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Milijonams lenkų Lenkijoje bada

APIE TAI PASAULIUI 
PRANEŠA TREMTINE 
LENKŲ VYRIAUSYBE

PARYŽIUS, lapkr. 23. —j ji šalčiai. Daug žmonių sta- 
Lenkų vyriausybė FVancfizijo- čiai sušals sumažėjus sveika-
je išleido 'pareiškimų, kuriuo 
nurodo, kad narių okupuotose 
Lenkijos teritorijose dvidešim
čiai milijonų lenkų gręsia ba
das. Pažymima, tas nėra ko
kia nors propaganda prieš Vo
kietijų, bet tikrenybė.

Kitokių pasėkų nebuvo gali- 
’ina nė tikėtis. Lenkijos plotai 
nuterioti. Iš gyventojų ati/mtas 
maisto išteklius. Žymioji da
lis gyventojų netekę namų ir 
visko. Eina žiema ir žiaurie-

tinguino atspitrumui.
Naciai užgrobę derlingiau

sias žemės plotus. Darbinin
kams nėra darbo. Į atstatomus 
fabrikus sutraukti repatrijuoti• 
ir kiti vokiečiai.

Varšuvos mieste siaučia 
skurdas. Dešimtys tūkstančių i 
žmonių neturi jokių gyveni- ( 
unui priemonių.

Lenkų vyriausybė atsišaukia 
j /pasaulio,lenkus vaduoti sa
vo tautiečius.

ARMOURO SKERDYKLOSE CIO LAIMĖJO

Armouro skerdyklų, Chicagoj, darbininkai balsuoja. Balsavimai įvyko šį tre
čiadienį klausimu: kuriai organizacijai jie nori (priklausyti — CIO, ar AFL, o 
gal nei vienai nei kitai. Iš 7,000 darbininkij daugumas pasisakė už CIO. Kompani
ja dabar su CIO vadais turės pasitarimus ir darybas. (Acme telephoto).

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS 
VILNIAUS MIESTE 
LENKAMS VALDANT

KARO ŽIAURYBES 
KASDIEN DIDĖJA

LONDONAS, la|pkr. 23. —| minos sunaikintas ir tai tuo
Anglijos vyriausybė pripažįs- j laiku, kai jis susimetė vaduoti 
ta, kad karo žiaurumai ima di- tris vokiečių lakūnus jūroje. kad prieš Hitlen 4 kartis kesintasi
dėti ne vien iš oro, bet ir jū
rose.

Paskutinėmis keliomis die
nomis Anglijos pakraščiuose 
nuo minų nuskendo keliolika 
prekybinių neutralių valsty- 
biu ir britų laivų. Keletas lai
vų 'sutorpeduota.

Dabar Britų admiralitetas 
paskelbė, kad britų karo lai
vas naikintuvas “Uipsy”

Iš “CiĮpisy” įgulos 40 narių 
dingę (jų likimas nežinomas) 
ir 21 sužeistas. Nelaimė įvyko 
♦minėtus lakūnus išvadavus.

Vakar dienų karo fronte ir 
Anglijoje numušta 10 vokie
čių lėktuvų ir 2 prancūzų. 
Daugumas lakūnų žuvę.

Spėjama, naciai nusprendę 
atkakliai grumties tikėdamies 
pakirsti britų (pjriešinnnasi.

ANGLIJA NEVARŽYS
AMERIKOS PREKYBOS
WASHINGTON, lapkr. 22į 

Anglija nusprendė toliau ne
leisti neutralioms valstybėms 
jūromis prekiauti su Vokieti
ja ir paskelbė taisykles neu
tralių valstybių tarpusavio 
prekybai. J. A. Valstybių vy
riausybė tas taisykles pripa
žino ir jos pradėjus gruodžio 
1 d. bus vykdomos.

Sulyg šių taisyklų] britų
blokadiniai karo laivai praleis jeįstį ordinansai yra niekini.
per blokados linijų Amerikos, _______________
prekybinius laivus į Europos'

SPAUDOS IR ŽODŽIO 
LAISVĖ

VVASHINGTON, lapkr. 23. 
— Kai kurių miestų valdy
bos išleido ordinansus (įsta
tymus), kukliais uždrausta po 
namus išnešioti įvairių rūšių 
lapelius — skelbimus, atsi
šaukimus ir kitokius aplink
raščius.

Vyriausias teismas nuspren
dė, kad tie ordinansai yra 
priešingi šalies konstitucijai, 
kuri garantuoja spaudai ir žo
džiui laisvę. Tad valdybų iš-

BERLYNAS, lapkr. 23. — 
Nacių slaptoji policija iškėlė 
aikštėn, kad nuo 1935 metų 
net keturis kartus kesintasi 
nužudyti Hitlerį. Visa kaltė 
suverčiama Otto Strasseriui, 
kurs yra užsienyje ir sųkal- 
biaujųs prieš diktatorių. Tas 
Otto Strasser yra buvęs Hit
lerio bičiulis. Jis daug dirbęs 
nacių partijos suorganizavi
me. Deja, anais metais Hit- 

Į leris įvykdęs savo draugams 
| skerdynes. Tarp daugelio ki- 
| tų nužudytas ir Otto Strasse- 

rio brolis George Strasser. 
Tad Otto nusprendęs Hitle
riui atsimokėti ir tuo tikslu 
pasprukęs į užsienį.

Otto Strasserį dabar polici

Naciai suėmė du britrj žval
gybos (intelegencijos) agen
tus. Juos kaltina aktualiam 
bombos susprogdinime Miun
chene. Sako, Otto Strasser 
jiems vadovavęs ir juos fi
nansavęs.

Anot policijos, prieš Hit
lerį kėsinimosi buvę:

1936 m. iper Olimpiados 
žaismes Bdrlyne.

1936 m. per narių partijos 
suvažiavimų.

1937 m. Mussoliniui lankan
tis Berlyne.

Ketvirtąjį kartų — Miun
chene.

Nacių autoritetai turi suė- 
Į mę dar vienų vokietį ryšium 

su Miuncheno bomba. Areš-
ja kaltina ir už kėsinimąsi i tuotieji viešai bus teisiami, 
prieš Hitlerį. ; Tai būsianti nauja sensacija

VOKIEČIAI TORPEDAVO 
BRITŲ KARO LAIVA
NEW YORK, lapkr. 22. —

neutrales valstybes, jei tie lai 
vai bus įsigiję leidimo certifi- 
katus. Šiuos certifikatus turi 
gauti iš artimiausių sau britų 
konsulų prekių importuotojai, 
pristatę konsulams parsitrau
kiamų prekių sąrašus.

Ši prekianti nevaržymo sis
tema pritaikoma ne tik J. (A. 
Valstybėms, bet dar ir Belgi
jai, Danijai, Estijai, Suomijai, 
Islandjai, Italijai, Norvegijai 
iir Švedijai.

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 22. — Argentinos 
vyriausybė nusprendė šio eu
ropinio karo laiku savo pre
kybų turėti tik su Britanija 
ir Prancūzija.

KENNEDY GAL APLEIS 
SAVO VIETĄ

LONDONAS, lapkr. 23. —

“Daily Telegraph” (praneša,
kad J. A. Valstybių ambasa- j “New York Times” praneša 
dorius Kennedy gruodžio pir- gavęs iš privataus šaltinio ži- 
•momis dienomis ąpleidžia bad kitas nacių povande- 
Londonų. Vyksta į Ameriką1 rinis laivas praslydo pro bri- 
ir, matyt, negrįš čia toliau dj blokadų ir tonpedavo bri- 
ambasadoriauti. Priežastis ne-'tų 'kruizerį “Belfast, 
žinoma.

