIŠOLELIS 

Šlovinkim Viešpatį.

M UI oa lr Mlėparal, Lietuviukai 
Ir lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėms, lr kitos Mal
dos tr Gleamėe. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vi rialų 
kaina — S. 7 R. Reikalaukit. I*:
DRAUGAS PUB. 00.

2334 So. Oakley Au., 
Chicago, Ulinoia

T" d

STANISLAVOS ŠATKIENĖS
Jau sukako šeši metai, kai 

mylima dukrelė Stanislava Ša
tienė, sulaukusi 30 metų am
žiaus, atsiskyrė nuo mūsų. Juo
da žemė atsiėmė jų. gruodžio 
6 d., 1933 m., lr paliko dide
liame nuliūdime motinų Anta
ninų Drigotienę, dukrelę Irene 
Šatas, patėvį Steponų Drigoia, 
dėdę Ir clocę: Juozapų ir Juli
jonų Daukšus Ir jų šeimų, 
Port Washington, Wisc., dėdę 
Petrų Lukauskų, ciocę lr jų 
šeimų, pusbrolį Peliksų Bago- 
čių, 2 pusseseres: Stanislovų ir 
Joanų ir jų šeimynas. Lietuvo
je paliko 3 cloces, vienų dėdę 
ir jų šeimas, ir kitas gimines 
ir pažįstamus Lietuvoje ir A- 
merikoje.

O mano brangi dukrelė, kaip 
liūdna man be tavęs. Tavęs 
niekados neužmiršiu. Nepail
stų tave lankydama ir tavo ka
pų, dabindama. Guliu Ir keliu, 
tu visados mano mintyse stovi. 
Vis rodos laukiu tavęs sugrįž
tant, mano mylima dukrelė ir 
motinėlė, bet rodos mano lau
kimas veltui, jau tikrai tu pas 
mus nesugrįši, bet anksčiau ar 
vėliau pas tave ateisiu.

Liūdnai atminčiai mano 
brangios dukrelės šv. Mišios bus 
laikomos gruodžio 6 d., Šv.
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
Bridgeporte, 7 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines ir pažys
tamus atsilankyti ant Mišių ir 
pasimelsti už jos sielų.

Tave, mano dukrelė, juoda 
žemė prisliegė. Šiame pasauly
je, vasaroj gėlėms, žiemoj eg
lelės dabinu ir ašaroms apleis- 
tau tavų kapelę. Miela mano 
dukrelė, ilsėkis šaltoj žemelėj, 
lr lauk manas ateinant.

Nuliūdę: Motinėlė, Buk re 6, 
Giminės lr Pažystami, Lietuvo
je ir Amerikoje.

•ART. USD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

henatulae Patena*
Phoae B000 W0 W. l»tb Are.

iiimiiiiiiiniiiiiiiiimiiniiiiniiiiiiiiiiini*iiiimiiiiiiiHiiimiiiiiimimmiHiiiiiiiiii»

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGlčiy

Kiekvieno* ypatoe padėti pinigai ym apdrannti iki 15000.00 p*x 
Federal Savings and Loan Inonnnc* Oorp., po United

priefifin.

Mokame Ui 
Padėtus Pinigu 3į%

Ofiso vali 0:00 vaL ryto iki i:00 vak. Pirmadieniui, Ketvirta
dieniais ir Šeitadieniais iki 8:0? vak.

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pree.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306
iiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniHniiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiitiiini

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBHAUBIA IB DIDtlAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

r\ Y A T fcoply^08 visose Uz A K n A Chicagos dalyse

Klausykite nulio programo Antradienio tr
gcgtadlcnlo rytais 10.0* valandų, (S U'ITIP stoties (1480.)

Sa Povilu lalttmlera.

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A kl P C patarnavimas 
HmDuLAnilL DIENA IR NAKTĮ

DYKAI

Mon B. Petkus

Laclnmcz ir Smai
J. UrinioB
S. P. Mažeika
Antanas M. Ptiillips
I. J. Zolp
Albert V. Petkos
P.l. Ridikas

DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

6834 So. Weetern Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 

Phone YARds 4908

1646 Wcst 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Westera Ave. 

Tel. LAPayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419



KAS GIRDĖT CHICAGOJE
West Pullmano 
Naujienos

Lapkričiu 26 d., parapijos 
ealėjo su nepaprastu pasise
kimu praleista parapijos ju
biliejinis bankietas.

