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VILNIAUS MIESTE PILNIAUSIA TVARKA
ATGAUTAS VILNIAUS 
KRAŠTAS PADALINTAS 
Į TRIS APSKRITIS

NACIAI SUKRĖSTI 
ĮVYKUSIU BOMBOS 
SPROGIMU MIUNCHENE

KALNAS. — Vilniaus kra
štas padalintas į tris apskri
tis: A’ilniaus, Švenčionėlių ir 
Valkininkų.

A’ilniaus apskritin įeina se
kami valsčiai: Nemenčinės, 
Paberžė, Rėšė, Maišogala, Nau 
joji A’ilnija, Trakai, Rudami
nos ir Medinės.

NACIAMS NORĖTŲSI 
UŽIMTI GIBRALTARĄ

BERLYNAS, lapkr. 9. — 
Vokiečių kariniai strategistai 
pareiškia, kad britams neatko 
liamas smūgis tektų, jei Vo- 
kietija paimtų Gibraltaro są
siaurį ir Maltos salų — stra
tegines britų laivyno bazes.

A’okietija tad ir planuoja 
siekti to žygio. Sakoma, tas 
nesunku būtų atsiekti, jei na
ciams padėtų Ispanija ir Ita
lija.

Paryžiuje
artimomis

spėjama,
dienomis

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
A’ietos atsakomingi kariniai 
stebėtojai yra nuomonės, kad 
vakariniam fronte artimomis 
dienomis Hitleris sukels puo
li,mų prieš santarvės pajėgas.

Ši nuomonė pagrindžiama 
apturimomis iš .Vokietijos in
formacijomis. Hitleris, sako
ma, perkilnojųs kariuomenės 
vadus ir valus pačių kariuo
menę, kuri, kaip patirta, ne
tekusi karui reikalingos paki- 
lios dvasios. Kalbama, kad ir 
tarp žemesniųjų rangų kari
ninkų reiškiasi nepasitenkini
mas neveikia karo fronte. Ka 
rininkai norėtų veikiau susi
remti su priešu ir greičiau už 
daryti karų.

Be to, pranešta, kad pradė
jus spalio 5 d. vokiečių ka
riuomenėje suspenduoti viso
kie urliopai.

Pagaliau pastebėtas inten
syvia kariuomenės judėjimas 
Olandijos ir Belgijos pasie
niais.

Santarvės kariuomenės yra 
pasirengusios kiekvienų Hit
lerio smūgį atremti smūgiu.

LATVIJOJE INTERNUOTI 
NACIŲ LAKŪNAI

RYGA, lapkr. 9. — Netoli 
Liepojos jūron įkrito nacių 
bombonešis. T>atviai išvadavo 
keturis vokiečius lakūnus ir 
juos internavo. Bombonešį gi 
jiavyko įtempti Liepojos uos
tan.

3c a £opy

Švenčionių apskritin: Smal
vų, Dakštos, Ignalinos, Kalti
nėnų, Švenčionėlių, ir Pabra- 
vės.

A’alkininkų apskritin; Šalči
ninkėlių, Rudiškių, 'Valkinin
kų, Varėnos, Trugilių ir Ei
šiškės.

Vilniuje pilniausia tvarka.

(A’okietija norėtų apvaldyti 
Gibraltaru, tik karo laiku o 
paskui sąsiaurį ir tvirtovę grų 

Į žintų Ispanijai.
Ispanija, rasi, ir sutiktų na 

čiams padėti apsidirbti su bri 
tais Gibraltare. Bet Italija 
vargiai sutiktų kooperuoti sn 
naciais prieš Maltų. Nes tai 
stambus ir pavojingas užsi
mojimas.

kad Hitleris
sukels puolimą

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
LONDONAS. -- Nepatvir

tintomis žiniomis iš Olandijos 
Vokietijos pasienio, tenai vo
kiečiai susikirtę su olandų pa 
sienio sargyba ir vienas olan
dų sargas nušautas. Kalbama, 
kad vokiečių kariuomenė kas 
valanda galinti įsiveržti Olan- 
dijon.

Be to, iš to pat pasienio 
praneša, kad Olandijos kari
niai autoritetai kai kuriose 
strateginėse vietose ėmėsi sau 
gumo priemonių. Arti Maas- 
tritcht belgų kareiviai išilgai 
svarbiausiojo vieškelio kasa 
apkasus.

AMSTERDAMAS. — Olan
dijos kariniai autoritetai ati
darė kai kurias šalies saugu 
ino vandens linijos užtvankas 
ir užliedina dalis teritorijų ti
kslu sulaikyti vokiečius, jei 
jie veržtųsi.

AMSTERDAMAS. — Bel
gija gjriebiasi saugumo prie
monių Vokietijos pasienyje 
Sumobilizavusi iki 600,000 ka
riuonnenes.

BERLYNAS. -- Dyliūm su 
bombos susprogdinimu Miun
chene, tenai areštuota šimtai 
asmenų.

MASKyA. — Suomių dele
gacija atnaujino pasitarimus 
mu Molotovu.
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Šio vaizdo centre matomas Hitleris su nacių vadais. Nuotrauka padaryta 1937 metais 
naciams minint kasmetines savo nepavykusio jo “pučo” sukaktuves Miuncheno' vienoje ali
nėje, kuri pakeista nacių istorine vieta. Užvakar vakarų šioje pačioje alinėje įvykio sprogi
mas naciams turint iškilmes. (Acme telephoto).

HITLERIS BRITUS 
MELAGIAIS VADINA
MIUNCHENAS, lapkr. 9.

Diktatorius Hitleris vakar čia 
kalbėdamas nacių veteranų 
susirinkime pareiškė, kad kaip 
pasaulinio karo laikais britai 
pasižymėjo melagystėmis, 
taip šiandien jie daugiausia 
užsiima melais apie Vokietijų.

Anot jo, britų admiraliteto 
viršininkas ChurchilI kaip a- 
nais laikais, taip ir šiandien 
nepakeitė savo kailio. Tik Vo
kietija šiandien kitokia nei bu 
vusi pasaulinio karo laikais.

Šiandien, anot Hitlerio, Vo 
kietija jaučiasi turi pirmybę 
ir galinga. Bet britų melai to
kie pat.

Britai meluoja ir veidma- 
niauja sakydami, kad jie ka
riauja už tautų laivę ir demo
kratijų. Jie tai šūkavo ir per 
pasaulinį karų. Po karo gi ar 
jie savo valdomas tautas iš
laisvino?

Žinome laisvės reikšmę, sa
kė Hitleris. Tuomet Anglija 
sakė, kad ji kovoja už teisin-v
gumų. Suprantama, Anglija 
tris šimtmečius kovojo ir dė
koja Dievui sudariusi imperi
jų iš 408 milijonų žmonių.

Daugumas tų milijonų gy
vena britų nelaisvėje, didžiau
siam suvaržyme, bet Anglijai 
tas negalvoję. Ji rūpinasi tik 
Europos demokratija, jai 
svarbu vien Europos tautų 
laisvė ir gerovė. Jokio teisin
gumo nepritaiko savo koloni
joms ir apsimeta Europos ma 
žųjų tautų ginėja ir vaduoto
ja, pareiškė fiureris.

PRANCŪZŲ TARYBA 
TAIKOS KLAUSIMU

PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
Prancūzijon ministrų taryba 
rytoj rytų susirinks ir paruoš 
atsakymų belgų karaliui ir 
olandų karalienei į jų pasiū
lymų nutraukti karų.

NEŽINIA, KIENO TAS 

UŽSIMOJIMAS

MIUNCHENAS, lapkr. 9. 
— Bombos susprogimas čia 
nacių iškilmėse, anot polici
jos, gali būti kokio svetimša
lio užsimojimas prieš Hitlerį.

Kai kas tačiau yra nuomo- 
nės, kad rasi, pačių nacių ve
teranų darbas. Jie nepakenčia 
ilgiau Hitlerio palaikomos sa 
ntvarkos ir norėtų juo nusi
kratyti.

ANGLIJA PASITARS SU 

DOMINIJOMIS

LONDONAS, lapkr. 9. • — 
Ministras pirmininkas Cham
berlainas sirguliuoja. Jis per 
iždo ministrų pranešė, kad 
pirmiau pasitarsiąs su domi
nijomis kas darius dėl belgų 
ir olandų valdovų taikos pa
siūlymo.

Jo nuomone mažai vilties 
karo nutraukimui, kai Vokie
tijos kietasprandžiai vadai ne 
sukalbami žmoniškai.

SPROGIMAS MIUNCHE
NE VISAIP AIŠKINAMAS

PARYŽIUS, lapkr. 9. -
Čia diplomatų sluoksniuose 
aiškinama, kad įvykęs sprogi
mas Miunchene, matyt, yra 
nacių partijos suskilimas dėl 
Hitlerio susidėjimo su Stali
nu.

Be to, dar spėjama, kad ar 
Iki nacių slaptoji policija yra 
apsileidusi savo pareigose, 
arba pati yra dalyvė • Hitlerį 
pašalinti.

SUSIRGO PANAMOS 
PREZIDENTAS

PANAMA, lapkr. 9. — Šir
dies liga staiga susirgo Pana
mos respublikos prezidentas 
Arosemena.

STOKHOLMAS, lapkr. 8. 
Naciai užgroliė suomių laivų 
Otava, 1,290 tonų, vežantį į 
Angliju medinę košelę.

PIRKIMO MOKESNIŲ
SUMOS DIDĖJA
SPRINGFIELD, III., lapkr. 

9. — Šį rudenį lllinoiso vals
tybėje įvairiausi reikalai žy
miai pagerėję. Tai liūdi ja pir
kimo mokesnių sumų augi- 
mas.

Valstybės iždininkas L. E. 
Levis mėnesiniu raportu pra
neša, kad už rugsėjo mėnesi 
pirkimo mokesnių gauta 5,- 
601,528 dol., o už spalį — 8,- 
213,372 dol., arba net pustre
čio milijono daugiau.

Atrodo, kad valstybė tik iš 
vieno šio šaltinio per metus 
galės gauti iki 100 milijonų 
dol. pajamų. O kai reikia be
darbius šelpti, tai neturima 
fondų ir piliečiams iškeliami 
specialūs mokesniai.

TEISMAS PALAIKO NLRB 

NUOSPRENDĮ

PHILADELPHIA, Pa., la
pkr. 9. — Federalinis apygar
dos apeliacijų teismas patvir
tino NLRB (National iKibor 
Relations Board) nuosprendį, 
nukreiptų prieš Republic 
Steel bendrovę.

Bendrovė turi priimti atgal 
į darbų apie 5,000 CIO darbi
ninkų, išėmus 40, kurie 1937 
metais vykdė triukšmingus 
streikus.

NACIAI SUNAIKINO 
YVILSONO STOVYLĄ

STOKHOLMAS, lapkr. 9. 
— Paznanės mieste .naciai nu
griovė ten lenkų pastatytų 
prezidento Wilsono stovylų.

10 ŽUVO ALIEJAUS 
SPROGIME

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, lapkr. 9. — Amerikiečių 
vedamoj aliejaus valytuvėje 
ištiko sprogimas. 10 asmenų 
žuvo. Nuostolių apie pusan
tro milijono dol.

Kaina 3c

BERLYNAS, lapkr. 9. —
Naciams veteranams vakar mi 
nint savo pirmojo nepavyku- 
siojo sukilimo 16 metų sukak- 
tuves Buergjerbrau alinės sa
lėje, Miunchene, staiga ištiko 
sprogimas ir lubos įgriuvo 
ant susirinkusiųjų.

Oficialiai pranešta, kad 8 
asmenys žuvo ir apie 60 su
žeista.

Sprogimas įvyko apie po 
pusvalandžio Hitleriui aplei
dus salę, kur jis sakė kalbų. 
Jis gi suskubo susirinkimų 
apleisti, kad nesusivėlinti į 
traukinį, kuriuo išvyko į Ber
lynu.

Yrra žinoma, kad susirinkime 
buvo šie nacių vadai: Goebbel
sas, Hessas, Friekas, Strei- 
clieris, Ley ir eilė kitų žemes
niųjų valdininkų.

Vokietijos vyriausybė pas
kyrė 200 tūkstančių dol. do
vanų už piktadarių susekimų.

Spėjama, kad bomba su lai
krodiniu mechanizmu buvo į- 
taisyta kur nors paluby -ir 
taikyta Hitleriui.

ANGLIJOS VALSTYBĖ
IR JOS KOLONIJOS
AMSTERDAMAS. — Savo 

koloniniu išplitimu Didžiosios 
Britanijos imperija per pas
kutinius 300 metų yra išaugu
si į pačių didžiausių pasaulio 
galybę. Su visomis savo kolo
nijomis ir pietų ašigalio sriti
mis Didžioji Britanija yra pa 
ti didžiausia imperija, kokia 
liet kada pasaulyje yra buvu
si. Tos pasaulinės imperijos 
gyventojų skaičius sudaro a- 
pie 460,000,000 žmonių ir už
ima 40,000,000 kvadratinių ki
lometrų plotų teritorijos, t. y. 
ketvirtųjų dalį viso pasaulio. 
Dėl to Didžiosios Britanijos 
imperija vadinama “nenusi
leidžiančios saulės šalimi”; 
mat, tos kolonijos yra išblaš
kytos visuose pasaulio sausže- 
miuose ir vandenynuose. Ta
čiau Didžiosios Britanijos im
perija nesudaro vienalytės gy 
ventojų masės, kaip kitų di
džiųjų valstybių; Sovietų Ru
sijos, Kinijos, Amerikos Jun
gtinių Valstybių, Brazilijos. 
Visas Didžiosios Britanijos 
imperijos kolonijas, glaudžiau 
ar paieidžiau surištas su Di
džiosios Britanijos valstybe, 
jungia Anglijos karaliaus vai 
nikas ir bendra Anglijos pa- 
valdinvbė.

Eupropoje Didžioji Britani 
ja turi apie 50,000,000 gyves- 
tojų ir 311,825 kvadratinius ki 
lometrus ploto; Azijoje — 
337,272,000 gyventojų ir 5,-

No. 265

LON DONAS, lapkr. 9. —
Britų oficialiniuosei sluoks- 
nuose spėjama, kad dėl įvyku 
šio sprogimo nacių iškilmėse 
Miunchene Hitleris gali susi
mesti su savo įprastuoju ker
štu prieš britus ir žydus. Jis 
gali pasiųsti bombonešius 
bombarduoti atvirus Anglijos 
miestus, arba imtis dar smar
kiau novyti žydus.

Žiniomis iš Miuncheno ir 
Berlyno, nacių policija užbora 
bos susprogdinimų kaltina bri 
tų agentus, kurie su žylų pa
galba sudarę sumoksią prieS 
Hitlerį ir nacius valdininkus. 
Policija sako, kad tai aiškus 
svetimųjų gaivalų darbas.

Britų autoritetai griežtai 
nuginčija nacių policijos tvir
tinimus, kad būk britų agen
tai su žydais sudarę sąmokslų 
išžudyti nacių vadus. Grei
čiausia bus pačių nacių tarpa 
savio kova, arba tyčiomis su
ruoštas negūdrus žygis, kad 
turėti priežasties sukelti žy
dams- naujus -'•pogromus ir 
juos visiškai pakirsti.