Belgija ir Olandija pasirengusios 
protestuoti dėl prekybos varžymo

SUOMIAI GRĄŽINAMI 
NAMO

HELSINKIS, lapkr. 23. — 
Suomijos vyriausybė visus iš 
čia ir kitų miestų evainiotus 
gyventojus paragino grįžti 
namo. Vyriausybė neigia so
vietų užsipuolimus ir grasini
mus.

BRIUSELIS, Belgija, lap
kričio 23. — Belgų ir olandų 
vyriausybės laukia oficialaus 
britų pranešimo dėl eksųx>r- 
to griežtojo suvaržymo ir pa
sirengusios ąfotestuoti prieš 
Anglijos nusistatymų varžyti 
(prekybų.

Protestuoti linkusios ir ki
tos neutralios valstybės, ku
rių prekybai numatoma nuo
skauda dėl Anglijos vyriau
sybės nuosprendžio. Kai ku

rios pažymi, 'kad Anglija tuo 
būdu elgiasi neteisėtai ir 
neteisingai, kad neturi nė ko
kios tei'sės varžyti prekybų 
nekariaujančioms valstybėms. 
Taip elgdamasi ji pati prieš 
save padidins priešų skaičių. 
Sako

10,000
tonų, stovėjusį Firtb of For
th prieplaukoje.

Padaryti nuostoliai nežino
mi. Povandeninis laivas pa
spruko.

“Belfast” naujas karo lai
vas. Baigtas statyti pereitais 
metais.

ŽUVO GELEŽIN
KELININKAS

North VVestern geležinkelio 
traukinys susidaužė su gele
žinkelio motorinio karuku. 

kas nori kariauti, te-Į Žuvo garvežio inžinierius ir
kariauja, bet neturi vienaip, 
ar kitaip nekariaujančiųjų

sužeista kiti du geležinkeli
ninkai. Nors traukinio keturi

valstybių varžyti. Anglija ne-. vagonai nušoko nuo bėgių, 
ti4ri teisės blokuoti neutralių Į het iš keleivių nė vienas nesu- 
valstybių pakrančių. žeistas.

KAUNAS (L. A.). — Len
kų statistikos duomenys ro
do, 1937 m. Vilniuje buvo 38 
vaikų darželiai su 1,319 vai
kų. Tais pačiais metais Vil
niuje buvo 41 pradžios mo
kykla su 406 komplektais, 
19,613 mokinių, kurių tarpe 
9,608 berniukai ir 10,105 
mergaitės.

Be šių, tais metais Vilniu
je buvo 39 privatinės pradžios 
mokyklos. Jose mokėsi 5,691 
mokinys. Dar buvo 4 specia- 
linės mokyklos su 27 kom
plektais, 618 mokinių.

Trumpai
VVASHINGTON. — Ameri

kos katalikų vyskupų suvažia
vimas pareiškė gilų dėkingu
mų Šventajam Tėvui Pijui XII 
ir Amerikos vyriausybei už 
ipastangas grųžinti taikų Eu
ropoje.

ST. LOUIS, Mo. — Žemės 
drebėjimas vakar rytų ištiko 
šį miestų ir apylinkes. Pen
kiose gretimose valstybėse 
atjaustas.

PARYŽIUS. — Vakar du 
vokiečių bombonešiai numuš
ti Prancūzijos teritorijoje.

LONDONAS. — Vakar 
Šiaurės jūroje nuo minų, arba 
torpedų nuskendo 8 laivai 
daugiau.

BUKAREŠTAS. — Atsista-' 
tydino rumunų ministrų kabi
netas.

Taigi, viso 1937 m. Vil
niaus pradžios mokyklose mo 
kėši 25,986 vaikai (1932 m. 
22,719), jų tarpe 17,929 'kata
likai, 6,265 žydai, 918 pravo
slavų ir kt.

Tais metais dar buvo 32 
profesinės mokyklos su 4,159 
mokiniais. Daugiausia 'mokėsi 
techninės specialybės. Veikė 
27 kursai su 1,292 mokiniais.

1937-1938 mokslo metais 
Vilniuje buvo 22 vidurinės 
mokyklos, iš kurių 16 priva
tinių. Daugiausia gimnazijų 
humanistinių. Visose viduri
nėse nnakyklose mokėsi 6,058 
mokiniai, jų tarpe 3,090 ber
niukų ir 2,968 mergaitės. 
1932 m. vidurinėse mokyklo
se mokėsi 6,153 (mokiniai. Mo 
kvklas 1937 m. baigė 428 mo

kių buvo mišrios, daugiaus 
privatinės. Eksternais ginu 
zijų baigė 56 asmenys, šeši! 
klases 21.

Mokytojų sėminarijos 
metais buvo 3, iš jų dvi pi 
vatinės. Jose nutikėsi 199 m 
kiniai. Valstybiniame pec 
goginiame institute buvo 
klausytojai.

Muzikos konservatorijoj 
1937-1938 metais buvo 17 
klausytojai, jų tarpe 163 nu 
terys, baigė 3 moterys. K< 
servatorijoje buvo 6 klasei 
fortepiono, instrumentų, vari 
gonų, dainavimo ir kt.

Vilniuje yra senas univer
sitetas, Stepono Batoro vare 
vadinamas. Jame seniau 
mokęsis nemaža mūsų žymii 
žmonių, Simonas Daukantas 
vyskupas Motiejus Valančii 
ir kiti. Universitete buvo fa 
kultetai: humanitarinių mok
slų su 17 katedrų, teologijc 
su 11, soc. moks. ir teis. s 
14, matemat. ir agronomijc 
su 27 katedromis, medicinoi 
ir farmacijos su 21 katedr 
ir meno 'su 6 katedror 
1937-1938 m. tame universiti 
te buvo 3,110 studentų, 2,C 
vyrai ir 1,076 moterys. Iš j 
studijavo: hunianitarinii
mokslus 313, teologijų 11 
socialinius mokslus ir tei 
953, matematikų 566, agroi 
mijų 229, medicinos 736, fi

kiniai. Pusė vidurinių moky- marijų 96, menų 85.

BANDO SUDARYTI 
EUROPOS UNIJA

tos valstybės, Tvarkai iš-1 
ti veiks tarptautinė policija.

ANKARA, Turkija. — 
Smarkus žemės drebėjimas iš
tiko Rytinę Anatolijų.

Vakar rytų gaisras ištiko inas* 
Šv. Alfonso bažnyčių, 2942 
Southport Avė., Chicagoj. A- 
pie 75,(XX) dol. nuostolių.

DEMOKRATAMS
NESMAGUMAI

Cook apskrities teisėjo Ja- 
reckio nuosprendžiu Chicagoj 
tyriama pereito pavasario įvy
kusių balsavimų 'suktybės

BAKELIS, Šveicarija, lapkr.
22. — Nepaisant siaučiamo 
europinio karo šio miesto pa
ribiais, gruod. I d. čia įvyks 
keleto Šmitų asmenų susirinki 

Bus svarstoma sudaryti
Europos valstybių federacija, 
arba unijų, kurioje visos vals
tybės ir tautos galėtų taikin
gai sugyventi.