Apie 3 vai. jiopiet susirin
ko 156 parapijiečių ir gard
žiai puotavo. Buvo ir prog
rama, kurią išpildė parapijos 
choras vadovaujant muz. S. 
Baitai; choras gražiai padai
navo kelias daineles, be to, 
mokyklos vaikučiai gražiai, 
mokytoju Šv. Kazimiero sese
lių išlavinti, šauniai pasiro
dė. Gražias kalbas pasakė, 
kleb. kun. A. Linkus, ATr. Der- 
winski, P. Mikolaitis ir L. 
Konstant. Tai tiek apie pir
mus bankieto pietus.

Vakare 7 valandą jau buvo 
pilnutėlė parapijos salė prisi 
grūdus kilnios publikos, nebe
užteko visiems vietų prie 'sta- 
iy.

Bankiete dalyvavo gerb. ku 
nigai: J. Paškauskas, M. Ur- 
bonavičiusj MIC., S. Gaučas 
ir kun. A. Linkus. Be to pub
likoje daug matėsi daktarų, 
profesijonalų ir žymių biznie
rių. Programai vadovavo kleb. 
kun. A. Linkus ir posakė gra
žią įžanginę kalbą. Programą 
atidarė parapijos choras po 
vadovyste muz. S. Bai los, pa
dainuodamas porą gražių dai
nelių; publikai patiko.

Po to sekė pati gražioji da
lis programos, kurią išpildė 
Antifonalis mergaičių choras 
ir

Antilonalis choras dainavo 
dviem atvejais sekančius vei
kalus: “Ausk močiute drobe
les” — Pociaus, “Pamylėjau 

— liaudies. “Vuka- 
Moniuškos, “Svajo-

vakar” 
ras” -
nė” — Chopin, “The Glow 
Worm” — Lincke. Mergaičių 
choras labai gerai išlavintas 
ir gražiai dainavo dėlto pub
lika gausiai plojo ir buvo pri
verstos daugiau padainuoti. 
Solistė I. Aitutytė padainavo 
“Kad galėčiau” — Dirvins- 
kaitės ir “Giaminna” - Friml. 
publikai labai patiko, nes 
gausiai jai plojo. Chorui ir 
solistei pianu akompanavo 
prof. A. S. Pocius. Gerai kal
bėjo buvęs šioj parapijoj per 
9 metus klebonu gerb. kun. 
J. Paškauskas, kun. S. Gau
čas, trust. P. Mikolaitis ir Leo 
Konstant. Laike abejų pietų, 
gaspadinės gardžiai vaišino 
skaitlingą publiką kalakutie
na ir kitais gardumynais; ga- 

ppadinėms vadovavo ir daug 
dirbo Joanna l’učkorienė. Ba
nkietui aukojo kalakutus mū
sų gerb. biznieriai: Al. Zubė, 
Mrs. F. Savitz, Mrs. Stef. Zu
bė, Jos Zubė ir Kaz. Cicėnas. 
Labai visiems ačiū.

Po programos buvo šokiai 
ir balius iki vėlumui.

Religinis koncertas mūsų 
bažnyčioje įvyksta gruodžio 
10 d. 7:30 vai. vak. Progra
mą išpildys Sasnausko vyrų 
choras ir solistai po vadovys
te prof. A. S. Pociaus. Daly-

solistė Irena Aitutytė, va-į vaus ir'parapijos choras, vad.
dovaujant prof. A. S. Pociui, muz. S. Railai. Solo giedos M.
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įM LEO NORKUS, Ir. I
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi geria ir mėgsta S 
S AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- X 
5 resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ifi im- =

portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- S 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, ku7 gausite greitą ir teisingą patar- E 
navimą.

2423 West 64tb St. Tel. Hemloek 6240 =
v<HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiin7

Kviečiu visus kaimynus, draugus lr pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, mt.

2335 South VVestern Avenue 
TELEPONA8 CANAL 3764 

—-------------------------4.------------------------------------t ■ I85

paims

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

kurio pabaigoj “Draugas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana .............................................................. -.............................$500.00

Antroji dovana ............................................................................................... $400.00

Trečioji dovana.................................................................................  $300.00

Ketvirtoji dovana .................................................................................... $200.00

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

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi lietuviai.

Šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katai 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

‘ ‘ Draugo ’1 administratorius

Janušauskienė ir muz. K. Sa-1 mokyklų vaikučiams. Bus į- 
bonis. Kviečiame svečius iš 'domu ir visiems pasiklausyti, 
kitur atvykti ir išgirsti gra
žaus giedojimo.

Praeitą saavitę parapijos 
skolų atmokėjimo fondui au
kojo šie: Evaldas Radavičius 
$25.00, Šv. Kaz. Ak. Bėm. 
skyrius $25.00, M. ir O. Ki ni

kus $25.00, Frank ir Rožė Ri
mkus $25.00, Kaz. ir M. Ro
čius $25.00, Felix ir Uršulė 
Paliliūnas $25.00, Jonas Pz 
Kavaliauskas $25.00, Ant. Me- 
trikis $25.00 ir Kaz. ir Vero
nika Lapie $25.00. Nuošir
džiai dėkojam aukojusiems.