547,440, km. ploto; Afrikoje—> 
53,025,100 gyventojų ir 9,909,- 
820 kv. km. ploto, Amerikoje 
— 12,025,450 gyventojų ir 10,- 
259,165 kv. km. ploto, Austra
lijoje ir Okeanijoje — 8,970,- 
000 gyventojų ir 8.499,800 kv< 
km. ploto ir Pietų Ašigalio 
srityje — apie 5,00,000 kv, 
km. ploto.

ii

Didžiausios Didžiosios Bri
tanijos imperijos kolonijos y- 
ra Indija su 323,000,000 gy
ventojų; Ceilonas su 5,000,000 
gyventojų; Nigerija su 19,- 
(XX),000 gyventojų, Pietų Af
rikos Unija su 7,000,000; gy
ventojų. Sudanas su 7 mib 
gyventojų, Kanada su 10,000,- 
(XX) gyventojų, Australija su 
7,000,000 gyventojų.

Santykiams su kolonijomis 
palaikyti Didžiosios Britani
jos imperija yra susidariusi 
didžiausių pasaulyje laivynų, 
kuris susideda iš 33,000 laivų 
su 21,000,000 brutto registruo 
tų tonų. Žinių teikimui ji turi 
visų pasaulio rutulį apjuosian 
tį kabelių tinklų, kurio svar
biausios linijos išvestos per 
sustiprintas britų stotis, ku
rios jas saugo nuo svetimųjų 
užpuolimų.

SKELBKITBS “DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, kiek šilčiau 
dienų, bet vakare šalčiau.

Saulė teka 6:34, leidžia 
4:34.
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Teroras Prieš Teroru

Diktatoriai įsigali teroro keliu. Tokiu pai 
būdu jie ir laikosi valdžioje. Jei skaitytus 
su daugumos žmonių valia, su jų norais, ne 

-Vienas iš jų nestovėtų valstybių priešakyje. 
Kam šiandien nežinoma, kad ir Mussolinis, 
i# Stalinas, ir Hitleris ir visi kiti diktato
riai ir diktatorėliai išsilaiko durtuvu pagal
bi.

Iš visų diktatorių Stalinas ir Hitleris yra 
žiauriausi ir kruviniausi. Jiedu, kad atsiekti 
savo tikslų, ne tik savo idėjos priešų daug 
Išžudė, bet ir savo draugų ir bendradarbių 
Visų eilę sušaudė. Dėl to naturaiu, kad pra
lietas kraujas, besišaukiąs dangaus keršto, 
sekioja žudikus ir tyko pasisotinti jų krauju.

Praėjusį trečiadienį viename Municho sa- 
liūne, kuriame Hitleris celebravo su savo 
draugais 1923 m. nepavykusio nacių sukili- 

jmo sukaktį, jam, Hitleriui, buvo užtaisyta 
mirties kilpa. Laimei diktatorius tų vietų 
apleido anksčiau negu buvo numatyta. Ki
taip, užtaisytas dinamitas būtų užbaigęs Hit
lerio karjerų.

Dabar daug spėliojama, kas galėjo kosin
tis ant Hilerio gyvybės? Vieni meta kaltę 
ant anglų ir prancūzų šnipų., kiti mano, kad 
vidujiniai nacių politikos priešai, treti dar 
kitaip spėlioja. Bet, žinant, kaip Hitlerio 
gyvybė yra akylai saugojama, kaip sunku 
yra prieiti prie jo pašaliniams žmonėms per 
daugybę jo sargų, pigu suprasti, kad, jei 
kada bus surastas kaltininkas, jis bus suras
tas ne kur kitur, bet pačių nacių partijos 
viršūnėse esančių žmonių tarpe.

Bet, būk kaip nebuvę, tas įvykis daug kų 
. pasako. Jis pasako, kad Vokietijos viduje 
{.nėra taip jau viskas gerai, kaip nacių va

dai stengiasi pasauliui įkalbėti. Matome, kad 
ten ne tik plačioji visuomenė nesutinka su 
nacių ir vidaus ir užsienių vedama politika, 
bet pačių nacių viduje auga nepasitenkini
mas Hitleriu, jų tarpe verda kova. Tai ne
išeis į gerų nei naciams, nei Vokietijos val
stybei. Reikia neužmiršti, kad teroras iššau
kia terorų.

Federacija ir Vilnius
Išėjęs iš spaudos J. Tysliavos leidžiamas ir 

redaguojamas žurnalas ‘‘Lietuva” savo pir
mo numerio apžvulgcs skyriuje apie Federa-( 
vijų ir Vilnimis reikalus įdėjo tokių pastabų:

“Žinia apie Vilniaus grąžinimų Lietuvai 
sujaudino Amerikos lietuvius. Daugelis jau 
buvo netekę vilties, kad LietūVa kada nors 
galėsianti atsiimti Vilnių.

“Vėliausi įvykiui Europoje labai įvairiai 
svarstomi Amerikos lietuviuose. Vieni abe
joja net Lietuvos nepriklausomybės* ateitimi, 
Ikiti — optimistai. Tik organizuotoji Ame
rikos lietuvių katalikų visuomenė pasirinko 
praktiškų vidurio kelių.

“A. L. ll. Katulikų Federacija paskelbė 
vi.-uotinų vajų suvargusiems vilniečiams šel
pti. Ši didžiulė
organizacija, pneša’Ky 
ir Ij. Šimučiu, kreipiasi į visuomenę šiais 
žodžiuis:

“Pasidžiaugę Vilniaus atvadavimo faktu, 
pamanifestavę, imamės praktiško darbo — 
skelbiame vajų dvasiniai ir medžiaginiai nu
alintam, sunaikintam Vilniaus kraštui, šį 
vajų skelbia ALRK Federacija. Pradžių pa
darė ji pati, iš savo iždo paskirdama suvar
gusių vilnieųių šelpimui tūkstantį dolerių ’.

“Argi tai ne sektinas pavyzdys kitoms 
Amerikos lietuvių srovėms, organizacijoms?”

Lietuvos Generalinio Konsulo 
Jono Budrio Kalba

tortų Jo trcStome, o vien dėl r-Q kabeliu Amerikos lietuvių 
to, kad jis yra mūsų ir lie- vardu Išsiunčiau 500 dolerių, 
tuviais nuo amžių apgyvenu kad pirmieji vežimai su mai
tas. Dabur mes pasidalinsi- stu, kurie bus vežami į Vil
nie su jais tuo 'kų turime --j nių, neštų ir lietuvių ameri

kiečių pagalbų ir aš ncouvau 
apviltas, šiandien aš jau tu

(Pasakyta lapkričio 5 d., Apreiškimo parapijos, laiki,lai paremsime juos, ovė- 
1 r , liau jie savo darbu prisidės

' prie valstybės sustiprinimo ir
Brooklyne, saleje KtltallklJ Federacijos 1T11“ gerovės. Lenkijai Vilniaus kiek su kau^u, kuriuos gale- 

. ; kraštas buvo gili provincija, du išsiųsti papildomai. Ti-
i Lietuvai jis bus širdi*.

jllSku.no savybių prati'.yja;. neturi,„e visl|
1920 metais, spalio » die- parodė jų pakankamai ii atgi | nų apie a, (|f|t<

riu gavęs tų išsiųstų sumų

mitinge)
Brangūs tautiečiai,

nų Lietuva neteko savo sos-1 muši Lietuva, tad ir mes, tos 
pačios tautos vaikai, ne sinubtinės ir trečdalio savo žemių. 

Ji niekuomet nepripažino to 
smurto akto ir Vilniaus neiš
sižadėjo. Ta užgrobimo data 
virto valstybei ir visai tau
tai liūdesio diena. Devynioli
ka metų, minėdami tų datą,

sunku apie jį viskų atpasakc-

kiuos, kad tai tik pradžia ir 
Kad kiekvienas lietuvis pas
kubės prisidėti savo auka su
lig išgalių. Amerikoje lietu-

ti. Aišku, kad šis'kraštas pra-!' ių kolonijoje egzistuoja ko
kiais ginčais, bergždžia po e- (j.^įoje savo atstatymui ir su- !ias dešimt Vilniui Vaduoti 
mika, bet kūrybiniais darbais tvurl.JtiIuį pareiku|aus duug: Sųjungos Skyrių. Jie neturė- 
ir veiksmais stiprinkime ir Prisiminkime, kad jei į lų nustoti veikę, bet kaip tik
vienykime tautos jėgas. V ieni |<as t(>n -r savo dabar, pasivadinę Vilniui Be
nori tokios Lietuvos, kiti k‘-Į tai jos visiems žlugo, drau- “di draugijomis, pasirūpinti

liūdėjome, bet ir tvirtai tikė- 
i Amerikos lietuvių katalikų Į kad viJnių atgausime
pi iesuKy su dr. A. Bakausku uii<iiniikzi>u> i.-.. <1. ,ir štai susilaukėme, 'kad da 

lis tos užgrobtos žemės, svar-

tekios, o treti dar 'kitos, o ji 
vra tik viena vienintėlė ir ke- 
lių įvairių Lietuvų būti ne
gali.

Toje esamoje Lietuvoj.) tu

su Lenkijos valiuto 
jau ir dabar aišku 

esamieji Lietuves fabrikai

gev •eiau
Ta
kuti 

ir

blausia su Vilniumi ir Tra- n tilpti ir tarp savęs sugyven-
kais, grįžo po Lietuvos vė
liava. Visos Lietuvos bažny
čių varpai ir “Laisvės Var
pas”, kurį jūs, amerikiečiai, 
paaukojote, pranešė tų links
mų žinių, kad Lietuvos ka
riuomenė žengia į Vilnių. Pu
lkelyje ir pačiam Vilniaus 
mieste, žmonės džiaugėsi, pa
sitikdami savo karius, barstė 
ir apdovanojo juos gėlėmis. 
Vilnius pasipuošė girliando
mis ir Lietuvos vėliavomis.

Dėl Amerikos Neutralumo
Šiuo aktualiu klausimu, kuris labai rūpi 

kariaujančioms valstybėms, “Darbininkas” 
savo vedamajame straipsnyje taip rašo:

“Amerika, vadinasi, Jung. Valstybės, pasi- Tai parodo, kad ne tik mesi
džiaugėmės, bet ir Vilnijosskelbė griežtai neutrali, bet politikoj yra ži

nomus dviejų rūšių neutralumas: prietelingas 
ir neprietelingas. Pirmasai gali virsti kurios gsmų, prijungiant Vilnių prie 
pusės talkininkyste, antrasai gali pereiti į Lietuvos. Tas itin svarbu.

gyventojai rodė tokį pat džiau

karų prieš tų valstybę, prieš kurių turima 
natūraliai neprietelingo nusiteikimo. Hitleris 
neturi daug vilties, kuj Amerika būtų drau-' pas mus? 
giškai jam nusiteikusi. Jis jau tuomi stam
biai nusikalto, kad ignoravo Amerikos pre-'

Ten Vilniuje ir Kaune žmo
nės džiaugėsi — o kaip čia

ti visi jos vaikai, kurių pa
žiūrų jie bebūtų, kad tik jie 
vienodai brangintų ir gintų 
jos laisvę. Ir mes matome, 
kad jie sugyvena.

Lietuvos vyriausybę sudari 
skirtingų pažiūrų ir įsitikini
mų žmonės, vienok jie pada
vė vienas kitam rankas ben
dram darbui vardan aukštes
nio idealo — lj«isvos Lietu
vos. i

Tas au'kštesnis idealas te
būnie rodyklė ir mūsų veiks
mams čionai.

Pirmiausia turime pripažin
ti, kad Lietuva iki šiol, atsar
gios ir išmintingos p^’^kos 
dėka, išvengė ne vieno pavo
jaus, ji neįsivėlė į pražūtim 
gų karų, sugebėjo išlaikyti 

i korektiškus santykius su ,-a-

į:: onės gauna didesnę vidaus 
rinkų ir atvirkščiai — naujo
sios Vilniaus krašto pramo- 

i nės šakos gaus naujų Lietuvos J 
s rinfką. Pagyvės ir Nemuno ba- 
. seinas, nes dabar galima bns

skubia parama vilniečiams. 
Kai kurie jau tų ir padarė. 
Turiu pamato manyti, kad 
ir anksčiau Lietuvos Vilniui 
Vaduoti Sųjungos ir Geleži
nio Fondo kapitalai dabar bus 
panaudoti Vilnijos reikalams. 
Ąš darau tas išvadas dar ir 
Fš to, kad už pirmų 500 dol.

iš Sovietų Kusijos plukdyti amerikiečių aukų kabeliu pa
uliškų. Padidės ir geleži hite- j'dėkojo Dr. Juška, buvęs \ il- 

niui Vaduoti Sųjungos valdy
bas narys.

Toliau konsulas J. Budrys 
ragino nepasiduoti gandams, 
bet toliau vieningai dirbti, kur 
reikalas liečia Lietuvų. Pasi- 

iš paskutiniųjų įvykių, 
nuo šios dienos lietuvis lietu
viui tebūnie brolis.

lių tinklas ir tranzitas
Lietuvos valdžia gerai su

prato savo pareigas ir pasiun
tė ten ištisus traukinius su 
maistu ir reikalingiausiais 
daiktais. Tuojau Vilnijoje or
ganizuoti viešieji darbai, prie' ”>°kę 
'kurių jau dirba 3,0‘0 žmonių.' 
o virš 25,000 biednuomenės 
maitinami kariuomenės virtu- ' 
vėse. Taip pat užtraukta 50! 
milijonų litų vidaus paskolos 
Vilniaus reikalams. Pačių le
nkų spauda rašo, kad pirmie-' 
ji Lietuvos administracijos 
žygiai buvo rūpinimasis bied- 
nuomene. Jūs jau iš spaudos

... , . .. , i- t-. . . i girdėti susirupmimas Lietu-zidento pakvietimų vykdinti Europoj taika.' .... . „f.'. ,.. x i • - v. ■ !’vos ateitimi. Tai atskirai klauPakvietimas buvo nusiųstas dar prieš likvi- . , .. . , ... • • •• i , , . i simas, kuris netun šiandiendavimų Lenkijos. Hitleriui jis buvo labai ne- . .. .
, x i-. • j i i • * užtemdyti mums Vilniaus at-pa lankus, todėl ir atsakymo nedave. Ame

rikos vyriausybė nutylėjo, bet, suprantama, 
to dalyko neužmiršo. Dabar jau Hitleris nori 
taikytis. Amerika tvarkoj: ji neutrali, duoda 
visiems progos atvykti ir nusipirkti ginklų, 
bet — Hitlerio padarytas įžeidimas tebėr ne
likviduotas. Tai nepaliko be pasekmių. Nau
jas Amerikos įstatymas apie panaikinimų 
embargo ant ginklų aiškiai yra Anglijos ir 
Prancūzijos naudai. Turėdami kontrolę ant 
jūrų, zklijantai gali parsigabenti iš Amerikos 
ginklų kiek tilk jiems reikia. O vokiečiai už 
kų nusipirks ir kaip juos parsigabens?