LENKŲ LAIKINA SOSTjf 
PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS, lapkr. 22. 
Lenkų vyriausybė sau laikii 
sostinę (buveinę) įsi'steų 
Prancūzijos senovės mies 
Angers. Tenai susikraus 

j lenkų vyriausybės valdii 
! kai ir kai kurių svetimų ša 
Į lių atstovai. Tarp šių pakt 
rųjų yra ir J. A. Valstybi 
ambasadorius.Baselis yra šveicarų buvei

nė “Europos Unijos” sųjud
žiui. šio sąjūdžio vadai tvirtiJURKŲ KARINE MISIJA 
na. kad kaskart vis daugiau' APLEIDO LONDONĄ

LONDONAS, lapkr. 22.pritarėjų jin telkiasi
Sąjūdžio grupiij yra ne tik 

randama, kad per balsavimus ’ Šveicarijoje, bet Prancūzijo- 
delmokratai kai kur į balsavi-l je, Skandinavijoje, D. Britani
mų dėžutes prikimsę nuosavų 
baliotų.

joje ir kitose šalyse.
Anot organizacijos vedanių-

Ilgokų laikų čia viešėjusi tu 
kų karinė misija pagaliau ii 
vyko namo — Turicijon.

Bus imtasi priemonių visu's jų principų, Europos vaisty- 
visų wardų baliotus patik rin-; bių federacijos užsieninis (tar 

ptautinis) nusistatymas pri
klausys išimtinai federaHnei 
vyriausybei, kuri veiks visų 
federuotų valstybių vardu. Į-

VVASHINGTON, ląpkr. 22. statymų leidimo, juridinės ir 
— Japonų ambasadorius J. pildomosios mašinerijos bus 
A. Valstybėms K. Horinouchi nustatytos demokratiniais pa
reiškia vilties, kad J. A. Vai- grindais. Reikalingas karines 
stybių prekyba 'su Japonija reikmenis federalinei vyriau- 
bus atgaivinta. sybei pateiks visos federuo-

ti.

TIKISI ATGAIVINTI 
PREKYBĄ SU AMERIKA

ANKARA, lapkr. 22. — Ai 
glija baigė su turkais pasit 
rimus prekybos sutarties re 
kalu. Artimiausiuoju lai! 
sutartis bus .pasirašyta.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — šiai 

dien iš dalies debesuota 
kiek šalčiau.

Saulė teka 6:57, leidžii 
4:22.
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Mailiūrias (6 gaf Mašiliūna1/? —Dr.' Reti.)
— susisiekimo.

Audėnas — žemės ūkio. 
šie visi yra nauji ministrai. Nors dr. Jo

kantas ir E. Galvanauskas yra seni politi
kai, 'buvę ministrais anais demokratijos lai 
kais Lietuvoje. Jokantas yra buvęs švietimo 
ministru, o E. Galvanauskas — ministru 
pirmininku.

Kiti pasilieka tie patys:
Gen. Skučas — vidaus.
Gen. Musteikis — krašto apsaugos.
Juozas Urbšys — užsienių.
Mailiūuas ir Audėnas mums nežinomi. Grei

čiausia jiedu bus jaunosios kartos veikėjai, 
dar neseniai užbaigę mokslus ir neseniai įėję 
į valstybės darbų.

[ Lietuvos Kraštai Rusijoje
v

Amermob uetuvmi, ue aDc- xia pasakyti, uw atuiomati

Nauja Lietuvos Vyriausybė

Kas galime, tapkime Amerikos Raudonoje 
Kryžiaus nariais, nes toji organizacija at
lieka didelius krikščioniškosios artimo mei
lės darbus.

. ‘ . • * •
Oficialiai pranešama, kad Vokietijos na

ciai uždarė visą, eilę katalikų organizacijų. 
Taip pat uždaryta duug kitų katalikų vyrų 
ir moterų draugijų, kurios visai nesikišdavo į

-Jau seniau buvo gandų, kad keisis Lietu- 
yas,vyriausybė. Buvo daroma spėliojimą, kad,

I. Mįkristatydinus gen. Jono Černiaus kabinetui,
■naujasis susidarys iš vienų tautininkų, nes ~ _ ___ ____
$£ Partijos viršūnės buvę nepatenkinti Vie- • “oSųįį'^'Sittnai rtįtoai reūginihs’k 
ningo Darbo Vyriausybe ir laukę progos įs- kultūriniais savo narių reikalas. Iš šių žy- 
reikšti jam nepasitikėjimą, ir sudaryti naujų j

:Ūš savųjų žmonių. Kiti manė, kad nauja 
riausybė turės susidaryti tekia, kuri įtiks 

l^ftąskvai.

Tačiau, išrodo, kud nei vienų nei antrų 
spėliojimai nepasitvirtino, lr naujas kabi- 

'Metas, sulyg trumpo pranešimo iš Kauno, yra 
koalicinis. Jis greičiausia bus sudarytas iš 
tu pačių politinių grupių, kaip ir gen. čer- 
jfctūs kabinetus.

ĮArfr gerai.

’ Šiuo momentu būtinai reikalinga tautoje 
vienybė. Toji vienybė galima tik tuomet, 
kuomet į vyriausybę įeina visų didesnių, val
stybiškai nusiteikusių, politinių grupių at- 
stęvai. Lenktyniavimai, ar tai jie būtų as

meninio ur kad ir politinio pobūdžio, šiais 
is ir Lietuvai ir kitoms mažesnėms val- 

cems, yra pavojingi,

gių galima suprasti, ko riekia Vokietijos na
rnai.

APŽVALGA
Totoriai Vilniaus Krašte

“‘L. Ž.” rašo, kad Vilniaus krašte Lietu-

jonės, žiūri su didžiausiu liū
desiu, kaA, po Vilniaus atga
vimo, dar pasiliko dideli plo
tai mūsų tėvų žūties Rusijos 
pusėje.

Ūlos upė vakarų link tęsia
si dabartinė nustatyta Lietu
vos su Rusija valstybių siena, 
kuri perkerta lietuvių kaimus 
ir ūkius. Ūlos upės paupiu y- 
ra 7 lietuvių kaimai, būtent, 
Pouosupė, Rudnia, Zarvynos, 
Mančigirė, Žiūrai, Trakiškiai, 
ir Pauliai. Šių kaimų laukai 
ir pievos randasi abiejose U- 
los upės pusėse. Tokia padė
tis sudaro gana komplikuo
tas problemas. Toliau į pietus 
ir pietų vakarus nuo Ūlos u- 
pės yra šie lietuvių kaimai 
Bižai, Kašėtos, Marcinkonys, 
Darželiai, Kapiniškiai, Mari- 
gionys, Mušteika, Asašnin'kai, 
Šklėriai ir Kabeliai. Visų tų 
kaimų žemė nėra derlinga. 
Daugiausia smėlis, balos, gi
rios ir pušelių miškai.

Rusai, žinoma, turi užtekti
nai savo miško. Smėlis ir ba
los nėra tinkama žemė ūkiui. 
Tadgi, rodosi, rusams iš tos 
teritorijos nėra, ir niekuomet 
negalės būti, jokios naudos.

niai principai reikalauja visų 
tautybių žuionių tautinės lai
svės ir nepriklausomybės sa
vo tėvų krašte. Bet didžiuma 
užtikrinančiai kalba ir rasų, 
kad Rusijoje demokratija 
randasi tik žodyne. Mians nė
ra svarbu Rusijos vidaus rei
kalai. Mums 'svarbu atgauti 
Lietuvos teritorijas rytinėj 
pietų daly.