Rap.

Sveikinimas
BRIGHTON mARK. — AR 

D 6 skyriaus vardu vardinių 
proga sveikinu daug šioj drau 
gijoj nusipelniusias Barbaras: 
Rudokienę, vice-pirm., Lind- 
žienę, iždo globėją; Rokaitie- 
nę, buv. nut. raštininlkę ir Vi
limienę (stambi biznierka), 
kuri nuoširdžiai ir gausiai re
mia visas draugijos pramogas. 
Tesuteikia joms Dievas ilgiau
sių metų ir sveikatos. J. R.

Pirmadienis, gruod. 4 d., 1939

Viena's žymiųjų Amerikos teatro artistų, John Barrymore, 
sveikina pradedančią teatro karjerą, dukterį Dianą. (Acme 
telephoto;

Relieve 
Pain ln Few 
Minutes

Kam Kankintis?NEURITIS
Rheumatism
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependabie—no opiates. 
Does the work ąuickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

GAUKITE

MCSŲ

THFRMIC

PERMANENT

WAVE

Oi

&

Įvairios Mintys
Kas kryžių sutikęs malo

niai apkabina, tas nesuklupa 
nė po sunkia gyvenimo naš
ta.

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

Eina gyvenimo keliu, kas 
laikosi drausmės; kas gi ne
žiūri sudraudimų, paklysta.

Standard M
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.tfM P H J 
4-6 Kvortos...*

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED

Dėl 68-tos g. Bulvaro
Manjuette Park Liet. Am. 

Piliečių Klūbas laikė mėnesi
nį susirinkimą lapkr. 26 d. 
Susirinkime apkalbėta koloni
jos reikalai, ir komisijos ra
portas iš South West Civic 
Federacijos. Tarp kitko, no
rima 68-tą gatvę padaryti bu
lvaru važiuoti į vieną pusę. 
daug maiketparkiečių paliktų 
tarpe bulvaro ir trijų gatvių, 
kas nemažai nesmagumo pa
darytų. Klūbas jau senai prieš 
tai kovoja.

A. G. Kumskis prižadėjo ,pa 
rūpinti krutamus paveikslus 
sausio 27 d., 1940 m. Paveik
slai bus gana įdomūs, dau
giausia iš parkų įvairumų ir 
kiti. Publikai bus įeiga dykai.

A.J.*T.

BRIDGEPORT. — Moterų 
Sąjungos 1 kps. priešknetinis 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
gruodžio 4 d., 7:30 vai., Šv. 
Jurgio paratp. mok. svet. ant 
antrų lubų. Visų narių pra
šoma atvykt snsirinkiman. 
Bus rinkimas valdybos ir ap
tarimas naujų reikalų. Svar
bu, kad visi nariai dalyvautų.

Valdyba

Liiten to and Advertise ooor

NUNDEOfS YU60SUW*MM
Folk Songt md Mtuit 
Tambaritsa Orchettn

WWAX, Every Smtoy 1 to I
ne S. Clark St., Chleago — Har. SOM

Radio Programa 
ie LietuviusApi

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankletam 8 u teikiam Pa

tarme rimą.

Glnksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gcrgenluoja lr švelniausius plau
kus, lr tas gerhenhunjimas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 ir aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

K ONTR AKTRAKTORI AI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construction Co., 
7516 South Danieu Ave. Phone — 
SEEIey 8563.

RENDON
Rendon krautubė ir fletas — kam
pas, tinkamas bučernei ir grosernei. 
Vieta įsteigta per 30 metų. 1222 St. 
Charles Road, Mayvvood. Illinois. 

Dėl informacijų šaukite: Paul Blatz, 
Avenue 4414.
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1TURTAS VIRS--------------
| ATSARGOS KAPITALAS
= Dabar mokam 31/2% P3'
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
SFEDERAL
| SAVINGS 1192 ARCHER AVENUE =

3 8

= !uld SAVINGS FED E RALI .Y
LOAN ASSOCIATION INSURED

i5 OP CHICAOO JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'ši

03,500,000.00= 
- #250,000.00j

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namų su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 AVest Jiu kson Blvd., tele
fonas Nevada 8039.

PARDAVIMUI NAMAI •
Pardavimui 6 fletų naujas mūri

nis namas, gerame stovyje; apšildo
mas. $12,500.