“Ir Hitlerio “sėbras” Stalinas tarp pet 
nesugebėjo įvertinti Amerikos neutralumo. 
Jis leido Molotovui pasakyti gramozdiškų 
kalbų (o gal jų pats padiktavo), kuri turėjo 
paveikti Kongresų nusistatyti prieš panaiki-

Ameri'kos lietuvių spaudojevo dideliais kaimynais. Tų
pripažinę, turime pamatų ti- patyrėte, kad A ilniuje įvyko 
kėti, jog ji tai darys dar ap-, neramumų neva dėl dvigubai 
dairiau ir ateityje.

Lietuvos valstybės vyrai su 
visu atsidavimu ir įgytu pa
tyrimu budės nepriklausomy
bės sargyboje ir ieškos tai 
kin?;ų būdų tolimesnių Mau
simų išsprendimo. Kų sule

gavimo atimti iš savo žmo
nių džiaugsmų, kad tautos 
troškimas, kad ir iš dalies, iš
sipildė. J r kodėl Vimiaus at
gavimų būtinai rišli sn neaiš-
kiu rytojumi? Mūsų du drau- «0R ,eis ~ bus ,Pa<laryta> xik 
giški kaimynai nieko negavo, paiemkiine juos. 
net šj tų atidavė, bet jie kaip Šiandien prieš Lietuvų sto- 
ir mes, turėjo skaitytis’su e- dau« Problemii ir sunkus’

Reikšmingi Žodžiai
Vienas katalikas žurnalistas, koris šiuo 

meto yra Anglijos karo fronte, pasakojęs 
Jurgiui Barnard, N.O. korespondentui Lon
done, kad, karui prasidėjus., vyrų tarpe la
bai žymiai sustiprėjusi religinė sąmonė. Tuo 

tapačių kartu pranešama, kad vienas anglas 
generolas, išlydėdamas kareivius į Prancūzi
jos frontų, pasakęs šiuos žodžius:

“Aš nežinau, vyrai, apie jūsų tikėjimų.
Bet kas liečia mane aš tikiu į Dievų ir 
pomirtinį gyvenimų. Aš prašau, kai ateis 
meditacijai laikas, apsvarstyti klausimų, 
kur jūs stovite. Esama kur kas didesnių 
dalykų už šio pasaulio medžiaginius da

lykus — pinigus, patogumus, namus ir ma
lonumus. Tas didesnis dalykas, tai gyveni
mas po mirties. Tai gyvenimas, prie kurio 
mes dabar rengiamės ir už tų tikslų mes 
rengiamės savo gyvybes paaukoti. Ir mes 
tikrai laimėsime, jei kovosime dėl Dievo’-’.

Kas myli Dievų, be abejojimo, myli ir sa
vo tėvynę. Toks žmogus, reikalui esant, gina 
tėvynę iš visų savo jėgų, nebijodamas ir

sama tarptautine ir vietos pa
dėtimi.

Tad skaitykimės su faktu, 
kad Lietuva tuo tarpu atgavo. 
Vilnių ir su juo dar dvide
šimts valsčių, kas padidina! 
jos teritorijų 4,(XX) kvad> my-1 
lių (I mylia — 167 km.) su 
virš puse milijono gyventojų

tačiau sykiu ir malonus dar
bas. Atgavome kraštų, kuris 
niekuomet turtingas nebuvo, 
o paskutiniu metu dar žymiai 
nukentėjo. Bet mes ne dėl

pakilusių duonos kainų. Duo
na nepabrango, bet pinigas 
pasikeitė. O to lietuviško li
to daugumas dar neturi. Dar 
keliolika dienų ir viskas su
sitvarkys.
Padėkite ir jūs kuo galėda
mi vilniečiams. Jūsų pagalba 
be materialės turės ir didelę 
moralę reikšmę. Ji parodys, 
kad lietuvis lietuviui, kur jis 
bebūtų, yra brolis. Kad lai
kinai nusilpęs, jis yra kitų. 
stipresniųjų brolių, paremia
mas. Jūsų duosnumu pasiti
kėdamas, aš jau spalio 14 die-

Fred Pebley, 24 metų am
žiaus, o jau sveria 529 sya- 
rus. Gyvena Hurdland, 
(Acme telephoto)

HEALTHY, WEALTHY AND WISE.’

Mo.

nimų embargo. Tačiau Molotovo išsišokimas’ 
paveikė kaip tik priešingai. Kongresas už-1 kurie, jei jiems Lietuvoje biL 
gyrė Boosevelto projektų ir ipanaikino em- geriau, bendrai gins jos lais- 
bargo. Be to, atnerikiečiai smarkiai įsižeidė v?> jei taim bus reikalas. At- 
ir griežtai reikalauja nutraukti santykius su gautas plotas kelis kartu.-, di

desnis už Klaipėdos kraštų. 
Dabartinė pasaulinė pudė-

Sovieų Busija.
“Jš viso, Stalinas pertempė stygų. Sužino

jęs, kad jį vadinama gabiausiu Europos po- tis yra paini, kad niekas ne- 
litiku, voždius ar tik nebus susirgęs mega- gali būti rimtu rytdienos pin- 
lomanijos bei išsvajotos didybės liga, ir pa- našu. Biintai ir pamatuotai 
silėido daryti visų eilę netaktų. Suteroriza-I nįeka>s negali įrodyti kuo pa
vys Pabaltę, mėgina terorizuoti Suomiją ir, sįbaigs pradėtas karas; o jei 
drauge su ja Švediją su Norvegija, J kurios to įrodyti nega|ilna. tai ir pe- 
uostus jau ištiesė rankų, tuomi pavojingai j
prisiartindamas prie britų salos. Be to, sie
kia atimti iš Rumunijos Besarabijų, viešpa
tauti Balkanuose ir siunčia armijų į Kiniją 
prieš Hitlerio sąjungininkus jąponus. Pasau
lis tik stebisi iš tokių “geniališkų” užsimo
jimų. Bet kadangi iš tokios chaotiškai sugal
votos komunistinės propagandos nieko svei
ko negali išeiti, tai jau girdisi pranašvimų, 
kad Stalinas, kaip ir Hitleris, artinasi prie 
savo karjeros galo17.

simizmą sėti, tai tik patiems 
sau ir Lietuvai, kurių mes 
mylijne, kenkti.

Žmonės susidarė sau pažiū 
ras dėl vyrų savybių: vyras 
turi būti stiprus kūnu ir dva
sia. Vyras neturi būti būliu, 
plepiu, o ištikus pavojui tu
ri ieškoti galimybių jo išven
gti ar atremti. Kas ryškiau 
pasižymi tomis ypatybėmis, 
iškyla į vadus — tni p bent 
turėtų būti. Geras vadas ii

Ukrainą laikraščiai paduoda patikrintų ži
nių, kad Lvovo arkivyskupas metropolitas 

savo gyvybę paguldyti, nes kovoja aiškiau- I Andriejus Septyckis. garbingasis ukrainų negąsdina savo žmonių, nes 
šiai nusimanydamas, kad kova dėl tėvynės ' tautos vadas, ištikrųjų buvo nužudytas. Ji tuo tik susilpnintų jų jėgas, 
yra kova ir dėl Dievo. I nužudė bolševikai.* Mūsų tauta parodė tų vy- Į
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ATsIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS -
LIETUVOJ IR UŽSIENIUOSE ,

KAUNAS (K) — Vilniaus mos ir pagalbos. Tad visoje- 
Vadavimo, Tėvynės, Kuriuo- Lietuvoje, Amerikoje ir visur 
menės Kūrėjų Savanorių. A t- kitur, kur yra lietuviu, tuojau 
saigos Karininkų, Jaunųjų C-j organizuokime komitetus vil

ki ninku Katelių. Skautų, Pir niečiams remti ir rinkime gau 
mūnų, Liet. Tautininkų, Jau-Ringas aukas pinigais, Ūkio 
nosios Lietuvos Sųjungų, Ka- gaminiais ir daiktais. Nei die-
talikų Veikimo Centro, Pava
sario Federacijos ir Darbo 
Kūmų pirmininkai išleido at
sišaukimų į visuomenę Lietu
voje ir užsieniuose, kuriame 
be kt. sakomu: Vilnius lais
vas. Vilnius grįžta Lietuvai. 
Devyniolikų meti) kentusi bra
ngioji Lietuvos sostinė Vil
nius žengia į laisvę ir gar
bingų gyvenimų nepriklauso 
moję Lietuvoje... Kovojome ne 
veltui teisingų kovų. Tautos 
ir vyriausybės pastangomis 
Vilnius jau laisvas. Rusų tau
ta ir jos vyriausybė suprato 
lietuvių tautos jausmus ir gy
vybinius reikalus ir Vilnius 
su lietuviškomis žemėmis ge
ra valia perleidžiamas Lietu
vai. Sveiki, broliai ir sesės, 
vilniečiai, sulaukę laisvės... 
Nuo šios dienos mes visi jau 
esame vienos tėvynės, vienos 
Valstybės sūnūs ir dukterys. 
Žinome, kad Vilniaus kraštas 
ilgus metus buvo naikinamas 
ir alinamas, kad Vilniaus kra
štas reikalingas mūsų para-

Nepaprastas Palengvinimas* 
Reumatiškų Skausmų

Nekentękite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Mist PHIL OFFER iiuo metu buvo parinkta 
geriausia ii ju visu dėl "Cotton Queen ", 
nes ji turi tikrg kombinacijq viliojančios 
grožybės ir dailumo koki yra tipiiki mo
derninės amerikoniikos mergaitės.

Tikram rūkymo malonumui geriausias ii ju 
visu yra Chesterfield nes jo tikra kombina
cija pasaulio geriausiy tabaku teikia rūky
tojams Tikro Lengvumo ir Geresnio Skonio.

GERIAUSIAS IS JŲ VISU DĖL

SEKANTI PAKELĮ f -f -g
esteriield

J/E TIKRAI PATENKINA

Copyright 1919, Liootrr * Mvtu Tobacco Co.

nes negaišdami padėkime ken
tė j usiems ir vargusiems Vil
niaus krašto gyventojams, kad
jie iš pirmos dienos pajudu 
tikrosios motinos Tėvynės mei 
lės šiliJ.ną”.

Ryšium, su spaudoje pasi
rodžiusiomis žiniomis apie Pa- 
baltijos vokiečių grųžinimų j 
Vokietijų, teko iš Kauno vo
kiečių sluoksnių sužinoti, kad 
Vokietijos valdžia gali pa
kviesti apie 32,000 Lietuvoje 
gyvenančių vokiečių sugrįšti 
į Reichų.

DIENĄ IR NAKT) EINA PAGELBA VILINIAUS 
GYVENTOJAMS

KAUNAS (E). - Komite- Valdyba sudarė Plan* teikti 
tas vilniečiams remti paruošė P'a<*ai pagalbų sergantie- 
pat pirmų dienų į Vilnių pa- s^ems vilniečiams. Ligoniams 
siųsti didelį ešalonų su mais- *r vaikams Liūs duodamas pa
to produktais: siunčiama po gerinta8 maistas. Miškų
visų vagonų taukų, lašinių, departamentas paskyrė 5000 
žirnių, duonos, kondensuoto kietmetrių malkų, kurios tuo- 

pieno, kruopų, druskos ir ki- -iau bus išdalintos neturtin
tų produktų. Miltų siunčia-’ «iems vilniečiams kurui. — 
ma trys vagonai. Be to veža- isuose Kauno fabrikuose 
ma dideli kiekiai, cukraus, darbininkai is savo uždarbių 
sviesto, degtukų ir kt. - Ka- skiria po kelis litus vilnie- 
ro vadovybė paskyrė Ifi ka- **mnis neturtingiesiems pašel- 
riškų lauko virtuvių, kurios P^1-

bus pačių karių aptarnauja-1 ’
mos ir pirmomis dienomis da- Ti'k tada vaikų baudimas 
lins maistų Vilniaus gatvėse atsiekia tikslų, kuomet vai- 
visieins nepasiturintiems vii- kai mato ryšį tarp baudimo 
niečiams. ‘Karo Sanitarijos ir elgesio tėvų.

DRIUGIB

Amer. J. V. kariuomenės, stovinčios Fort Story stovykloj, Virginia vai., praktikos naktį ( 
šaudyti į tolimoj distancijoj esamų taikinį. (Acme telepboto)

Raudonasis Kryžius

Lietuvai Į Pagalba

KAUNAS (E) — Raudono
jo Kryžiaus žiniomis, Lietu
voje yra apie 11,000 internuo
tų lenkų karių ir apie 2,000 
pabėgėlių civilių. Jiems išlai
kyti reikia nemaža lėšų. [ki 
šiol iš užsienių gauta tam rei
kalui 73.000 litų pinigais ir i 
Ženeva ir Švedija yra pažade- ! 

ję atsiųsti drabužių. Taip pat į 

yra pažadėję padėti Skandi
navijos, Belgijos, Olandijos, 
Estijos, Jugcslavijo ir Jung
tinių Valstybių Raudonojo 
Kryžiaus draugijos.

vendamas Lietuvoje ministeris
! savo skiriamuosius, raštus. Gy,- 
i ...
Pozdniakovas daug .prisidėjo 
prie gerų santykių tarp Lie
tuvos ir SSSR gilinimo ir kul
tūrinio bendradarbiavimo iš
plėtimo.

KAUNAS (E) — Žiniomis 
iš Berlyno. Vokietijos vyriau
sybė rengiasi pertvarkyti sa
vo ekonominius reikalus su 
Baltijos valstybėmis, iš ku
riu tikisi importuolis daugiau 
žemės ūkio produktų.

KAUNAS (E) — Lietuvo
je be Vilniaus krašto yra a- j 
pie 173 000 bičių šeimų (avi-; 
lių). Atgautame Vilniaus kra- i 
šte yra apie 50,000 bičių šei- ' 
mu. Viso 180.000 avilių paga-j 
mina per milijonų kilogramų 
medaus. Bitininkų Lietuvoje 
yra apie 50,000 žmonių.

KAUNAS (E) — Ligšiol 
apie metus laiko ėjęs SSSR 
pasiuntinybės T sekretorius ir 
charge d’affaires pareigas 
Pozdniakovas šien-is dienomis

tr 'čfereanio Š&nuo
yra Chesterfield dėl jo tikros kombinacijos geriausiy 

amerikoniškų ir turkiškų tabakų

Tikras lengvumas yra daug svarbesnis 

cigarete šiandien negu kada pirmiaus nes 

žmonės dabar daugiau rūko negu kada pir

miaus. Todėl tiek daug rūkytojų persimainė 

į Chesterfield...jie randa kad Tikram Len- 

vumui ir Geresniam Skoniui geriausi iš jų 

visų yra Chesterfield.

ūs rasite kad Chesterfields yra vė

sesni, geresnio skonio, ir aiškiai leng

vesni ... jūs negalite nupirkti geresnį 

cigaretą.

PADARYKITE JŪSŲ

SEKANTI PAKELĮ

KAUNAS (B) — Naujai 
pasirašytoju sutartimi su So
vietų Sąjunga, Lietuva dar 
Sitl.net galės ten pirktis di
desnius kiekius žibalo, gazo
lino, benzino ir kitų naftos 
produktų. Taip pat naujaja 
prekybos sutartimi susitarta 
dėl didelių naftos produktų į 
kiekių užpirkimo ateinantiems’ 
metams.