Taigi, reikia, kad visi, kad 
ir skirtingų pažiūrų, lietuviai, 
remdamies demokratiniu pa
grindu, stotų į bendrų darbų, 
žodžiu, raštu ir akcija dirbti
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Po Svietą Pasidairius
Maliunojaus Saulė išdruka 

vojo tokių korespondencijų.
“Buvau pasivaiksziot East 

End gale miesto o kada pra- 
eitinėjau tūla taverna, iszėjo 
dvi mūsų moterėles, kaip sta-

žninkai, jonvaikiai, arei 
biskupai, primai ir kitokio? 
laisvamanių dukaunos asabos 
Jos laisvamanius krikštija 
šliubavoja ir laidoja.

I

„ ... . .tinęs, giedodamos “Beer Ba-uz prijungimų pne savo tevy- . ’ ,, ,,. f rrel Polka“. Vos nepargru-nės Lietuvos likusios lietuvių 
teritorijos. Juk mums visiem? 
Lietuva buvo ir pasilieka mie
la ir visuomet laikoma arti 
■mūsų širdžių. Rusija visai 
svetima. Aišku, Rusijos oku 
puvimas Lietuvos pakraščių 
nėra suderinamas Su deinokra 
tiniais ir teisybės principuisj 
kaip mes Amerikoje supran
tame.

Čia reikia priminti, kad, jei 
ne Želigovskio žygis 1920 me
tais, šiandien Vilniaus mies
tas ir visa Lietuvos rytinė da
lis būtų lietuvių rankose be 
jokių Rusijos koncesijų Lie
tuvoje. Yra tikrai stebėtina, 

šimtmečius ,po rusų carų jnn-į ka^ kar° pabėgėlis, buvęs ge
gu ir paskutiniu laiku, 19 me- nero^as Želigovskis, dabar

Visi to mūsų krašto lietuviai 
gyventojai išgyveno ištisus

tų, po lenkų žiauria priespau
da. Jie seniai trokšta tapti 
Lietuvos piliečiais ir nuolat 
gyventi po savo tėvynės tris
palve vėliava. Lietuviai, ypa

vos totoriij gyvena per 5000. Didžioji jų da
lis Ašmenos apskrityje apie Lostojos upę.
Pačiame Vilniuje 1938 m. buvo 227 totoriai.
Spalių 10 d. sutartimi Lietuvai perleidžiamo
je Vilniaus krašto dalyje totorių yra dau
giau negu lUOOj Jie priklauso trims inuzul- 
monų parapijoms: Vilniaus, Totorkaimio ir 
Nemiežiaus. Šiose vietose yra muzulmonų 
mečetės. Prijungus šį kraštą įprie Neprikl.
Lietuvos, čia bus b totorių parapijos su muf-l tingai to krašto gyventojai, 
tija t u Vilniuje (Aušros Vartų g-vė 7 nr.). be abejonės, būtų labai dėkin 

Šiuo mietu Vilniaus muftijum yra dr. Jo
tis : .prie mųftijato -ytJL su- 

»• sekretonatas 
Ten pat įsteigtas totorių muziejus ir biblio
teka.

Vilniaus mečetė yra sena, medinė, statyta 
XVIII amžiuje, Lukiškėse, Muzulmonų gat
vėje.

Ligi karo Vilniaus foToriai leido mėnesinį 
žurnalą “Totorių gyvenimas” lenkų kalba.
Žurnalo redaktorium buvo Lietuvos totorius 
Steponas Tuhan-Baranauskas, kilęs iš Vink- 
šnupių, Vilkaviškio aprs'k.

11Naujosios Vyriausybes Galva
'"“Naująją, koalicinę Lietuvos vyriausybę su | katras Sinkopei 
darė p. Antanas Merkys, ilgametis- Kauno daryta muzulrironą kolegijai šelcre 
miesto burmistras ir pastaromis dienomis at
būtojo Vilniaus valdytojas.

A. Merkys yra tautininkų partijos žmo
gui. Kiek yra žinoma šiuos žodžius rašan
čiam, p. Merkys priklauso prie tų tautinin- 

grupės, su kuriais galima susikalbėti, ku
rie valstybės reikalus stato aukščiau parti
jos reikalų. Dėl to tautininkų partijos viršū
nės ligšiol juo nelabai pasitikėdavo ir prie 
Valstybės vairo nekviesdavo.
^Merkio pastatymas vyriausybės priešaky
je, reiškia, kad naujasis kabinetas taip pat 
bus galima vadinti Vieningo Darbo Kabinetu.
^Antanas Merkys gimė 1887 m. sausio mėn.

20* d. Bajorų sodžiuje, Skapiškio parapijoj.
/-Afadurinį mokslą baigė eksternu Rygos Alek- 
' Sandro gimnazijoje, aukštąjį — Kievo uni

versitete (juridinį fakultetą). Taikos metu na*' 'U neturi natūraliai išrėžtų per
ėjo savanoriu rusų kariuomenėn ir tarna- 

Fjft.Izborsko ir Malojarcslavo pulkuose. Pra
siėjus karui, 1914 m. buvo pašauktas iš at-

Sutartį Peržiūrėjus
“Šaltinis” pastebi, kad Seime Lietuvos ir 

Sovietų Sąjungos sutartį ratifikuojant paaiš 
k ėjo Lietuvos ir Sovietų Sąjungos kryptis. 
Dirstelėjęs žeuiėlapin, tuoj pamatai, kad sie-

vau nuo smarves kuri 
nuo abieju“.

paėjo

gi sovietams, jei dabartinė U 
los upe valstybinė dinija būtų 
nukelta pietų link nors į Pa
rietės apylinkes.

Amerikos lietuvių komusti-

Vilniuje rainiai gyvena susi
tepęs Lietuvos gynėjų krau
juos prie Giedraičių ir Širvin
tų mūšiuose.

Tiesa, Rusija atidavė Vil
nių Lietuvai, bet atgavimas 
yra vienas dalykas, apsaugo

Čikagos laisvamaniai, kaip 
anam priklode ožys, priėjo 
liepto galą. Balšavikų pope
roj vienas aisvamanių taip 
pašnekėjo:

“Dabartinis laisvamanių 
prezidentas II. Jagminas, be- 
įprezidentaudamas ir bevado- 
vaudaina's laisvamaniams nuž- 
picavo visą laisvamanių judė
jimą ir veikimą tiek, kad be
veik visi eiliniai laisvamaniai 
jaučiasi nusivylę ir susirūpi
nę“.

O buvo, tavoršeiai, čėsai, 
kad laisvamaniai — strošna 
ir pamislyti — turėjo federa
cijas, susivienymus, gazietas 
leido, statė reikalavimus, kad 
šventadieniais bažnyčios būtų 
uždarytos, ba jos niekam ne
reikalingos, ir kitokius mes 
reikalaujam, mes reikalau-

Per pra kai lias cicisltas iš 
kėlęs dolerį ir rodydamas pu 
blikai sako.*

— Matot, kas čia f
— Matom, doleris, — atsi

liepė kas tai iš publikes.
— Taigi už dolerį bažnyčia 

ir spauda tarnauja kunigam? 
ir kapitalistams. Ar ne*

— O cicilistams ir baisavi 
kams, ar nieko jis nereiškia! 
— paklausė tas pats balsas i. 
publikos.

— Well, kaip čia pasakius 
taip sakant...

— Palauk, tamsta, — atsi
liepė vėl tas pats balsas — 
Tamsta jau mikčioji. Aiškia: 
pasakyk. O jei ne, tai aš pa* 
sakysiu: Už dolerį cicilistai ir 
komunistai tarnauja liumbu- 
gieriams. Už dolerį cicilistai 
ir balšavikai prirašo ir pripa
sakojo visokių humbugų.