Taipgi naujas, apšildomas, 6 kam
barių bungalow. Mūrinis garadžius 
ir užpakalyje pagyvenimui 4 kamh. 
Prie Marųuette Parko. Randasi po 
num. 6635 So. Sacramento Ave.

Taipgi dviejų fletų, mūrinis na
mas. 6—6 kambariai: apšildomas: 
mūrinis garadžius; . arti Marąuette 
Parko. Pigiai

Mūrinis dvieju riet# po 6 kamb. 
namas; 6,500, arba mainysim. No
rintieji inspektuoti, matykite: C. 
Umieh (Umlkas), 2500 West 63ril 
St-. tel. Prospect 6025. Teisingas 
patarnavimas.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas pieno išvežiotojas. Ge
ras komisas. Kreipkitės ) Mr Jez.lor- 
ski, tel. Belmout 5600, tarp 1 ir 5 
valandos vakare.

Chicago Board of Educa- 
tion ruošia antradienį, gruo
džio 5-tą dieną, 2 vai. po pie
tų, radio programą iš stoties 
WAAF apie Chicagos lietu
vius. Programa .pavasinta 
“Lithuanians as Malkers of 
Chicago”. Programoj pakvie
sta dalyvauti Lietuvių Vaiz
bos Buto užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas J. P. Rak
štis ir Margučio vaikų cho
ras.

Programa ypač skiriama

19 METŲ MIRTIES SUKAK

TUVĖS A. A. KUN. PR. 

SERAFINO, M. I. C.

19-kos metų mirties sukak
tuvių proga giedotos sudėti
nės šv. Mišios įvyks sekmad., 
12 vai. dieną, gruodžio 3-10- 
17-24 dd., Aušros Vartų par. 
bažnyčioj už velionio sielą.

^udėtinė's šv. Mišios bus 
taipgi atlaikytos jo laidojimo 
dienoje — gruod. 9 d., 7:45 
vai. ryto, Visų Šventų par, 
bažnyčioje) Roseland.e Rap.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųš|.« naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. įtarau visokį taisymo dar
bų be jokio caslt (mokėjimo, anl 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriausi atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Daraj 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
anl lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale ke ip- 
kftės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

REIKALINGI

DARBININKAI

TJ ETTTVTA I PARDAVĖJAI TšTIR- 
KTT ŠT PAGARSINTMA. NES JTS 
TTKRAI UŽDIRBS PINIGU DARB
ŠČIAM ŽMOGUI PAREMTAS FHA 
FTNANSAVTMU.
Vyrai ar moterys, mes išmoklnsim 
Jus parduoti; aliejaus degintojus, sto- 
kerius, šildymo prietaisus, radias, 
refrigeratorius. dulkiu vftlytojus, 
skalbiamas mašinas ir insulaeijų. 
Komisai mokami kas savaitę.
918-20 W. 63rd Street, Mr. 

Miner.

REIKALINGA RECEPTTONIST 
Reikalinga recenlionist Konrado stu. 
di.iai. Nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Turi būti patyrusį, dirbusi krautu
vėje. 420 VVest esnl St , telefonas 
F.nglevvood 5883.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas. naujai 
išdekoruotas: antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenne,

PARDAVTMUT NAMAS TR BTZNTS
Pardavimui pilnai Įrengta groser- 
nė: medinis namas. Atsišaukite:
4225 Princeton Avenne.

KLAUSYKIME
Saltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnnnnii.il 18 STOTIES

PROGRAMŲ 1480 ko

RYTMETINIŲ
10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS MMOKftJIMAIB

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” RINGE l$O4

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

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

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičiu PRANO 
DEVETKTO ir ONOS DEVEIKVTRS- 
PTTMPTTTIENftS (?), kurie gyvena 
Chieagos mieste. Juodu abudu vra 
prašomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio IS 
Argentinos parvežtų!) siuntini.

PARDAVTMUT NAMAI 
▼lenas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dvleJų-aukStų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oeklev Ąve.. Chleago. Illinois.

LIETUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus ir taisau senus kau

tus, furkautus. Valymas lr dažy
mas. Garantuoju snvo darbų. Visi 
mano kostumeriai užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. ŽILINSKAS 
201$ Canalport Avenne

PARDAVTMUT NAMAS
6 kambarių medinis narna*, kar

stu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius. 11121 
So. Albany Ave. AtslSaukite: Bever
ly 4S8S. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run IS gelauslų mainų; 
daug dulkių ISlmta. Perkane 6 tonus ar dau-
lau už tonų ........................................................ $7 6$
ETROLEUM CARBON COKE. perkant’ K to

nus ar daugiau, tonas. .. .$7.75. Sales tai ekstra.

nnnnnii.il