SHE LOŠT 20 
POIINDS OF FAT

Feel full of pep and posses3 the 
filender form you erave—you can't 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ai y svveets — eat more fruit and 
Vegetabl.s and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre do 
Grace, Md., writes: “I took off 20 1
lbs.—my clothes flt me fine now.”
' No drastic cathartics—no consti- 
pation—būt blissful daily bowel ac
tion when you take yo"r little daily 
dose e f Kruschen.__________

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 pairai sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sut&r'.į.
Ofiso telefonas PROspcsl 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

TFT. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(RVTECINSKAS »

gydytojas tr chirurgas
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

ir Pagal Sutarti_________

“ DR. P. J. BEINAR
fRElNARAUSKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI- 
O f is o — Wentworfh 1612.

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS- 

2 iki 4 popieč 7 iki 9 vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Ree 8958 8o. Talman Av* 
n.*« Tel GROvehiU 0617 

T«1 HP.Mlock 4848

DR I I. SIMONAITIS
gydytojas tr chirurgas

V*1 2—4 ir 7—9 vak
«Z,.*. \T<wlr1ėnvv,y« wYve«tvirv«*

W Marooetfp Pond

OR. STRIKOL’IS
ovvflTOTAN and 8TTRGROW 

Ashland Aveniu

'tiw VALAMnOHi
Mnn 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. OANal 0287

Nndėliomi* Dagai an tarti 
nrft/- Tai VARda 4787 
«««nr ’ROapeet 1980

OR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

*'„lando* ’ 3 popiet ir 7—8 •

REZIDENCIJA 
4631 S. California Avė

Telefonas REPublic 7868

Office Phone He* aad Offiee
PROapect 1028 2359 8 Learitt 8t
Vai - 9 4 on ir 7-9 rak CANai 070*

OR. J. J. KOWAR
fK0WARSKA8> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St. Chicago
Trečiadieniaia ir Sekmadieniai* 

pa«ra 1 autartį

JT
au=

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3148.
VALANDOS- Nno ll iki 12j 

2 iki 4 ir 7 iki 0
Pimadieniais- 2 iki 4 Ir 7 iki t 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akiniu* pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Aatradieniais. Ketvirtadieniai* il 

Penktadieniaia 
tll. 19 rvte 2-6. 7 U p. Jl.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 

Šeštadieniai*
Valandos: 3—8 P. M.

T«1 OANal 5989

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTO.TA8 IR CHIRURGAI 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNAS
THYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luho*
CHICAGO. ILL.

Tel. MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. Y 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt*

Telefoną* HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAf 
2415 W. MARquette Rd.

Ofiso valandos-
10—12 vai. ryte 

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

Susitarius.

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

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

TaL YARde 5921 
Rea • KENwood 5107

DR. A. 1. BERTASH
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Ofiso vai. nno 1—-3: ouo 6:30—8:36 
756 VVest 35th Street

Ofiao Tel VlRginia 0036
Reaidencijos tel BEVerly 8244

OR I DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t 15 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Keaideanija
8939 So. Claremont Avė

Valandos 9—10 A M 
M edėlinmi* nagnl antartį

Res Tel. PROapect 6850

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

Rezidenei ia 6600 So. Artesian Av* 
VALANDOS: 11 v ryto iki 3 popiet 

6 ilri O vakar*

Tel. YARda 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai nno 9 rvto iki 8 vakaro 
4«n>do' na>’»l aptarti

DR. Y. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* LafsveU* MM

<ntradi»«iai*. Ketvirtadieniai* b 
DwV -dUaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARd* 0994

Pirmadieniai*. Trečiadieniais i*
Aaitadiaaiaie

Sitl.net


—=
nKirniB

=
‘'ii*, lapkr. 10, 1039

/% I
-c-

ii

M/K S
Pasikalbėjimas su kom- 
pozitornum A. Pocium 0 KJį TU 2INA1, ICIIAU! | GYVENIMĄ!

i Gyvenimas — nuolutinis ir saugui ir meterijaliai. Tar
tais abiejų. Tada vaikas ma- nesuvaldomas veržimasis pir- tum gyvenimas ir liūtų jau- 
tytų savo klaidas arba tėvo nųu. Kiekvienas stabilieji- niesienis perdaug žiaurus, 
gesesnę išvadų. O jeigu vai- nias — degradacijos ir pūvi-i Jaunus žmogus norėtų gi pa

mainas: “Leiskit j tėvynę, ,tas jaunuolis jau baigė pia- j.as niano, kad tėvas klysta, mo pozymys. 1 sidžiaugt gyvenimu, o ne

11 <u tegul jis tas klaidas tėvui, Jaunieji draugai, prieš mus vien sunkiam darbui

Dažnai daugelis mūsų; 
užtraukiant mums malonias

(Tęsinys)

Neatsižvelgiant, kad

‘Vai, močiute mano,” “Pa- dinę mokyklų, arba 
mylėjau Vakar” ir daugel škūlę,’ gal net ir kolegijų, priro<lo faktais.

savo

Lietuvių Dienos 
reikšmė jaunimui

Entuziastiškai praėjo rug
sėjo 10 diena, Lietuvių Die
na Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke. (Tai buvo didžiausia 
Amerikos lietuvių šventė. Vi
siems dalyviams, seniems ir 
jauniems, paliko nepaprastų, 
niekuomet neišdilstantį įspū
dį. Bet daugiausia Lietuvių 
Diena turėjo reikšmės Ame
rikoje gimusiam lietuvių jau
nimui.

Jau prieš metus apie 100 
parapijų ir kitų chorų su ar-

ANDY PUPLIS

j visas gyvenimas. Sultingas įr, skalsėjusias dienas pašvęsti.
- visvien jo tėvelių akyse j.n, paai. glažus gyvenimas

,U s* ,U1' kalbėjime tėvas vis laikys sau1 mūsų nenorėtumėm išmainyt,nei piktas. Tik patys žmonės

.. už priedermę pareikšti pas- i j° i mirtį. Atseit, mes kasdien jį piktų padaro. Netikėkite
T Jb kutini užbaigiantį žodi. ar Ras va.anda turime ženg- |jiems, gyvenimas yra gražus 

" “Cum Lau-; 1 1

kitų, bet taip pat labai daž 
nai daugelis mūsų nežinom, 'lošia tų vienatim, 
kas joms kompozicijas, me-įSančių r°:V — “ta> mūsų 
lodijas parašė. • j jauniausias!” Jis, arba ir

gal mokslų baigė
Turiu mintyje Chicagoje l)et 1

Nė vienas Ne, gyvenimas nėra žiaurus

griežtai laikysis tik savo nuo- tj Pirmyn> 1U'« stovėjimas j ir mielas. Reikia tik mokėti
gyvenantį rimtą mūsų tau- \ _ v;s ,iar toT ' nacio ie mon®8> lada sav<? vaikų|vĮetoJ >’ra atgal žengimas, o gyventi. Jaunieji, mes būti-

tos kompozitorių A. S. klj1R5ip nnfnndvtns T-irl sa aky8e įgys ne mokytojo, bet kiekvienas žingsnis atgal kve-jnai turime išmokti nuosaikiai 
a- -v. . . .................... ------ o- materijaliu sujungti darbų su džiaugsmu,’ klasėje patupdytas. Tad, _  Ir. . .

Pocių. i - iii Hitlerio vardų; “Ar jo pata-■ irviV. . fcySline sūnūs liesimokyda-__ _ _ • •
jVakar vakare drąsiai pa- mas ekonomijos srityje, jgį-

spaudžiau jo durų skambu- jo gana gera vardų tarp vi- 
tį ir galvojau, kokiais rei- sų savo draugų kaipo mokus 
kalais aš pas jį užsukau, pareikšti sveikas pastabas- 
Tuoj įsileidžia ir laukia, ką sumanymus šios dienos be- 
ąš pagiedosiu. Būdamas vi- darbių klausime. Betgi na
šai ne choristas ir ne dai-. mie, kada tas klausimas iš- 
nininkas, pradėjau kalbėtis kyla ir sūnus pareiškia savo 
visai paprastais klausimais, nuomones, tėvas pasiklausęs

runas gerai? ar ne, visvien 
turi būti geras!” Ne. Ir to
dėl šiandien jaunimas bando

pia moraliu ir 
kapu. Tad pirmyn, jaunieji!

Tačiau kiekvienas progre
sas, nors ir mažiausia jo du

su pasilinksminimu.
Padorus ir saikus pasilink 5,000 dainininkų jaunuolių

savo bėdas išrišti tarp savęs.) lėlytė, surištas su darbu ir 
Nei nesiklausia tėvų patari-' Pareigol,ds, Gyvenimas yra 
mo net kur ir reikėtų, o tas labai koniercijalus.: dykai 
neretai išeina ant blogo kaip /lieko neduoda. Norėdamas 
tėvams, taip vaikams. kų nors iš gyveninio gauti —

skaistesnę ateitį ar kultūrų

sminimas yra gyvenimo gy
vybės eleksyras. Tai gyveni-

nepaprastu nuoširdumu ir pa
siryžimu pradėjo mokytis

‘Ot, kad būdavo mūsų lai-C
Darau pasikalbėjimą Lietu- atlaidžiai nusišypsoja ir tę-kais,” pasigiria tėvai. Šian- 
vos ir Amerikos spaudai.

“Kaip senai iš , Lietu

sią toliau — “Mat, dar jau- dien gudrus tėvas 
ni esate.. ” Arba ir motina nuo savo “Ieliaus’

’alės ir
daug jia-

VOS?”
jaučiasi įžeista, jeigu jos simokyti; netik pasikalbėda- 

ir peržiūrė-

— turi jam atsimokėti dar
bu. Pilnai atlikti savųsias 
Įiareigas. Dažnai pasilaiko, 
kad daugelis mūsų pirma rei-

[ Mariutė, ženota. jau turi sa- mas su juo, bet — x....... ....... ,.
“Ak, jau ir neatsimenu, vo mažytį — atėjus į virtu- dailias jo mokslo knygas jis 

rodos, atvykau 1904 me- Vę bandytų patarti ar pamo- ras daug naujų žinių jam nei 
tais. Greitai slenka tie rne- kyti kaip geriau galima iš- negirdėtų. Apie daugelį daly-; 
teliai.’’ kepti bei išvirti šį-tų, — kų šiandien yra kalbama ir

“Gal kiek apie savo kūry- “Vaikeli, aš tave dar ant mokama apie kuriuos 30 metų 
bą papasakotute?” rankų nešiojau, o apie to- atgal visai nei nebuvo įnanof-

“Tur būt teko matyti kius dalykus jau žinojau....” ma. Taigi, nemanyk, tėve, 
“Lietuviškas vestuves.” Aš, (’ia reikia pastabų padary- kad tavo “Ieliaus” galva tik 
paruošiau joms muziką. Pa- ti, kad aš nemanau šį klau- šunybėms pramušta. Vadina- 
rašiau liaudies ir atskirų simų spręsti griežtai, nepa- si, tu jau “ne pienburnis, o 
autorių dainoms kompjzi- mirštu žilam plaukui pagar- 'senas šiltų ir šaltų ragavęs 
cijas: “Piauti linkstu0/' bę duoti bei užuojautų senai- noje nėra tiktai kokia abra-
“Ne bile kieme mergei j ( - vėje. Ne. Mano kritikavi- kareivis.” Bet ir jo galvose- 
ga,” “Dainų dainelių,” ke- mas anaiptol nėra kokia nors kadabra. Taigi, nesijuok iš 
lias dalis, “Vytauto jubllie- beprirvipinė opozicija, bet jo “A, kų tu žinai, Icliau?”, 
nj maršą” lr daug kitų (ke- vien troškimas gydyti žaiz- bet duok jam progos išsi-

ka’aujame privilegijų neatli-
Tai netei- 

! singa ir negalima, I’irmiau- 
įsia mes turime atlikti savų- 
'siųs Įiareigas ir tik tada ga
lime reikalauti, kad mums 
suteiktų atatinkamų gyveni
me vietų ir privflegijas. 

Tiesa, tai skamba kažkaip

savo pareigų.

“Varsity Whoop” 
Cieeroj

mo saulė, kuriai užgesus nu- naujas dailias, pradėjo ruoš- 
vystų ir gyvenimo pažanga, i tis kelionei į New Yorkę, tau- 
Tačiau, kaip perdidelis kait 'pyti, rinkti reikiamas kelio
ms išdžiovina vasaros gėles nės išlaidoms, lėšas. Galima 
ir sunaikina metų derlių, taip įsivaizduoti dar ir dabar, 
ir liesaikis pasilinksminimas kaip jaunimas kas savaitę ir 
naikina gyvenimo ateitį ir net tankiau plušo, dirbo, kol 
džiovina kūrybines jėgas. iišmoko melodijas, visus niu

ansus, o be to, dar daugeliui 
,teko padirbėti, kol išmoko

Į gyvenimų, jaunieji drau
gai! Drųsiai ženkime pirmyn „ ,vi v ,
. . . . . v, . lietuvišku žodžių akcentavi
koja kojon, nepamiršdami, . .
kad mūsų ateitis ir mūsų kul
tūrinis ir materijalis progre
sas priklausys nuo to 
mes mokėsime suderinti

mų ir ištarmių.

Kasdien skambėdavo po vi- 
kaip'są Amerikų lietuviškos

reigas su 
1 šmokime 
dirbti!

pasilinksminimu, 
linksmintis ir

dai- i

pa- nos gražios melodijos — “Te-
gul skamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias,” arba nuo
širdi ir maloni malda: “Ne
apleisk Aukščiausias mūsų ir 

tėvynės.” Vistiek,

Prasidė.-b (h

6į futbolo sezonų Crystal 
Lake High Scliool komandų 
moko pasižymėjęs Notre Da
me ir vėliau All-Star žaidė
jas, lietuvis, Andy Puplis.

Puplis kilęs iš West Side 
ir baigęs Aušros Vartų para
pijos mokyklų įstojo į Harri
son High School ir vėliau 
Notre Dame universitetan, 
kur buvo labai populiarus 
studentų ir ypač futbolinin
kų tarpe. Notre Dame baigė 
1938 metais.

liaudies stilizuoti šokiai pa
rodė jaunimui lietuvių tau
tos liaudies meno vertingu
mų. Buvo daug jaunuolių, 
kurie dabar tik pirmų kartų 
pamatė lietuvių tautinius rū
pius, ypač vyrų, ir tautinius 
Į šokius; tik dabar pradėjo 
skirti lietuvių tautų nuo len
kų ar rusų tautos.

Lietuvių Dienos surengi
mas ir sudominimas jaunus

lėtą paminėjau pradžioje das, apvalyti samanas, ku- 'reikšti. Daug naujo išgirsi! 
reportažo). Didžiausią dar- rios graužia mūsų šeimyninį Kaip tavo, taip ir jo,.— visų 
bą baigiau pernai: surinkau gyvenimų. O antra, šiandien, gyvenime laimė maišosi, nu- 
visas tinkamiausias lietuvių (nesakau visuose namuose) liūdimai su džiaugsmais, nu- 
ir lotynų kalbomis giesmes, vra aplinkybės, kurios netik-įsiminimai su viltimi, klaidos 
reikėjo pertvarkyti ir pri- tai duoda teisės, bet stačiai su pasisekimais.
taikyti muzikas.” verčia šį dalykų svarstyti.