Salėj pasipylė juokas ii 
rankų plojhnas.

i

Kas kam rūpi
— Mano vyras kasnakt mie

godamas šneka. —
— Negali būti. O gal jis 

man grąžins
jimas, apgynimas ir išlaiky-1 reikalu ir mes »•'
mas yra 'kitas dalykas. Si, reikalaujam... Dabar laisva Pasake> kada jislaisva
dienų Vilnijos moksleiviai maniai su visais sav0 relkala- 
kurie dabar lanko pradžios Jiniai8 susikraustė muzie’ 
niokyklas ir Vytauto Didžiojo

nės idėjos laikraščiai parodė! universitetą, už 15 arba 20
J neišpasakyto džiaugsmo, kuo-
1 met Vilnius buvo grąžintas! kraštą. Tadgi, Vilnijos jau-
Lietuvai. Jie tarė gerą žodį. 
Jie parodė redaktorių ir lei
dėjų lietuviškas širdis. Vieni 
kitus džiaugsmingai sveikino. 
Rodosi, visi lietuviai pasidali
nome bendru džiaugsmu. Ro
dosi, atėjo visiems lietu
viams netikėta džiaugsmo va
landa. Tačiau, žiūrint bešališ
kai, sovietinių idėjų laikraš
čiuose nesimatė jokio pareiš
kimo bei noro, 'kad turėtų bū
ti grąžintos Lietuvai ir kitos 
lietuvių apygentos vietos, ku-

įfibjo savanoriu rusų kariuomenėn ir tarna- tvarų. 2) kai kur yra apie 6 km. atstumo 
vA.Izborsko ir Malojarcslavo pulkuose. Pra- nuo lygiagretaus geležinkelio. 3) negali bū

ti nusakyta, kaip būdinga tautybių skyrimo 
♦ .JHirgos mobilizacijos būdu tarnauti geležin- 1 ^n*Ja, nes dar daug palieka lietuvių anoje

kelių komendantūrose. Jis buvo geležinkelių P«»ė.ie» ■*) nesuteikia nei mums nei Sovie- rU* Vilniaus grąžinimu
komendantas Kaune, Kaišedorių ir Kėdainių tams jo'kių karinių privalumų, 5) krašto sofc-'vai sovietai rodosi, pažymėjo,
nuovadose, o 1916 m. Kreicburgo nuovadoje. tįuV nesaugiai gaubia tik keliolika kilometrų, kad jie nenorėjo pasilaikyti
1917 m. paskirtas Rumunų fronto štaban ka- todėl visam kraštui sostinė palieka kampe.

Nežiūrint šių nepalankių savybių, naujoji 
Lietuvoj atkeltoji siena žymiai sustiprina

riaomenės gabenimo skyriaus viršininko pa
dėjėju. Rusų armijoje išsitarnavo ligi štabo 

titono laipsnio. Lietuvos politinę j^ulėtį ir ekonominę būklę.

Valug mano delno, laisva-
melų kontroliuos Vilnijos niania* yra minkštakošiai. Jie 

sakosi agienst visokiai religi- 
jaijai, o tuo tarpu 
vietomis tarpsta

pas juos 
nezalic-

išviliotūs $300.00?‘ ' Lj. Ia M ‘ ~
Nebuvo laiko

Valkata.* — Ką ponas da
rai f Juk pats liepei man vė
liau užeiti, o dabar išmeti už 
durų...

Pirklys: — Prieš tai buvau 
užimtas ir neturėjau laiko.

nosios kartos gyventojų lie
tuvybė ir patrijotingumas 
daug remsis ant dabartinių
ten mokyklų ir mokytojų. Be POŽEMINIS ‘MIESTAS’ PO KREMLIAUS 
abejonės, mokyklos yra ir bus ROMAIS?
geras įrankis atlietuvinti ten
ištautintus mūsų tautos sū- ^>0 dabar garsiuoju politi-1 Prieš 800 metų čia buvusi
nug , niais įvykiais Maskvos mies-

į tu, tiksliau sakant, pa Krem- 
Labai apgailėtina, kad lie- jįaus rūmais, esąs kažkoks

tuviš’kiausi kraštai, būtent <<‘požeminis miestas ”, arba kai

stipri pilis, kurią nuolatos pu
ldavo totorių būriai. Ta pro
gų, kad geriau apsisaugotų,

Švenčionys ir Marcinkonys, kas Mko slaptĘ sand^įŲ eįiė. I J»ilies gyventojai nuo nepra
dar tebėra po svetima rusi] Kiek tai yra surišta su tikre- 
valdžia. Visų lietuvių spauda nyb(1> surtkn pasakyk, tačiau

. . , .... . , ir akci*’a Siuo *>»»»»« roo“”* daugelio tai tvirtinama. Sa-
rios tuo tarpu pasiliko uz du- tu turgtų bflti nukreipta už koma, jog tag po2eminis «mie. 
rų. Vilniaus grąžinimu Lietu- atgavinią visos rytinės Lietu- „tas” pilnas brangių 

vos srities. Ten buvo ir yra
mūsų tėvų ir prabočių žemė,
Lietuva. Adv. N. Valasina

—^.'Pradėjus tvarkytis Lietuvos armijai pas- 
jon karininku ir M. Šleževičiaus buvo

^Mauktas eiti krašto apsaugos ministerio 
^pareigas. Tas pareigas ėjo keliuose ministrų 
‘kabinetuose. Lietuvos kariuomenėj išsitarna 

vo ligi pulkininko laipsnio. Yra buvęs ir 
H ^Klaipėdos krašto gubernatorium.

Naujam Ministrui Pirmininkui ir visam 
> kabinetui linkime geriausio pasisekimo tin 

~4ttmu būdu tvarkyti valstybės reikalus ir 
ij$ds įvairių tarptautinių konfliktų laikais 

" sėkmingai išsaugoti jos laisvę ir nepriklau- 
įpinybų.

t* «

Kabineto Sąstatas
.Jarašius vedamąjį, p. P. Dnužvnrdis, kon- 

telefonu pranešė, apie visą kabineto 
Sąstatą, būtent:

Dr. K. Jokantas — švietimo 'ministras.
* . E. Galvanauskas — finansų.

Europos Valstybes
J. Kruze “V-bėje” rašo.* “Anglai, vokie

čiai ir pruncūzai dar kartą kalba apie Jung
tines Europos Valstybes, apie visų Europos 
valstybių federaciją. Tas klausimas savo lai
ku buvo iškeltas Tautų Sąjungoje, apie jį 
kaliojo Prancūzijos politikai, mažų valsty
bių jjulitikai, bet jis pasiliko tik kalba. Jei
gu jm) šio karo būtų pasiektas toks Europos 
valstybių susitarimas, tai Europoje taika bū
tų laiduota ilgam laikui. Sunormalėtų val
stybių ir žmonių gyvenimas ir tarp visų ki
tų valstybių Lietuva su viltimi galėtų žiū
rėti į užtikrintą rytojų“.

Latvių laikraštis “Rits” rašo, kad esama 
vilties, jog būsiąs Lietuvai grąžintas ir Šven-

svetimos teritorijos. Dabar 
laikas pradėti kalbėt garsiai, 
kad rusai atiduotų* Lietuvai ir 
tas jos sritis-. Dabar yra ge
ros progos visiems lietuviams, 
be išimties, pareikšti savo 
nuomones rusams dėl negTą- 
žintų mūsų kraštui priklau
somų vietų. Dabar, Enropos 
karo metu, geras momentas ir 
mūsų broliams lietuviams, ku 
rių pažiūros ir spauda yra 
'komunistinės idėjos, paragin
ti sovietus, kad .jie atiduotų 
Lietuvai visas grynai lietu
viškas sriti's. Juk tai nėra 
srovinis, dalykas.

Sakoma ir rašoma kad da
bartinė Rusija nėra carinės 
gadynės valstybė, kuri smau
gė mažus kaimynus. Sakoma

Istorine Koplyčia
SEDA. — Per 6 km. nno 

Sedos, prie Sedos - Pievėnų 
vieškelio, stovi dideli® Ketū
nų kaimas, kitados buvę> Že
maičių Storastų Gelgudų dide
lis dvaras, kur apie 150 metų 
valdė jėzuitai. Čia gyvom le
mi jėzuitai sėkmingai kariavę 
su smarkiai šioje apylinkėjo 
plintančiu kalvinų mokslu ir 
1680 m. čia pastatė didoką 
koplyčią, kuri ketuniškių vė
liau bnvo kiek padidinta ir 
dabar tebestovi.

meno
turtų, siekiančių dar Jono 
Žiauriojo laikus. Priežastį šių 
požeminių urvų, atseit pože
minio “miesto“, reikia ieš
koti žiloje senovėje.

šytų svečių, buvo po žeme pa
darę specialius rūsius, kurių 
talpa buvusi labai didelė. Ma
noma, kad į tuos rūsius vėles
niu metu, priešams puolant 
Maskvą, buvo slepiami bran
gieji meno tartai. Sakoma, jog 
čia yra paslėpta ištisa Jono 

Žiauriojo biblioteka.

Šiurpus Įvykis

l čionių miestas. Kituose laikraščiuose daromi *r raso,na’ ka<l dabartinė Ru-
upėlio-jiniai, kad ir Vokietijos okupuotas Su
valkų kraštas būsiąs sugrąžintas Lietuvai.

sija yra demokratinė valsty

Gaisras Bažnyčioj
VIEKŠNIAI. — Dėl 

nomų priežasčių buvo užside
gus Viekšnių mūrinė bažny

nczi-

bė. Jei tai yra tiesa, tai rei-(čia. Gaisras prasidėjo iš var-

pinės bokšto ir tuoj persime
tė į vargonus. Kai kur pra 
degė ir Inboy.

Čia laimi sąmoningai dar- kinys Straupas, bevariuėda 
bavoei kun. kapel. B. Pucevi- •»*« karves, rado rankinę gin
čius su tikinčiaisiais vyrais,1 aalQ* Padaužius su akmenc- 
išgelbėdami vargonus ir dau- ^*u» gr®nata plyšo ir vaiką su- 
gybę brangesnių daiktų. , P^a®* knr *a granata atsi

rado, niekas nėgali išaiškinti.
Verkė žmonės matydami, SeknnadieIli ve,ioni>. (la|vvau. 

kaip svyruoja ir griūva baž- jflnt rnokvk,os vnikaĮn,, huvo 
nyčios bokštas, kaip krinta iSki|,llingai pn|aį(Iofas.
didieji varpai, kurie taip jao-l______________
trini kviesdavo tikinčiuosius
maldai. Gaisrą likvidavo n py- Priežodžiai
linkių gaisrinirfkų komandos. « . ...

I »• • i k • i-j »• o -• Bagots, kaip spragilo kotu.Nuostoliai labai dideli. SpSja-
ma, kad tai tamsių gai vejų Išnaudotojas karvę meldžia, 
darbas. |o išnaudojamas už ragų laiko.

LAIŽUVA. — Spaliu 20 <1 
Ijaižuvos pradžios mok. mo-
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( PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS )
“Susipažinimo” 

Bankietas Jeznio 

Valgykloj

Lapkr. 20 d. Vaizbos: Butas 
surengė “Susipažinimo” ba
nkietą pas Jeznius. Taip bent 
•skambėjo pakvietimas : ban
kietą. Pačiame tik pokylyje 
paaiškėjo, 'kad tai supažindi
namas su plačiąja visuomene 
jaunas biznierius Vincas Krau 
žlys iš Homestead, kuris So. 
Side atidarė laikrodžiu, mu
zikalių įrankių ir kitų maž
možių krautuvę. Mat, Vincas 
Kraužlys yra laikrodininkas. 
Kodėl pakvietimuos? apie V. 
Kraužlį visai nutylėta? Ko
kiais sumeti'mais buvo reika 
linga toji paslaptis? Tai sa
vos rūšies “triksas”.

Vaizbos Buto parengimai 
būdavo paprastai gana kore'k- 
tiški, tačiau šis bankietas ko
rektiškumu neatsižymėjo. Mn- 
Ida prieš valgį ir po valgio 
tapo pamiršta, nors pokylyje 
dalyvavo net trys dvasiškiai. 
Didžiuma Vaizbos Buto narių 
ir šio pokylio dalyvių bnvo 
katalikai, galop pats vakaro

Nepaprastas Palengvinimas < 
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite 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.

i*

Žymi kombinacija
BETTE DAVIS ir ERROL FLYNN 
rodomi viriui kostiume ir informaliai, 
teikia milijonams daug malonumo 
Warner Bros.dabartiniame veikale,

'The PrivateLives o f Elizabeth 9Essexn 
Žymi kombinacija tabaku į Chester
field teikia milijonams tikro rūkymo 
malonumo todėl, kad jie yra vėsesni, 
geresnio-skonio ir aiikiai lengvesni.

Copyricht l»J». Uooitt * Mrzu Tobacco Co,

Padarykite jūsų 
sekantį pakelį^^hesterfield

kaltininkas Vincas Kraužlys
yra 'katalikus.

Lietuvių tauta beveik per
dėm katalikiška, tat vakaro 
rengėjų maldos ignoraviitna'3 
tiesiog nesuprantamas. Mal
dos baimė nereiškia kultflrė- 
jinią, tik menkėjimą.

Manding, čia buvo daugiau 
inteligencijos stoka, negu ge
ros valios. Reikia ‘skaitytis su 
geru tonu ir visų kultūringų 
tautų pri fantais papločiais, 
(lai dar užaugsime.

Bankietas atrodė gana siau
rai party vus. Kalbėtojais pa
kviesti apart V. B. pirm. P. 
Pivarono , Karpio, “Dirvos” 
redaktorius ir Vaidyla, “San
daros” red. iš Cbicagos. Jei 
katalikai pasijus įžeisti, tai jų 
negalima bus už tai kaltinti. 
Buvo manoma, kad Vaizbos 
Butas bando švelnvti srovių 
santykius ir kviečia prie par
tijų, grupių bendradarbiavimo 
tautos reikaluose. Atrodė lyg 
jam tas truputį sekdavos. Kis 
bankietas srovių, partijų ben
dradarbiavimui uždavė mirti 
ną smūgį. Gaila. Svečias

North Side
Moterų kortavimo vakaras, 

laplkr. 19 d., pavyko kuo pui
kiausiai. Mažas, bet gražus 
susirinko mūsų parapijos rė
mėjų būrelis. Atsilankė gana 
daug tokių, kurie oficialiai 
nepriklauso mūsų parapijai, 
bet visuomet ją nuoširdžiai 
paremia. Kun. ,T. Vaišnora? 
su būreliu savo parapijonų 
visuomet paremia mūsų pra

( mogas. Ačiū jiems už tai.

6

Sesuo Eugenija, Pranciškietė, lietuvaitė, baigusi slaugy
tojos mokslus Šv. Pranciškaus ligoninėj, Hartford. Conn., 
apdovanojama pirma dovana už mokslą.