“Ką dabartiniu metu ku- Aš nenoriu stoti vienon gin- 
riate?” co pusėn. Manau, kad lyg-

“Ką tik pabaigiau, dar svarų rasime, kaip paprastai,
rankraštyje tebestovi, kom- per vidurį, 
pozicijas dainoms: ‘ Ausk y|at, tėvai yra savo vaikų 
močiute drobeles solo, mokytojai! Gerai, liet geras 
“Gerkit broliukai”. . pianui, mokytojas bando suprasti ir 
su r vari jaci jomis. Dabar dau savo mokinių mintis. Jis mo
kiausia laiko pašvenčiu kū- kiną, bet ir pats studijuoja 
rybai.” jųjų pažiūrąs. Tuomi geriau

Ar lieka kiek laiko vi- supranta kaip jiems isaišky- 
suomeniniam veikimui?” ti jųjų keblumus. Tėvai turė-

“Turi likti. Negaliu iš jo tų lyg susilyginti su savo
ištrūkti — na, ir gerai. Da- vaikais, — bandyti pamatyti 
bar vadovauju dviem orkes dalykų jų pažiūra, iš jųjų
trams ir trims chorams. Te- pusės, — rimtai išklausyti
bevedu Sasnausko vyrų jaunojo sumanymus ir paga- 
chorą. šiaip dar tenka da- įjos paklausti kaip jis priei- 
lyvauti įvairių organizacijų na prie tų išvadų, o paskui 
veikimuose, įeiti į visokias turėtų pareikšti savo geresnę 
komisijas, komitetus ir pa- nuomonę ir suderinti pasta- 
našlai.”

Draugija NeTaTo 
jimo Panelės šv, rengia šo
kius, vadinamus “Varsity 
Whoop”, penktadienio vaka
re, lapkričio 10, Bv. Amano 
parapijos svetainėje.

Komisija prisirengus vi
siems parodyti tikrai geriu', 
laikus. Dovanos bus teikiamos 
kiekvienam- svečiui.

“Kaip “Draugas” patin
ka, rodos, gaunate?

‘Taip ,gaunu. Kaskart bumų.”

Visi dvelkia Lietuvos laukų 
idilija. Jų autorius turi ga

jis vis daro pažangą. Dar 
reiktų . kiek . sumoderninti.

niame parengime taipgi bus brangios 
reinami laimingieji ant kry- šimtus, tūkstančius kartųjį' senus Amerikos lietuvius 
gličių, kurios buvo narių par- kartotos melodijos, žodžiai, jos programa davė progos 

avinėjanios. Tikietai 25c. !jų prasmė, giliai įstrigo jau- dideliam skaičiui tautiečių
Iki pasimatymo. MD ainiui i širdį. Kur nors jau pamatyti Lietuvos pavilijonų.

-------------------------- . po keliolika metų auginius Jaunimas iš pavilijono gale-
“Tikiu, kad mes daugiau tuos žodžius, tuos aidus, tie-jo susidaryti šiokį tokį vaiz- 

nebesimatysim su tavim.”—isiog jo širdy ims banguoti dų, kaip jų tėvų kraštas at
sako kalėjimo viršininkas iš- tos melodijos ir jauki gražių rodo, kas jame yra gero ir 

prisiminimų šiluma. gražaus.

Pačioje parodoje, suvažia- Tokia tai yra tiesioginė 
vę apie 8,(XX) dainininkų tu- Lietuvių Dienos reikš-mė. Dar 
.rėjo progos pasijusti lietuvių yra nemaža jaunimui netie- 
tautos reprezantantais. Kaip',Bloginės naudos iš Lietuvių 
gražiai jaunuolių gretos, pa-Dienos. Pirma, jaunimas gy- 
sipuošusios tautiniais rūbais

leisdamas iš kalėjimo atliku
sį bausmę kalinį.

“Kodėl ? 
.tarnybą ?

Tamst.i palieki

NOTRE DAME ARMY

ar kitomis kombbiotouiis uni-
venantis vakarinėse valstybė
se galėjo aplankyti Ne\v Yor-

formomis, petys petin žengė ,kų ir jo pasaulinę parodų, 
paskui savo vėliavas, {vairūs Labai daug New Yorkų pa- 
orkestrai, benai, savo aidais matė pirmų kartų. Antra, 
juos lydėjo. • Į lietuviškasis jaunimas turėjo

Tuomet jie galėjo pasijus-progų pažinti kitus 
ti, kad atstovauja lietuvių An,eriko« hetuvius jaunuo

lius ir net užmegsti glaudžius 
asmeninius santykius. Tai di
delis pliusas Amerikos lietu
viškajai šeimai. 'Pai konkreti 
nauda Amerikos lietuvybei.

A. Skirtus.

Dar kiek pasikalbėjęs ki
tais klausimais, prašau at-

Man labai patinka Eglės leidimo už sugaišintą va-
Šakos eilėraščiai, paklausk 
redaktoriaus, kas juos rašo.

landą laiko ir tariu iki pa
simatymo. A. Skirtus.

Notre paine parade* over Army to score of 14-0. Dust flies as Piepul of Notre Dame 
is brougbt down after returning the opening kickoff ot the annual li'isb-Anny game in 
New York. Stitko (8) of Notre Dame, Frontczak (66) of Army, and Liilis of Notre Daine 
are sbown following the play.

(Adme telephoto)

tautos tauriuosius žiedus, 
kad jie patys tais žiedais yra. 
Tuomet gal nevienam skai
driau sužiliėjo jau beblestauti 
lietuviškosios sųmonės ki
birkštėlė. Tuomet daugeliui 
kilo naujų, gal jo gyvenimo 
kryptį pakeičiančių, minčių 
ir ateities planų.

Dainų šventės metu Pa
saulinėj Parodoj jaunimas 
parodė visoms tautoms lietu
vių dainos skambuimj, švel
numų, melodingumų ir galin
gumų. Aidint keliasdešimt 
tūkstantinės minios ploji
mams, jaunuoliai pajuto di
desnę garbę būti lietuviais ir 
labiau įvertino lietuvių kal
bos ir dainų gražumų.

I Lietuvių tautiniai rūbai ir)maža.

Marųuette Park Vyčių 
šokiai Sį Vakarą

L. Vyčių 112tos kuopos 
“Hard Tinrs Party” šokiai 
įvyks Gimimo Parapijos sa
lėj, šį vakarų, penktadienį, 
lapkr. 10 d. Pradžia 8 vai. 
vak.

Komisijos nariui, W. Ra
ginis, D. Kumskis, H. Skir- 
mont praneša, kad vakaras 
bus nepaprastas ir įdomus. 
Orkestrą bus gera bet įžanga

r
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SPORTAS
Štai “Jaunimo" skyriaus 

tymų pasirinkimas 
žaidimams:

BASKETBOUNINKAI SU
SIRINKS KETVIRTADIENI

Chieagos Lietuvių Krepši
ninkų susirinkimas įvyks ket
virtadienį, lapkr. 16 d., 7:30 
vai. vakare, Gage Park gym-

L. Vyčių Merginų Boivllng
Lygos Stovis

C.Y.O. BOXING 
TOURNAMENT

futbolo 
rytojau

Ohio State over Chicago;
Boston over Detrcit; Gomeli nasiiun, JJtli ir VVestern Av. 
over Colgate; California over Basketball žaidimui bus ve- 
Washin6tcn; Fordham over Chieagos Apskričio L.
Indiana; Harvard overArmy; N yčių Atletikos Sų-gos, Žai- 
Notre Dame over Iowa; Iowa dimui įvyks kas šeštadienio 
State over Marųuette; Mich- vakarų.
igan over Minnesota; Pitts- iki šiol norų dalyvauti pa- 
burgh over Carnegie Tech; reiškė Marųuette, Brighton, 

over PriUceton; Bridgeport, VVest Side ir

Bridge portas
Marųuette
Brighton
North Side
VVest Side
Cicero
Choir

L
U
3
3
2
X

o
o

BOWLING
TURNAMENTAS

Hriyhtou Puik —

nis žaidimus (gailies), kud PROF. PAKŠTAS KALBĖS 
I gulėtų sudaryti nuošimtį 
!(average). Mokestis vienas! | JAUNIMĄ LAPKR. 17 D.

Dartmouth 
Southern 
Stanford;
Navy; Yale over
Holy Crcss over

California over 
Columbia over 

Bro\vn. 
Temple ;

Baylor over Texas; West 
Virginia over Manhattan; 
f.Y.U. — Missoun tie game; 
Jregon over Oregcn State; 

Santa Clara over Michigan; 
Northwestern over Purdue.

North Side komandos.
Kitos komandos, norinčios

Įstoti būtinai turi atsilankyti 
į susirinkimų.

L VYČIŲ BOVVLING
LYGOS STOVIS

SPORTO TRUPINIAI
J. L. Juozaitis

— Šiuo metu lietuvių fut
bolininkų skaičius kolegijose 
ir universitetų komandose žy
miai sumažėjo. Per pereitus 
kelis metus visose žymesnėse 
komandose buvo galima rasti 
vienų ar daugiau lietuvių žai- 
dikų. Daugumas jų net pa
garsėjo visoje šalyje ir šian 
die žymiausi jų žaidžia pro
fesionalų komandose, pavyz
džiui, Buivydas, Ošmcnskis, 
Apolskis ir Blazine.

Kiti žymūs mokytojai (coa
ches) Krause, Puplis, Bace- 
vich, Beinor ir Kawal.

\\’cst Side 
Marąuette B 
Marąuette A 
K o f L Press 
Brighton 
North Side

P

6
7
9
8

12
15

‘Trečiadienį, MeCormick CI 
ub llouse, 26th ir Oakley 
Avc., L. Vyčių Chicagos ap
skričio boileriai smarkiai ko
vojo pagerinti savo stovį h 
goja

VVest Sidės kuopa pasiliko 
ir toliau pirmoje vietoj, ka
da jie laimėjo 3 žaidimus nuo 
North Sidės, o Marąuette B 
tymas laimėjo tik 2 ir pra
laimėjo 1 prieš K of L Press 
tymų. Brighton Park laimėjo 
2 ir pralaimėjo 1 prieš Mar
ąuette Pk. A tymų.

Al Kadžius, VVest Side, iš
mušė aukščiausių game— Pereitų sekmadienį pro 

fesionalų futbolininkų žaidi- Geriausį trijų žaidimų
me Chicago Bears netikėtai skaičių padarė Al. Manstavi- 
sumušė pirmos vietos Green ,^‘ius 589.

Bay l’ackers komandų, šiam 
žaidime geriausia pasirodė 
VVM. OŠMENSKIS (Chica- A 
go Bears). Pereitais metais (A. Kadžius, VV. S. 182.13
Ošmcnskis buvo išrinktas žy-|j. Norkus, VV. S. 177.2
miausių žaidėjų Amerikos p. Balčiūnas, VV. S. 176.16
žvaigždžių ir apdovanotas di- C. Miller, VV. S. 173.7
džiulę taure. Ošmanskis sy
kiu lanko ir Nortlnvestern 
Universitetų, kur mano įsi
gyti daktaro laipsnį

I

— Trečiadienį į Chicagų iš 
rytų atvyko PRANAS LU
BINAS, Lietuvos krepšinin
kų kapitonas ir treineris. Lu
binas pakeliui iš Nevv Yorko 
aplankė kelias lietuvių kolo
nijas ir parodė Lietuvos ol- 
im pijados paveikslus. Lubi
nas kų tik grįžo iš Lietuvos 
ir dabar pakeliui į savo tė- 1 
viškę Los, Angeles, Califor
nia, kur jis ir pasižymėjo ge
riausiu Amerikos krepšinin
ku, kai vadovavo ir žaidė 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių komandoj, kuri laimėjo 
jiesaulio čampijonatų per 
olimpijadų Berlyne, 1935 
metais.

— Amerikos Lietuvių Olim 
pijados klubo pirmininkas 
Alerander A. K'umskis, su
laukęs trečios dukrelės, per
eitų sekmadienį iškėlė šau
nias krikštynas, kuriose daly
vavo visi žymiausi Chicagos 
lietuviai biznieriai ir politi
kieriai. Krikšto tėvais buvo 
teisėjo Zurio žmona Helen 
Zuris ir County derk Mich
ael J. F lynu.

VVhan the bąttling is eoni- 
ų pletenl in the west uml north'
0 sidės, sixty-l’our ambitious 1 ,a‘s*d' jimo Panelės 
3 mitt tossers, thirty-tuo from c*aU8’<)S l»irapijos

each section, will join thirty- Vardo (lnu»«>ja rengia bowl- dienį, lapkr. 18 d.
two south side boys as ąuali- Turnamentų, kuris prasi- I Kiekvienas jaunuolis, pri- turės progų dalyvauti specia- 
fiers for the ąuarterfinal con des sekmadienį, lapkr. 11 d., klausus prie šv. Vardo d r jos lįai primigtose prakalbose 

1 vai. po pietų. Peace Boul- dalyvauti turnamente. vien tik jaunimo, penktadie-
ing Alleys, 43rd. ir So. Mo- i)augjau įvairių informacijų nįo vakarų, lapkričio 17 d.,

galima sužinoti pas komitetų. w t si(h. Ha„ (,,uv. Melda- 
N T 1

’ ’ *“* svet.), prie

tests wliich will be staged on 
Nov.' 13, 14 and 15 at tlie

.Mergių,, l,„»li„g lygu tre- c y „ Con. zurt Sl.
čiadienį pradėjo antrų eilę 
žaidimų šių metų lygoje. 16- 
tos kuopos tymas iš Bridge
porto dar vis laiko pirmų 
vietų sykiu su Marąuette Pk. 
merginom. Trečiadienį Brid-

gress St.

Suburban hoxers will meet 
o,n Nov. 16 and 17 at Catho
lic High School gymnasium, 
Joliet, III. Victors in tlie

geporta tymas laimėjo 3 žai- ąuarterfinals will advance to 
dinius nuo VVest Side ir taip-jthe Beini finais whi«h will be 
gi padarė aukščiausį skaičių presented on Nov, 29 aud 21 

at the C.Y.O, Center.— 1732.
Didžiausį skaičių dėl 3 •žai

dimų padarė S. Perutis — 
413.

Anastasia Varanis, VVest 
Side tymo, paliko nauja čam- 
pionė padarydama aukščiausį 
single game — 15§; pralenk
dama Alicė Manst. 157 ir M. 
Kazlauskas 147.

Merginų Individual Stovis

A. Manstavice, N. S.
S. Perutjs, Bridg.
M. Daunis, Cicero 
M. Kazlauskas, Marą.
A. Dazhidas, Bridg.
A. VVoicek, Marą.
M. Brazauskas, VV. S.
A. Kupsonas, Bridg.
E. VVoicek, Marą.
H. Sadauskas, Bridg.

High Single game A 
ranis, W. 8. 158.

2nd High game, A. Man- 
su 1 stavice, N. S. 157.

3rd High game, M. Kaz
lauskas, Marą. 147,

Higb Series 3 games, A,
, Manstavice, N. S. 443.

2nd High Series, S. Peru
tis. Bridg. 413.

3rd High Series, M. Dau-

Sixty-four lmls will coni- 

pete in the semifinals. At the 
conipletion of tlie semi l inais, 
thirty-two boys will have 
come. through tbe meet unde- 
feated. They will appear in 
the championship houts on 
VVednesday night, Nov. 29th 
at the Chicago Stadium. Six- 
teen will fight for open d i Vi
sion crowns, and the other 
sixtee.ii will meet for novice 
class titles.