Mūsų pačių kai kurie “ge
rieji” parapijonai tik nusi
šypso ir važiuoja kur kitur, 
arba ramiai sėdi namie. Su
tartino vieningo darbo idėja 
pas mus toli gražu dar nėra 
tobula. Korth'saidiečių tačiau 
negalima už tai kaltinti, ne? 
jie per daug metų buvo blo
gai auklėjami tuo atžvilgiu, 
arba visai neauklėjami. “Ne
buvo, girdi, tų visokių moną 
pirma, kam dabar visko rei 
kia, kad dabar visokie niekai 
prasimanoma”. Kunigas taps 
greitai turtingas ir vėl nuga
bens mūsų visą turtą sveiim-
taučiaims... ”

i
Neturint nuosavios svetai

nės sunku tas klaidingas nuo 
mones išsklaidyti. Apie lieti, 
visko namo — svetainės rei 
kalingumą jau visi kalba. La

DRAfGls

hai gerai. Kalbėkime, mąsty
kime, ginčykimės ir kas nor? 
gero iš to išeis. Visi jau mato 
reikalą, tik nesutaria koks na
mas reiktų pirkti, kur ir kaip. 
Tie klausimai savaimi išsiris, 
jei mums visiems rūpės lietu
vių geras vardas ir jų gero- 
v?. ' -tj;

Beje, kalakutai atiteko 
šiems asmenims: Vaišienei, 
Wm. Bagdonui, John Marinuk 
(mūsų altar boy), Mrs. Skro
blą iš McKees Rocks ir Leo 
Zasinas iš Latvrensville.

Tebūna jiems linksma 
“Thariksgiving day” Sunkiai 
susirgo mūsų geroji senutė 0- 
iu, Astrauskienė. Neseniai ji 
palaidojo savo vyrą, o dabar 
pati rengiasi pas jį keliauti. 
Te Aukščiausias ją globoja,

ir Geresnis Skonis
T

Su Chesterfield’s Tikra Kombinacija pasaulio 
geriausiu amerikoniškų ir turkiškų tabakų

Kuomet jūs reikalaujate Chester- 

fields jūs perkate tą, ką nei vienas 

kitas cigaretas negali jums teikti, ne- 
paisiant prekes...vėsesnį, geresnio- 
skonio ir aiškiai lengvesnį užsirūky- 

mą. Padarykite jūsų sekantį pakelį 
Chesterfield. Jūs negalite nupirkti 
geresnį cigaretą.

Uz side gite Chesterfield ir tada 
esate prisirengę gėrėtis Tikru 
Rūkymo Malonumu su geriau
siu cigaretu kokį pinigai gali 
nupirkti ... JIE PATENKINA.

===3==================rir=

nes visuomet ištikimai Jam 
tarnavo.

Mūsų choramis nepavyko pa 
kartoti Lietuvių dienos dainų 
North Side — mažum tą jie 
padarys Advente. Lietuvią 
dainos panašios į maldą — ne
sipriešins Advento dvasiai.

West End
Lapkričio 16 d., Šv. Vin

cento Moterų klūbas laikė su
sirinkimų, kuriame klūbietės, 
pasiskirstė darbus ruošiamos Į 
kortavimo pramogos ir sune
šė daug gražių dovanų. Taip
gi turėjo draugišką vakarėlį, 
kurį tvarkiai suruošė Jakele-
vičienė ir Krivickienė.

• * •

Lapkričio 19 d., sodalietės 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos ir laikė susirinkimą, ku
riame sutarė gyviau darbuo 
tis, kad patraukus į savo bū
relį daugiau mergaičių.

• * •

Šv. Vincento Lyųium vai
kinai išsijuosę darbuojasi, kad 
ruošiamas kalakutų vckaras
gerai pavyktų.

• * •

Šv. Vincento moterų klūbo 

(Tęsinys 5 įpusl.)

A kJITCHING
SKIN

k
Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentčkit 1 Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
balina eczema. išbėrimas, 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose' aptieko- 
se. 36c, 60c, <1.00.______žemo

FOR SRIN^IRRITATlONS
•' P I

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Su. Iri 20 metų praktikavimo 
Mano Gamntavimae

Palengvins aklų įtempimą, kas es 
tl prielastlml galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, parodančia mažiausias klai 
daa Sp.-elaie atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus, kreivos akys ati 
taisomos.

Valandos: nuo 10 Ikt 8 vai. vak 
NedSIloj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely sumikime skys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YARda 1173

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1481.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar.j.
Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namą telefonas VlRginia 2421

TEL. YARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

ir Pairai Sutarti

DR. P. J. BEINAR
(REINARAUSKAHJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — Wentworth 1612.

Rea. — Yarda 3968 
OFISO VALANDOS:

*2 iki 4 popiet „ 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniaie 

pagal sutartj.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARO
YARda 6021 

- KENvood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

_ ______________________ ;—
Ofiao Tol VTRfinii 0036 

Reaidencijoe tel BE Varly 8244
OR T DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Aveniie

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 
Re<id«a«iia

flOSO 8o Claremont Av*
Valandoe 0—10 A lf. 

VedSIiomi. nagai "atarti

Ree 6068 So. Talman Ave 
Rea Tai. GROvehiU 0617 

▼ei HEMloek 484S

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. h—4 ir 7—0 vak 
Ke*« ir Nedėliomie aneitar*. 

>423 VA Vtarquet1e Road

DR. STRIKOL’IS
•'■V8I01AN and 8URGBOV

Ashland Avenue
>8180 VALANDOS I 

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
m edėliomia paga' 

n.w T«| TARda 4787
Nem. Vai PROaper* 108*

?«Wa* *188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandoe* t—8 popiet ir 7—A ♦ • 

REZIDENCIJA
K63I S. Califomte Ave. 

Telefoną. RBPnbtte 7868

Offiee Phone Boa aad Offiee
PROapect 1088 8868 B Leavitt •*
Vai i 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANai 0706

DR. J. J. KO W AR
(HOWABSKAS) 

GYDYTOJAS IB OHIBUBOAi 

2403 W. 63rd SL, Chkaffo 
TraMadieaiaia ir Sekmadieniai

3

LIETUVIAI DAKTARAI

Tat Yards 3148.
VALANDOS? Nnn 11 iki lt| 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 Ir 7 iU 

Aventadieniais. 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

ir akinius nritatke
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Ctee 
Aatradieniais. Ketvirtadieniais

Penktadieniais
v«i.w4««. in.1? ryte 2-fl. f.o R,
3147 S. Halsted St, Chicaj

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
6«Atadieni«i»

Valandos: 3—8 P. M.

*•’ CANai 6060

OR. VVALTER J. PHILLI
GYDYTOJAS TR CHIRURGAI 

2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS?
1 — 4 ir 6:30 - 8:30 vokais

ir pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGSOV 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 234b
Ofiso Vai. 2-4 ;r 7—0.

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tet Canal 0402

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryk

Telefonas HEMloek Agflfl

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

Tet YARds 0994 
Rez. Tet PLAza 3200

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

»el CANai 0267
Rea. Tel PROenee*

DR. P. Z. ZALATORIS
GvnVTO.TAS TR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Reeidenei ia 6600 So. Arteeian At 
VALANDOS: 11 v. rvto iki 3

6 iki 0 ."kare

*»1 YARde 2246

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vėl • nuo O rvto iki fl rakai*
nemtl .„tarti

OR. V. E. SIEDUNSKI
D ARTRITAS

4143 South Archer Av«
Lafavette UM 

Aatradieeiaie Ketvirtadieniai.
n«n V*, kirviai.