Tickets for the finais are 
novv on sale at the C.Y.O. 
Center, 31 East Congress St. 
prices of ducats are 55 cents, 
$1.10 and $2.20. Reservations 
can be made hy plioning 
VVabash 1114.

Nekalto doleris už viskų. 
Šven- 

Švento

Jei kuris narių nėra ritęs 
kamuolio (bąli), galės risti 
per ateinančių savaitę devV-

Čikagos jaunimas, kuris la- 
I.almėjusiems turnamentų Įaį neskaitlingai pasirodė 

uis išdalintos dovanos šeštu- prakalbose rengiamose įvai

riose parapijos salėse, dabar

23rd PI. ir' zmI
Oakley Ave.

~ NORTHWESTERN-MINNESOTA
Northwestem beats Minnesota with long touchdawn run. '

Correvont, sophomore back, in tlie lašt few minutes of play 
and broke the tie that had been tlie score at 
is shown being tackled by Martin (66) of Minnesota in the lst ąuarter. (Acme Tele.)

ie 61 yard run by Bill De 
minutes of play beat the Minnesota team 
tlie end of tlie lst half. De Correvont (25)

Va-

nis, Cicero 3C9.

L. Vyčių Vyrų Stovis

Manstavičius, N. S. 183.6 
Kadžius, VV. S.

C. Miller, VV. S.
J. Keserauskas, Mq. B 170.6 
P. Balutis, Mq. A 167.17 
VV> Neffas, Kuf L Pr. 167.4 
B. Cliuras, Brighton 163.13 
E. Kzambaras, Nq. B 161.7 

High single game Al. Ka
džius, VV. S., 245.

2nd High single game Al. 
Keserauskas, Marą. B., 231.

High team average VVest 
Side — 2683.

2nd High team average 
Marąuette A — 2545.

High single game North 
Side — 941.

Littlefield Balet’o 
Pirmasis Baletas 
Šio Sezono

Žaidimai trečiadienį, Lnpk. Littlefield baletas, oficija- 
dienų. lūs Chicago City operos ba-

Merginų Marąuette prieš lėtas, šį sekmadienį, lapkri- 
Cicero. čio 12 (L, po pietų, stato pir-

Vyrų VVest Side prieš K niųjį sezono vaidinimų Civie
of L Press.

Marąuitte B prieš Marąųe 
tte A.

Brighton prieš North Side

Opera House. Šis baletas 
pernai laimi pagarsėjo Chi- 
ctųioj ir šių metų sezonui su
darė tris programas, kurių 
pirmoji įvyks lapkr. 12 d.

Sekmadienį statomi trys 
baletai — ”Bach Classical 
Suite,” *‘Cafe Society” ir

— Žymiausia Amerikos lie
tuvaitė atletė EUIKENC’.IA
BliOŽYTft neseniai grįžusi
iš Lietuvos, kur ji tremeravo 
T . . ... I Aurora ’s VVedding.Lietuvos merginas įvairiam
sporte, neužilgo užims Chica - 
gos Paskuose gimnastikos ir 
atletikos mokytojos vietų.
Bloiytė pereitais metais yra 
padarius kelis .Enropos re 
kordus po Lietuvos vėliava.

“Bach Classical Suite” ir 
” Aurora’s Wedding” lmletui 
muzika yra Bacho ir rusu 
žymiausio kompozitoriaus J. 
Čaikovskio. Tretysis yra mo
dernioji kūryba.

ILLINOIS-MICHIGĄN
IVinois beats Michigan, 16-7 in day'3 upset. Michigan lošt it's unbeaten standing in the VVestern Conference race, 

yhen it was beaten hy Illinois 16-7 in one of the season’s u.psets. Astrotli (70) of Illinois is slimvn at extreme right, 
as he came around left end for 5 yard gain in the lst ąuarter. ų (Acme Telephoto)

OHIO STATE-INDIANA
Ohio State blanks Indiana 24-0. Ohio State pūt on a brill iant display of running and passing to defeat Indiana be

fore a croud of 41*000 at Columbus. Hursh, left half-back of Indiana is shown at extreme right as he returned a 
punt ia the lst ąuarter. Acme Telephoto)
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Lapkr. 7 d. balsavimai pa

rodė, kad žmonės seka gyve-! 
niiną. Jie atidavė balsus už: 
tinkamą miesto majorą Ed- 
ward J. Jeffries. Jis gavo 
225,283 balsus, o buvusis niu-, 
juras K. Rcading — 108,274 į 
bals. Naujas majoras jaunas, 
pilnas energijos turi nori pa-| 
dirbėti detroitiečiams.

į konsulmonus pateko (iš 
18): John W. Smith, Charles 
E. Dorais, Kairy I. Dingeman, 
Eugene 1. Vap Antwelp, John 
Hamilton, ltobert G. Ewald,* 
Henry S. S\veeney, John Lo-( 
dge ir James ll. tlarliek. Jų 
tarpe trys nauji darbo žmonių' 
prieteliai. Pasirodo, darbinin-1 
kų judėjimas politikoj turi 
pasisekimo. Reiškia, atėjo lai-1 
kas būti organizuotais ir siek-Į 
ti didesnės darbo žmonių ge-J 
rovės.

Naujas Detroit miesto ma-( 
joras Edward J. Jeffries.

kun. Vaišnoraitis, kuris lietu
vių labai mylimas.

Kai kurie Detroito lietuviai 
medžiotojai dažnai į Luterio 
apylinkes vyksta medžioti ir 
vis turi geras pasekmes.

Sekančio penktadienio nu
mery tilps aprašymas vieno 
veikėjo, neseniai grįžusio iš 
Lietuvos (okupuotojo Vilniaus 
krašto). Jis pasakojo matęs, 
kaip Vilnius buvo bombarduo
jamas ir kaip, plaukiant jū
romis, laivas buvo vokiečiu 
sulaikytas ir iškrėstas.

Koresp.

Naujoje Vietoje

ris
^Valteris Kavaliauskas, 

laikė alinę numeriu
ku-

3059

W. 38tr St., šiomis dienomis 
persikėlė į naują vietą, bū
tent 4338 So. Maplewood av. 
Jis perėmė šį biznį nuo brigh- 
tonparkiečia'ms gerai žinomo 
parapijos darbuotojo Walterio 
Navicko.

Kadangi ^Valteris ir Mar
celin Kavaliauskai yra šios 
apylinkės lietuviams gerai pa
žįstami, tikimos, kad jiems ir 
čia biznis gerai seksis.

Telšiškio

Iš Raudonos Rožės 
Klubo Susirinkimo

Susirinkimas buvo spalių 3 
d. Narių susirinko gražus 
skaičius. Apsvarstyta visi rei
kalai. Štai keletą jų galima 
ipažymėti.

Pirmiausiai priimti klūban 
3 nauji vyrai: M. Žvibas, B.
Norich, jaunas advokatas, F.
Pauža ir G padavė aplikaci
jas. Paskui pranešta apie ser
gančius narius. Leo Shvegz- 
da, vienas pirmųjų klubo tvė
rėjų ir nepamainomas veikė
jas, jau septintas mėnno kaip formacijų galima gauti kas va

metų jubiliejų. Ta proga ren
gia bankietą 3 d. gruodžio, 
Liuosybės svetainėj. Įžanga 
$1.25. Tą vakarą bus apdova
noti Klubo nariai, kurie ne
ėmė pašalpos per 20 ir 10 me
tų. Jų yra virš 20. Jų dova
nos atseis virš tris šimtus do
lerių. Per bankietą bus pa
gerbti nauji nariai, kurie įsi
rašė per šiuos metus; jų bus 
apie šimtas. Draugingos or
ganizacijos, norinčios dalyvau 
ti bankiete, prašomos, rezer
vuoti vietas iš anksto, kad 
neįvyktų nesusipratimų. In-

Luter, Mieli., biznieriai Juo 
iš, Jonas Čeponiui, kurie lai 

ko didelę ir 'moderniškai įren
gtą mėsinyčią su kitais valgo
mais daiktais lietuvių ūkinin
kų kolonijoj, dažnai atveža į 
Detroit skerdyklas visokių gy
vulių. Reiškia, sumanūs lietu
viai biznieriai.

Pasikalbėjus, su Čeponiais 
teko patirti, kad Luter ir! 
pylinkės lietuviai ūkininkai! 
labai draugiškai sugyvena ir; 
turi gerus ūkius. Katalikų 
dvasinius reikalus aprūpina

A. a. Ignotas Gumbakis, po 
trumpos ligos, mirė spalių 14 
d. Iš Šv. Petro bažnyčios po 
pamaldų, kurias atliko kun. 
V. Masevičius, palaidotas spa 
lių 17 d., Šv. Kryžiaus kapuo
se. Velionis buvo karo vete
ranas, tad paskutinėje valan
doje patarnavo ekskareiviai. 
Graborius S. Rokas tvarkė še
rmenis.

Velionis buvo įkilęs iš Že
maitijos. 'Giminių čia neturė 
jo ir niekas nežino jo-tėviš
kės Lietuvoje. Sakydavo, kad 
Lietuvoje turi tėvus. Liko tu
rto. Jei tėvai ar artimi gimi
nės atsišauks, galės gauti. Ki 
taip valdžia perims.

PADĖKIME “GOODFELLOW” SKYRIUI
Spalių mėnuo jau baigaisi., bet draugijų, arlia organizaci- 

Oras kas kart eina šaltyn. Kas! jų kuopų, neteko pastebėti au- 
gyvas rūpinas, kaip šilčiau ir kojant tam tikslui.
patogiau įsirengti žiemai. , ...r ' Free Press moterų skyriuje

skaitome, kad šiemet “Good- 
feJlow” skyriui reikės daug 
daugiau daiktų, negu kitais 
metais. Pav., šiemet reikės net 

Detroite yra skyrius, vadi- 15,800 suknelių sekančio am- 
namas “Goodfelhnv“. Jo na- žiaus našlaičiams: 
riais yra paprasti darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai,

Laikraščiuose skaitome, 
per radio girdime, kad netoli • 
jau Kalėdos, nors, iš tikrųjų, 
turime dar du mėnesius.

■V 4?

ir

2,050 suknelių 4 metų am
žiaus, 2,200 — 5 metų amž.,

kankinasi County ligoninėj 
sulaužyta koja. Kaltė neatsar
gaus automobilisto. Antanas 
Marcin randasi Moline, III. 
Nėra aiškaus raporto. J Mus- 
teiką taipgi ištiko automobi
lio nelaimė. G. Jasutis jau pa-1 
sveiko. Naujas ir komplikuo
tas ligonis — tai A. Kiršinąs. 
Po tų pranešimų laiškai-kvie- 
timai: Dariaus-Girėno Postas 
No. 271 kviečia į atidarymo 
naujo naiųo. Nutarta pakuti 
10 tikietų už $10.00. šv, An

karą klubo užeigoj, 4932 W. 
14th Street.

• y •
Kitą šeštadienį čionai at

važiuoja Jaunoji Birutė su 
mokytojum J. Bijansku. Jie 
pildys programą Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, metinia
me parengime draugijos Lie
tuvos Kareivių. Įžanga tik 
35c. Po programos bus sma
gūs šokiai. Grieš jaunojo Bar- 
čio orkestrą. D.

Remtinas Parengimas
Šiandie, lapkr. 10 d. vaka

re, Šv. Antano parapijos sa
lėj mergaitės Nekalto Prasid 
Pan. Švč. dr-jos turės šaunius 
Saikius. Širdingai kviečia visus 
atsilankyti ir paremti jų veik
lą. Ištikrųjų, šios kilnios drau 
gijos mergaites reikia būtinai 
paremti ir dalyvauti jų pa
rengimuose. Jos irgi remia vi
sus gerus sumanymus. Girdė
jau, kad nutarė prisidėti ir 
prie “Draugo“ 30 metų jubi
liejaus bankieto. Tai gražus 
pavyzdis senesnėms draugi
joms. Valio, I. C. B. V. M. 
draugija! Rap.

... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of all! For it’s your 
hair that makes or marš your Iooks. Let’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . shatnpooing, reconditioning and 
TINTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . making a more 
youthful YOU. See your hairdresser or send this 
coupon NOW

Naturally... with

Bo toro to look /or thit mark o/ 
GENUINE Clolrol oo tht bottlo.

tkat caa’t b* eopied • blond that
naa l 
onip Clairol contalaa.

JOAN CIAIS, < US01, 1.4
132 Wett 46th S«.. New York, N. Y.
Send FREE bot ..lot advice and anslysb.

Stata.

Mrl

policininkai, gaisrininkai ir k., 2 55Q _ 6 meĮ am? 277- _ tano parąpija, per savo kle- 
kurie jaunystėje uždarbiavo / metų 3 21- į lnetų bon,Į kun. J. H. Vaiėnna pa-

amž., 3,010 — 9 md, amžiaus, i kvletė i vakar.enę. Ti-pardavinėjimu ir išnešiojimu 
laikraščių. Prieš Kalėdas 
“Goodfellovv“ kiekvieną ne
turtingą vaikutį, arba našlai
tį, apdovanoja dėže, pilna:
reikalingų drabužių, apavo, .. ... • • •1 . v ,’ 1 kukliausiai ir geriausiai pa
kitokių dalykų ir žaislų. Šis >

Jei kurios moterys nori sint 
drabužėlius, gali dalvvaut kon 
teste, kurį skelbia laikraštis 
Free Press. Už gražiausiai,

SKELBKITE “DRAUGE’

KAUNAS (E) — Šiomis? 
dienomis įvykusiame valdžioj 
ir didesniųjų privačių įstaij 
tarnautojų atstovų pasitarime 
nusistatyta, kad valdžios, sa
vivaldybių ir privačių įstai
gų tarnautojai vilniečiams še 
lpti skirtų nemažiau, kaip via 
nos dienos savo uždarbį nuo 
brutto pagrindinio mėnesinio 
atlyginimo.

darbas reikalauja ne tik daug
dari m, bet ir 
“Goodfellovv“

aukų. Dėl to
per Detroito

laikraščiuose motenj skyrius

siūtą suknelę skiriama pirma 
dovana $50.00, antra — $30.- 
00, trečia — $20.00 ir penkios 
dovanos po $10.00. Už medžia
gą, siūlus ir guzikus neturi

kreipiasi į visus Detroit gv- . . . , .. v , , išeis daugiau kaip $1.50 vie-ventojus, prašydamas pagel- nai suknelei. Sukneles galima
boa: pinigais: drabužiais, žai- vartotos medžiagos,
slais ir t.p. . ... 1 jei ji pakankamai stipra.

Daug, įvairių organizacijų ir ■
pavienių asmenų ateina1 Ir s^jungįejįjjU, 54 kuopos 
,“Goodfellow“ j pageiba. Iš būrelis nariij žadėjo atnešt 
[lietuvių taip pat matosi lai- pasiūtų suknelių į sekantį 
kraščiuose pavieniai aukojant, kuopos susirinkimą.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

kietai po $1.00. Nutarta pa 
imti 10 tikietų. Moterų Są
jungos 2 kuopa švęs 23 metų 
jubiliejų. Paimta 10 tikietų 
vertės $5.00. Draugijos Lietu
vos Kareivių metiniam paren
gime nutarta dalyvauti su 
$10.00 Golden Arrow Club 
metinio parengimo nutarta pa 
imti tikietų vertės $4.00. Op
timistų Klubo metinio paren
gimo nutarta paimti 10 tikie
tų ir $5.00 iš iždo. Mergaičių 
Klubo iš Melrose Park paren- 
giman nutarta pasiųsti grupę 
jaunuolių su $5.00 iš izao. Esu 
tikras, kad nėra kitos tokios 
organizacijos kaip R. R. Klu
bas rėmime kitų dr-jų paren
gimų. Suprantama, ir kiti tų 
patį privalo daryti.

Klubas šiemet mini savo 2c

iZ
NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statan riaokloa rųšiea naujus namas ant 
lengvą mėnesinių išmokėjimų. Daran vi 
šokį taisymo darbų be jokio cash įmokė 
limo. ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų 
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In 
rarance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Daran paskolas ant nanjų h 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo 
kėjimų nno B iki 80 metų. Reikale kreip 
kitėe prie:

JOHNPAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

J Kam Kankintis?
Iš Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimo

CICERO. — Lapkričio 2 
d. parapijos mokyklos kam
bary įvyko Marijonų Rėmėjų 

I Draugijos 21-mo skyriaus su
sirinkimas. Šiame susirinki- 

, me buvo patiekta daug svar
bių pranešimų. Visų pirma bu
vo pranešta, kad Marijonų 
Rėmėjų Draugijos seimas į- 
vvks vasario 4 d., Šv. Anta
no parapijoj, kur klebonauja 
didelis Marijonų prietelis ir 
žymus visuomenininkas, gerb. 
kun. IT. J. Vaičūnas. Tokiu 
būdu didelė našta teks Mari
jonų Rėmėjų 21-mas skyriui. 
Jisai apsiOmė maloniai sutik
ti seimo atstovus, pagaminti 
pietus ir atlikti visus reika
lingus formalumus.

Taigi, iš kalno skyrius už- 
kviečia visas draugijas, orga
nizacijų kuopas, klubus ir pa 
vienius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti Marijonų Rėmėjų 
Draugijos seime vasario 4 d., 
1940 m.
• Sekantis pranešimas buvo. 
kad vietos skyrius rengia gra
žų perstatymą sausio mėnesio 
29 d. 1940 m. parapijos salėje, 
kurį išpildys Maskolaičių gru
pė. Darbas didėlis, už tat pra
šome visus Marijonų rėmėjus 
ir “Laivo“ skaitytojus į tal
ką, kad kuo daugiausiai ti
kietų išplatinus ir padarius 
naudos.

Sekantis Marijonų Rėmėjų 
susirinkamas įvyks gruodžio 
rianie

A. Valančius

gaukitb

Mfsu
THERMIO

PERMANENT

WAVE
£

Mes pasižymėję sų mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gergenhioja Ir švelnia ilsins plau
kus, lr tas gcrltenitmjltnas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

*4.75 ir ankščiau 
kiti *2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROIj Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1725 AVEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. TeL Tardė 877

1< metų patyrimo.

1940

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

i-My morgui

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vaa. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed ral Savings aml lxtan Insurance Oorp., Waslilngton, D. O.
OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 ▼. ryto Iki S v. ▼. 

Plrmadienj, Ketvirtadieni Ir AefttadlenJ nuo • ▼. ryto Iki R v. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnas, jų ti
krų orlaivį ‘Lituanica’ ir Soldino 
miškų, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai pui
kus artisto J. Arlausko piešinys.

Gražiausia Kalėdinė dovana pa
siuntimui Lietuvon. Kaina 25e 
už vienų. Užsakant pažymėkite 
kokiais norite mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

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

STANDARD 0ALENDAR 00., 
332 West BroadVay,

South Boston, Massacbusetts

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

KAS RYTELĮ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

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

(1480 Kilocycies)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiukaitė * 
Jonas Rukštaln * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė * t
W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H I P 

Kas Ryta * Kas Ryta

1 /

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ
Metinis Parapijos 
Bankietas

Šv. Jurgio parapijos meti
nis bankietas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 12 d. Bus geri 
valgiai, puiki programa, ku
rioj dalyvaus: orkestrą ir 
mokyklos vaikučiai. Rėmėjos 
ir klūbietės jau pasirengusios, 
laukia svečių ir biznierių.

Visas pelnas tos vakarienės! 
skiriamas palaikymui mokyk
los, ypač aukštesniosios. Už
tikrinant smagius laikus. Pra
džia lpgiai 6 vai.

Nuoširdžiai kviečia visus,
Prel. M. L. Krušas, klebonas

rbuojasi vakaro pavykimui. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Daugelis townoflalkieeių re
ngiasi dalyvauti dienraščio 
“Draugo” 30 metų sukakties 
bankiete, kuris įvyks lapkr. 
19 d., Shoreland Ilotel.

Labdarių 1 kuopa rengiasi 
prie paminėjimo 23 m. gyva
vimo. Bankietas įvyks gruo
džio 3 d., parap. svetainėj. 
Iš anksto kviečiami visi, taip-* 
gi amžini nariai ir senesni 
darbuotojai. Per vakarienę 
bus ir graži programa. Kuo
pos pirm. M. Sudeikienė daug 
darbuojasi, kad viskas kuo 
geriausiai pavyktų. Z. Y. Z.

!*{ * PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško vertė
Kun. Ant M. Karuii*kt*

Lapkričio 10 Diena
“Sakyk, Meilės Kvaily! Jei 

tavo Mylimasis tavęs daugiau 
nemylėtų, kų tu darytumei?” 
‘‘Aš Jį visgi mylėčiau”, jis 
atsakė. “Kitaip aš turiu min
ti; matant kad nustoti mylėti 
yra mirtis o meilė yra gyvy. 
bė”.

GARSINKITE “DRAUGE”

Edward J. O’Hare, prezi- 
Jentas Sportsmans ijmrko Chi- HDD A 
cagoj, šiomis dienomis nužu- U lt D H 
dytas nežinomų piktadarių.
(Acme telephoto)

O S lės Mylintiems. 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

Town of Lake Žinelės
Žinomų veikėjų Mykolo ir 

Onos Vaznių dukrelės Rožy
tės su L. Petrošium iškilmin
gos vestuvės įvyks lapkr. 11 
d., 5 vai. vak., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj. Vestuvių puota bus 
parap. svetainėj.

Jaunai ir pavyzdingai po
relei linkime Dievo palaimos 
ir laimingo gyveninio.

Moterų. Sųjungos 21 kuopa 
rengia vakarienę su progra
ma lapkričio 12 d., 6 vai. va
kare, parap. salėj tikslu pa
gerbti abi savo raštininkes: 
sesutės Sofijų ir Kazimierų 
Bartlkeites, kurios jau 10 me
tų, kaip raštininkauja 21 kuo
poj ir daug pasidarbavo jos 
reikalams. Sesutės Bartkaitės 
yra pavyzdingos mergaitės, 
visur priklauso, ir darbuoja-

Iš Sajunsriečiy 
Susirinkimo

TOVVN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos Skai
tlingas sus-mas įvyko lapkri
čio 3 d. Įsirašė nauja narė 
B. Sandargaitė.

Pirm. J. Čepulienė pranešė,
1 kad iš 67 kuopos peisikSl? į 
mūsų kuopų žinoma veikėja 
Angelą Šimutienė. Džiaugia
mės jų sulaukusios į savo tar
pų.

Pirm. J. Čepulienė ir M. Su
deikienė pranešė, kad sekma
dienį, lapkr. 12 d., įvyks va
karienė kuopos raštininkėms 
pagerbti. Jau 10 metų, kai ra
štininkauja ir yra daug š’ 
dies {dėjusios į visus sųjun
gos parengimus. Tai sesutės 
Sofija ir Kazimiera Bartkui- 
tės. Vakaras prasidės parap.si, kaip parap. chore, sodali- 

cijoj, rėmėjose ir k, M(ūeFųLxveUdi4ėj 6- val. vak.— 
Sąjungos 21 'kuopa vertina jų
pasidarbavimų.

Po padaryto pranešimo iš 
apskr., M. Sudeikienė prane-

Sportsmans park prezidentas E. J. O’Hare. (Acme telephoto) Rockvell ir Ogden gatvių susikryžiavimas, kur nužudytas

rios narės surengė pagerbtu- 
ves jos pačios rezidencijoj 
spalių 29 d.

i
Į Lab. Sų-gos seimų atstovė 

išrinkta K. Bartkaitė paskir
ta ir dovana.

Kp. dvasios vadas kun. S. 
Valuekas pakvietė sųjungie
tes po sus-mo į bazarų.

Pirm. J. Čepulienė pranešė 
apie sergantį kleb. kun. A. 
Skripkų. Nutarta užprašyti 
šv. Mišias, prašant Dievo jam 
sveikatos ir visai kuopai da
lyvauti pamaldose. Kun. A’. 
Skripka yra didelis sųjungie
čių prietelis. Sųjubgietė

Kvietimas
BRIGHTON PARK. — IŠ 

priežasties mūsų parapijos si
dabrinio jubiliejaus, širdingai 
kviečiu visus parapijonus, ir 
buvusius parapijonus, kurie 
išsikraustė kitur, dalyvauti 
misijose ir parapijos sidabri
niame jubiliejuje. Misijų pra
džia lapkričio 12 d. Baiga la
pkričio 26 d.

Kun A. Briška

ga parapijos sidabrinio jubi
liejaus. Lapkričio 26 d. bus; 
jubiliejus, tad per tus 2 sa- j 
vaites parapijonys tuiės pro
gos tinkamai prisirengti prie 
iškilmės.

1914 m. kun. A. Driska bu
vo paskirtas organizatorium 
ir klebonu Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. Parapijos ir 
jau prabėgo 23 m. nuo to lai 
ko. Tad jis kviečia visus pa
rapijomis ir tuos, kure Kada 
nors tame laike gyveno Brigh
ton Parke, ir kuomi nors pri
sidėjo parapijos labui, daly
vauti šioje dvasios puotoje, 
lapkričio 26 dienoje.

Namiškis

DON’T BE GREY
grvy hrir. Oray ta* 

■mIgso yoa look old tnd Ietį oM. 
Try the "Modem* Method (ar CoL 
•rin* Hrir . .. CLAIROL. YouTl 
tppreeUte rito ųaick, plmetnt trata 
■sent. No bleaching reqairod ta 
•ofton tho hair «hcn yoa aaa 
CLAIROL. Yoa*B k*vs tho rante 

hsir —beautiful, natnral* 
color that dafiao dotoetiote 

yoa voald fiko ta

oaaoaMOVB.

• • a

ta mm *• ImA tatte Mrtsf 
<OtUMOtal«OtMm

W rtcO <. tao 
M can't ta «O*m

Kuopos pirm. J. Čepulienėj šė, kad mūsų gerb. pirm. J.
Čepulienei praeitam seimui 
pakėlus į Garbės nares, kai ku

ir vice pirm. M. Sudeikienė, 
padedant komisijai, daug da-

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

r

TĘS SU?! You 
V/ILL RND THAT 
THIS SEAT 15 

tKACTLY

Lapkričio 26 d* - 
Atmintina Diena

BRIGHTON PARK. — Sek-
Susižiedavo Irena Rakaus-Į lapkričio 12 d.
kaitė su Andrium OaiKi^u1 p.T^6s Pl'a‘

sidėjimo P. Sv. bažnyčioje ir
Pereitų šeštadienį Mi^s baigsis lapkričio 26 d.

Lorraine Phillips gyv. 6933 :
So. Maplenvood Avė., pavai- 1 
ši,no ‘draugų grupę Irenos 
Rakauskaitės, 2441 VY. Mar
ąuette Rd. ir Andriaus Gudė- 
no, 6717 So. Campbell Avė. 
sužieduotuvių proga. Svečių 
tarpe buvo M. Dedinskis, To
mas Cassidy iš Collegeville,
Ind., Miss A. Rūbas, A. Ged- 
raitis, Miss B. Renick, F.
Slykas ir Miss Dorothy Phil
lips. Po pietų grupė nuėjo į 
Trianon Ballroom šokiams.

Vedybų dieha dar nepaskir 
ta. Daug laimės Irenai ir 
Andrui.

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš- 

Šios misijos rengiamos pro- naudoti.
ąiimmiiiiiiiiiiittinttTtf'MiinHiiiiniiini>imntmiiiiiiii!iititiimi>iiiiiiiiiiiimi.in« 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČiy

INSURED

Kiekvieno* yystm padėti pinigai yra apdraiuti iki 16000.00 poi 
Federal Savings and Loan Insnranca Oorp.. po United Bute* 

yriai! fir*.
Mokame Už 

Padėtos Pinigas 31%

__

joju* ctAflb ganot, im. 
U> W«M teta at. Mcv Yack. 1

A POST I. 
THt BALCOSk

Šiandien prof. K. 
Pakštas kalba 
Brighton Parke

šį bakarų, 7:30 vai., Ne
kalto Prasidėjimo par. salėj, 
Brighton Parke, 4400 Stfuts 
Fairfield Avė., prof. Pakštas 
kalbės apie Vilniaus kraštų 
ir aktualiųsias mūsų tautos 
problemas.

Ofiao v*L: 0:00 v*L ryto iki 6:00 rak. Pirmadieniais, Ketvirta 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0* vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN FAKKB, Prcs.

6816 S. Westcm Avė. Phone GRO. 0306 į
HiHiiHiiiiiiiiJiHiiiiuiiiniiimiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

•ART, I»D. LAIDOTUVIŲ DŪUSKYOKIA) 
KELNER-PRUZIN

•erirariaa Patanavtana Moteris patarnauja 
PhOM 9000 680 W. 16th Ava.

frrTOWAtlOWAt CARTOOP Co H y.

GIESMYNAS
(atrykite Nauja Giesmyną. Jamo 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mųslkg patvarkė 
Ant. 8. Poeto.

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

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

OUESTIONIANSWER
Which are the 

only cough drops 
containing 
Vitamin A?

(CAROTINi)

LIBTUVItKAS

MIŠO Lt LIS 

Šlovinkim Viešpatį.

Miglos Ir Mišparai, Lieturlflttal
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie 
niams ir Aventėma tr kitos Mal
dos Ir Giesmės, antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virėsi*, 
kaina — ».7R. Reikalaukite Ui
DRAUGAS PU*. OO, 

9334 So. Oakley Ava, 
Chioago, Illinoii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■SRIAUBIA IB D1D11AU8IA LAIDOJIMO IBTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 1)727

V Y A Į koplyčios visose ” J- «■ * Chicagos dalyse

Klausykite mftstj nulio programo Antradienio Ir 
Mtadlenlo rytais 10.08 valandų, U W1IIP stoties (1480.)

8n Povilu Aaltlmlcru.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas., 

Kaipo Toksai, “ Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAEayette 5800

PADfcKONė

A. "f A.
JUOZAS VALAITIS 

kuris mirė Spalio 30 d., 1939 
m. ir tapo palaidotas Lapkri
čio 4 d., o dabar ilsisi Šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kuile suteikė jam pa
skutinį patarnavimo. i.r paly
dėjo jį į ta amžinybės vieta.

Mes širdingai dėkojame mū
sų dvasiškam tėvui kun. kleb. 
J Šauiinskui, kun. Al. Kaz
lauskui ir kun. Flauning už 
atlaikas pamaldas. Dėkoja
me Tėveliui šauiinskui už pa- 
nakyma pritaikinto pamokslo 
suraminimui mūsų liūdesio va
landoje.

Dėkojame vargonininkams 
N. Kuliu. J. Bražaičiu. choris
tams D. Zdeniui, A. Rugie
niu!. P. Maskolaičiui, J. Lebe- 
žinskui ir Al Rauskiuui už 
giedojimą per pamaldas.

Dėkojame Šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių vainikų aukoto
jams. Dėkojame laidotuvių 
direktoriams Dachawicz ir Kū
nams, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžlnastį, o 
mums palengvino pergyventi 
nuliūdima ir rūpesčius. Dėko
jame grabnešiams ir visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, ku
rie mus paguodė nuliūdimo 
valandoje.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duk
tė ir Sūnus Valaičiai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS AmDULANbL DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

Antbony B. Petkus
Ladianricz ir Sanai 
1. Linletitius
S. P. Mažeika

Albert V. Petkus 
P. t. Ridikas

6834 So. We8tern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4.908

1646 Wcst 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weetem Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
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Penktadienis, lapkr. 10, 1939

Šeimos Sveikina “Draugą”
Jonas ir Agnietė Kulikauskai su auka $10.00; 

Jurgis ir Aleksandra Pūkeliai — $5.00; ir 
Antanas ir Aleksandra Jonaičiai — $5.00

Praeitą antradienį, įvyku
sioje “Draugo” radio valan
doje iš \\'GFK stoties, besi
klausant, teko išgirsti, kad ir 
pavienės šeimos ir asmenys 
gali sveikinti “Draugą” 30 
metu jubiliejaus proga, Ištik
rųjų, tui maloni proga savo 
vienintelį katalikišką dienraš
tį pasveikinti.

Tr, štai, jau atsiliepė kelios 
šeimos — donas ii' Agnietė 
Kulikauskai sveikina “Drau
gą” su auka $10.00; Jurgis ir 
Aleksandra Pakeliai su auka 
$5.00 ir Antanas ir Aleksan
dra Jonaičiai su auka $5.00. 
Ačiū maloniems prieteliams, 
tikimės, kad atsiras ir dau
giau panašiu šeinių.

Noriu priminti, kad ir p -nu 
Jonaičių šeima mini 30 metų

She's pretty as 
a picture,

. . • • •
No one ean tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl’s popularity 
. . . her closest (riendships.

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a maior eause oi 
halitosis. And the insidious tning about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
l:now, of course... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
they woa’t tell.

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chances. It is so simple to take 
precaution3 by gargi ing with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is ųuiekly checked and its 
odors are overcome.

Get the Listerlne Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important erigagements. Lambert I’har- 
macai Company, SI. Luuis, Missouri.

LISTERINE 
far HALITOSIS

• (BAD BREATH) •

ą i .. - Ą—į

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimo.

M i dwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jūknis, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 3764Afrikietė, Chicago zoologijos sode (Brookfield) susilaukus 

šeimos. (Acme telephoto)

“Draugo“ jubiliejų, nes jiems 
atkanka 30 metų, kaip šį dien 
laštį prenumeruoja ir skaito. 
P-nai Pūkeliui taip pat yra 
nuolatiniai skaitytojai ir di
deli rėmėjai.

Taigi, sveikiname šias šei
mas ir laukiame daugiau ta
kiu geraširdžių. Išnaudokime 
gerą progą, o suteiksime dien
raščiui “Draugui“ ir jo lei
dėjams Tėva'ms Marijonams ir 
visam personalui didžiausią 
garbę ir .paramą, kad jisai ga
lėtų daryti didesnę pažangą, 
tobulėti ir geriesiems priete
liams nuoširdžiai tarnauti. 1

Jei kas iš malonių “Drau
go“ skaitytojų norėtų svei
kinti dienraštį 30 metų jubi
liejaus proga, o kokiais sume
timais negalėti) atvykti į ofi
są, malonėkite pašaukti tele
fonu Canal 7790, arba Seeley 
4377; žmogus atvyks į namus 
ir maloniai suteiks visas in
formacijas.

Rudens Šokių Vakaras
BRIGHTON PARK. — Dr-

ja Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 rengia rudens šokių va
karą šeštadienį, lapkričio 11 
d., 7 vai. va'k., J. Zepalto sa 
lėj, 4400 S. Washtenaw ave. 
Nuoširdžiai kviečiame narius 
atsilankyti ir atsivesti kandi
datų, nes įstojimas dykai. Bus 
gera muzika ir painarginimai.

Komitetas

Pranešimai
Lapkričio 10 d. visi nariai 

komiteto rengiamo bankieto 
dr. Poškai pagerbti prašomi 
susirinkti salėj adr. 6912 So. 
Western Ave., 8 vai. vak. Ku
rie jaučia noro dalyvauti šia
me susirinkime, kviečiami at
silankyti. D. K.

Tasai, kurs turi tiesą, turi 
daug prietelių.

Sąrašas Aukotojų 
Pastatymui Darius- 
Girenas Memorial Hali

Darius - Girėnus Unit 271, 
American Legion Auxiliary
— $793.00.

Corner Stone Ceremonies — 
$372.65.

J. J. Eudeikis, 4605 S. Her
mitage Ave. — $250.00.

Roosevelt Furniture Compa- 
uy, 2310 W. Roosevelt Rd. — 
$250.00.

Darius - Girėnas Post 271, 
Meinbership diles and F. S
— $175.25.

Mr. and Mrs. Wm. Karei
va (Ex.cursion) — $140.90.

Frances Kumskis, 4515 So. 
Fairfield Ave. — $100.00.

Lithuanian Keistutis Bene- 
fit Club, 3237 LeMoyne St. — 
$100.00.

Lithuanian University Club 
of Chicago, 3118 W. 38th PJ.
— $100.00.

Justin Mackiewieh, 4192 Ar
cher Ave. — $100.00.

Charles L. Marozas, 4330 
S. California Ave. — $100.00.

W. K. Stul.pin, 1608 W. 
47th St. — $100.00.

Anthony H. Kasper, 505S 
S. Wells St. — $75.00.

Thomas Mazenis, 3857 So. 
Kedzie Ave. — $52.00.

Julius Balchunas, 240 W. 
5Ist St. — $50.00.

Gdynia American Line, 135 
AV. Jackson Blvd. — $50.00.

Barney 'Goldberg, 4756-58 
S. Ashland Ave. — $50.00.

B. Hartnett, 3516 S. AVash- 
tenaw Ave. —- $50.00.

Inland Coal Co., 6529 So. 
State St. — $50.00.

J. Kalėdinskas, 5442 So. 
Rutherford Ave. — $50.00.

John J. Kazanauskas, 2202 
W. Cermak Rd. — $50.00.

Joseph A. Kibort, 6436 So. 
Blackstone Ave. — $50.00.

Stanley Mažeika, 3319 So. 
Lituanica Ave. — $50.00.

M. Narvid, 2424 W. 69th 
St. — $50.00.

J. Nasvitis, 4432 So. West- 
ern Ave. — $50.00.

Amelia Paskauskienė, 4525 
So. Hermitage Ave. — $50.00.

P. Rakno^ka and Julia Nor
kus, 1103 AV. 69th St. — $35.- 
49.

AVilliam A. Lewis, 4716 So. 
Ashland Ave. — $35.00.

Matthew Massey, 6600 So. 
Morgan St. — $35.00.

E. B. Thompson, 5514 So. 
New Engiami Ave. — $35.00.

AVest End Business Mens

Ass’n, 2608 AV. 47th St. —
$32.44.

Stunlev J. Mitchell 6059 S.U r

Washtenaw Ave. — $35.00.
AV. B. Sebustiun, 4104 Ar

cher Ave. — $35.00.
Stanley Landsberg, 1435 VV.

471 h St. — $30.00.
Peter Sunikus, 5140 S. Lowe

Ave. — $30.00.
Charles Norusis, 6519 So.

Maplewood Ave. — $28.00. 
John Atkochaitis, 5104 Ar

cher Ave. — $25.00.
Atlas Fuel Co., 4919 S. Pau

lina St. _ $25.00.
John Barsketis, 3825 So.

California Ave. — $25.00. 
Felix Bartasius, 4516 So.

Hermitąge Ave. — $25.00. 
Anthony Bartkus, 3825 So.

Kedzie Ave. — $25.00. 
AValter Bartkus, 4202 So.

Campbell Aye. — $25.00. 
Michael Biago, 4358 S. Ca

lifornia Ave. — $25.00.
Peter P. Brazdziunas, 4200

S. AVestern Ave. — $25.00. 
Charles Brazaitis, 634 AV.

59th St. — $25.00.
Brighton Park Mothers

Club, 2005 AV. 43rd St. — 
$25.00.

Alhert Budwits, 2526 AV. 
45th PI. — $25.00.

Charles Chinston, 2706 AV. 
43rd St. — $25.00.

J. S. Czaikauskas, 6640 S. į 

Francisco Ave. — $25.00.
Stanley Dambrauskas, 2857/ 

S. Emerald Ave. — $25.00.
Frieda Daniels, 11 lti* and 

Cicero Ave. — $25.00.
S. Drigotas, 5114 S. Knox 

Ave. — $25,00.

Drovers National Bank, 47j

ruįk/usuj 

L rowdtA,

t TkurdeSu 
tu/urmaJce, 

Lui
. CorvtĄjvUedby* 

&peAiGhe/niAta A

jrECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Double TėstedfDoub/eAcfion!

BAKING UlV povvder
, Šame PriceTodayas45}earsAqo 

25 ounces for 254 **
Full Pack ••• No Slack Fillinit

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Litten to and Advertite over

PAUNDEGH’S YU60SLAV RADIO
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

WWAE, Every Sunday1 to I 
MG S. Clark St., Chicago — Har. 3004

k

and Ashland Ave. — $25.00. 
Dr. T. Dundulis, 4157 Ar

cher Ave. — $25.00.
J. J. Ežerskis, 4600 S. Pau

lina St. — $25.00.
Mike Ezerski, 2649 VV. 47th

St. — $25.00.
John (Jauslius, 4617 S. Ho

man Ave. — $25.00.
Great City Lincu Supply, 

6431 S. Kedvale Ave ..$25.00
Anna Gricius, 2449 VV. 69th 

St. — $25.00.
Ann llarper, 1628 VV. 471 h 

St. — $25.00.
Inter-National Liąuor Co. 

6246 S. California Ave. — $25.
V. Jagiello, 2559 AV. 47th 

St. — $25.00.
Joseph J. Jocius, 6440 S. 

Sacramento Ave. -— $25.00.
M r. Kairis, 30b E. 117th St 

— $25.00.
VV. Kareiva, 4644 S. Pauli

na St. — $25.00.
Charles Kasilauskas, 3364 

S. Halsted St. — $25.00.
Anton Kasputis, 7457 S. 

Sangamon St. — $25.00.
Frank A. Kayris, 6918 S. 

Artesian Ave. — $25.00.
Ben J. Kazanauskas, 2202 

AV. Cermak Rd. — $25.00.
John Kodis, 2622 AV. 69th 

St. — $25.00.
Air. & Virs. C. Kriščiūnas, 

j 4501 S. Ashland Ave. — $25.
AVillie Krasovvski, 4403 S 

AVolcott. — $25.00.

Į kDON’T
NEGLECT 
A COLD F

Krūtinės slogos, kurios gali išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa- 
lengvcja pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oo*m- 
tcr-irrita.it.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima Mauti aptlekose.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma^ Patarnavimas Visiems

750 W. 3 Ist Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670
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Iturtas virš------------ č3,5oo,ooo.oo|
I ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
S Dabar mokam 31/2% Pa'

3 inil
IA)AN ASSOCIATION 

OF OHIOAGO

4192 ARCHER AVENUE |
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pre*. =
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA K A INA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FIN K FURNITURE” SINCE 1BO4

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

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

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

Ateinantį antradienį, lapkričio 14 d., pro
grama dedikuojama Švento Antano parapi
jai, Cicero, III. Tų dienų programoj daly
vauja Eleonora Kandrataitė.

WGES — Kiekvienų Antradienį - 7:30 v. vak?

Lacliawicz & Sons, 2314 AV. 
23rd PI. — $25.00.

John Landsberg, 4522 Gross 
Ave. — 25.00.

(Bus daugiau)

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

“DRAUGA S”
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, ILL.

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

ISTANDARD 
I FEDERAL 
I SAVINGS

SManl Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinei 

nž Tokia Kaina
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Bonlevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNA

Randasi geroj vietoj. Išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ligos. Arina Bruz
gulis, 2045 West 43rd St. Phone 
VIRginia 2157.

tlEIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukito.

Donato Kentncky AVlioIesale Liąuors 
2«<)1 W. 5 Ist SI.

Chicago, UI.

PARDAVIMUI NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
popiet Sekmadieni. Tel Stewart 6230.

RENDON KAMBARIS 
Brighton Parke, pas gerą šeimy

ną, randasi kambarys su visais 
patogumais ir apšildomas. Tinka
mas vaikinui ar merginai.

Atsišaukite: —
4408 So. Campbell Ave.

Tel. T-af. 9438

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name: didelis ata

kas; pilnai Įrengtas: gera aplelin- 
kė: parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznį. Atsišaukite:

5300 So. Prineeton Ave.

PARDAVTMUI KEPYKLA
Seniai įsteigta kepvkla. geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — liga. Atsišaukite: “Draugas”, 
2334 So. Oakley Ave.. Chicago. III.

PARDAVTMUI
Pardavimui naujas Beer Cooler &. 

Coli Box ir Work Benehes dėl 
gos. Parsiduoda nigiai. Atsišaį 
te telefonu: BOUĮ vanl 4552.

•REIKALINGAS DARBININKAI 
prie senu drapanų talsvmo ir pro- 
sliimo Kuo greičiausiai kreinkitės 
šiuo adresu: M. Bhiden. 4540 So. 
Californla^Avi^JlcL^LAFa yctie 1312.

PARDAVTMUI TAVERNAS
Pardavimui pilnai (rengtas tavernas. 
Prie geros transportaeiios ir kasamo 
•subway*. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. Atsišaukite: 
1565 Clyboum Ave.. tel MOHavlC 
3206, ___________ .____________
TURI BfTT PARDUOTA šj MĖNESI
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. įsteigta 6 metai: gerai einasi 
blšnls. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gvvenlmul kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa- 
metyli. 6556 So. State Street.

IŠPARDAVIMO BARGENAI 
Už $6,700 galima nupirkti 2 flettj 
mūrini namą 7315 Prineeton Ave. 
Už $8.000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
Salia Westem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Callfor- 
nta Ave. netoli 6 2nd Street.

LACEY. 5741 LaSalle Street 
Phone Englcsvood 1680
PARDAVTMUI NAMAI 

Vienas dvlejų-aukštų, 4S21 Soutll 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus 2334 
So. Oakley Ave.. Chicago. Rlinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run IS geiausių mainų! 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už toną ........................................................... $7.65
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... .17.40. Sales Tas Eksta,