4631 So. Ashland Ave. 
Tai YARda 0004

Pirmadieniais, Trečiadieniaia ll
Geitadieaiaia.
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PAS JAUNIMO VADUS

su

Į GLAUDESNĮ LIETUVIŠKĄJĮ DARBĄ
Dažnai nuskaiiilai mūsų tė- m susiklausymu silpninam sa

vų ar mūsų senesniųjų visuo- vųsias jėgas, o paneigdami ar 
menės darbininkų skaudus sumažindami autoritetų, su 
kaltinimas, kad jaunesnieji mažinam bendrojo darbo na 
perdaug jau nerūpestingai sumų. Čia turėtumėm nepa
gyvena
nuo

SPORTO TRUPINIAI
Jack Juozaitis

Jie nutolsta ne tik įniršti, jog ir tvirčiausia ir v*en 
senesniųjų, bendrai nuo galingiausia nariais bendrija can

Vakar, Padėkos Dienoj, ol'i- 
.'eialiai baigės šių metų futbo

lo sezonas dabar jau lieka 
tik skirti “All-Ameri- 
komandų, East, VVest

lietuviškojo gyvenimo ir, pa- ar valstybė turi žūti, jei joje (komandas ir galutinai isspię.- 
galiau, nuo visko, kas kuo nėra susiklausymo ir autori- kuri Amerikos dalis turi 
nors rimtesniu, susikaupimo teto. Bendrajam tautų sam-į stipresnes komandas, 

ir galvojimo pareikalaujan- būryj ir kovoj už savosios, liytų komandos Naujų Me
čio, kvepia. Daug kam tai tik tautos egzistencijų ir savųjų tų dienų žais prieš geriausias 
užmetimu atrodo, o kai kam idėjų ir principų išlaikymų' Vakarų komandas, Koše Bowl, 
ir karčiu tiesos žodžiu skani- mes esame per maži, kad ga- Calil'ornijoj. Per daugelį mė
liu. Kaip ištikrųjų yra? Via- lėtuinėm išsilaikyti be bendro tų lietuvius atstovavo kele- 
ni mūsų klysta: arba mūsų ir glaudaus bendradarbiavi- ! tas lietuvių žaidėjų. Šįmet 

tėvai ar senieji darbininkai mo, be be paklusnumo ir be dar nežinia, bet galima tikė-

PASIKALBĖJIMAS
(UN. DR. J. NAVICKU

Jaunimų gali charakteri- 
moti tik tie, kurie jį gerai 
pažįsta, kurie su jaunimu' Ar kk„ s>,s„lk(i 

..uolatos dirba. Su jaunimu !
.augiausiai tenka bendradar- mag tarp Lietuvos jr An:e. 

Ilaauti pedagogams. Kaip tik j jaunjn10?

Kalbėjau Šakiuose angelą i-

figūros. Tik nespėji 
žvalgytis, dar ueatsigėri Li< 
tuvos laukų grožiu, — žiūrė 
jau ii Kaunas.

arba mes, jaunieji. nuoširdaus, kad ir kartais la-
x „ • • ro* oi bai neįdomaus, darbo.Pažvelkim į taktus. Paly- * ’

ginkim savųjį veikimų su sau O to autoriteto pripažjni- 
priešingų srovių, ypač komu- mo, susiklausimo ir įimtes- 
nistų, jaunimo gyvenimu. Bū- nio dariai mums, jauniesiems, 
kini atviri ir turėsime pri pa- labai dažnai, vis dėlto, trūk- 

l'žint, kad jų jaunieji daug ar- sta.
i

tis, kad pateks kuris nors šių 
kandidatų: Yudikaitis, Eord- 
bani; Petrauskas, Eordham; 
Juikieuicz, Indiana; Andruš- 
ka, lo\va; Apolskis, Marųue 
tte; Mackievicz, Purdue; Ali 
lasewics, Illinois.

ciau su senaisiais sugyvena,

SU Lietu- (laus?’ gausiau lankosi susirin- 
vos jaunimu? Koks skirtu kiniuose, daug nuoširdžiau 

I

Pavyzdžiui, šiuo laiku pas 
mus lankės prof. Pakštas, k u 
ris žinomas ne tik Lietuvoj,

."ių savaitę man teko garbės 
susitikti su žymiausiu Ame
rikos lietuvių
.uklėtoju, Marianapolio Ko- 

I 'gijos steigėju ir lektoriu

mi, dabartiniu Amerikos T f’, 
larijonų Provincijolu kun.

TT. Jonu Navicku.
-<

Į Paprašytas suteikti “Jau- 
i imui” pasikalbėjimų, kun. 
i-i’. J. Navickas, kaip visuo-»*-- k u

.';et su malonia šypsena, pa 
trukino mano ir skaitytoju 
jp+Ftį. Didžiai Gerbiamas J’ro

Tičijolas nepaprastai daug 
gražių įspūdžių parsivežė, 
grįžęs aplankęs savo mylimų 
.jvynę Lietuvų.

jaunuomenės1 čl i kongrese, Pajevony ir ki
:tm pavasarininkų šventėse.I
Paiike man gražų įspūdi

I Alane žavi Lietuvoj įauni- 
i . .
iiro idealizmas. Ten, jaunuo-

renkasi į sausas prakaltas,' jr ir
negu mes. Tiesa, pas juos Alnel.ikos 
įvesta komunizmui specifinė ■ 
regimentacija, tačiau ir
pas juos žymus o—............ mai
susiklausymas ir jaučiamas 
nutoritetas. To pas mus labai | jaunje8ieInS; n(J 

tiūksta. L k svar|)u Arba įvairiau-
Gal dėl to. kad

visuomenėj. Jam
^engiamos prakalbos, o jau-

iailJ nųjų į jas atsilankė palygina- 
glaudesni

Chieagoj dažnai lietuviai 
veikėjai nusiskundžia, kad) 
sportininkai, kurie buvo siun-! 
čiami Lietuvon su didelėmis ;
išlaidomis, sugrįžę nieko ne- ! GIM'1 ADiENIO SUKAKTIS mi Makalų vaidinimo autorė.

Makalai transliuojami kas
radi-

kokį |spūdj padarė Lietu- 
.4? Ar pastebimas žymus 
,, Aki t imas?

. Gražiausias įspūdis. Lietu-
,a smarkiai turtėja, nepai
sant, kad buvo atimtas Klai- 
,iėdos kraštas ir tuo ekono
miškai apsunkinta. Nepapra
tai
ni finansai. Per sunkmeuius. 1 

i.ai didžiųjų valstybių Įnam
iai sušlubavo, krito anglų 
svaro, dolerio vertės, o Lie- 

li-

veikia ir su visuomene tauti i Lapkričio 23 d., Pu._
niam veikime netasirodo. Šie dkn(jj; p Jailvvga (il.icaits sekmadienį per Wt'FI
sportininkai šį vakarą laikys „. . , . . ’ , , švenčia savo ginrtadiensavo susmukimą sv. Antane i
parapijos svetainėj, kad ap- kaktį. - P-lė Gricaitė visiems gai ir .pažįst^ni linki jai 
tartų kaip jie gali prisidėti žinonm dainininke ir mem-|daug laimės į,- daug linksmų 

mūsų yra sius rengiamus paminėjimus |)rje lietuviu tautinio darbo | nill,<ė šiomis dienomis pasižy-lir sėkmingų metų.
•.... i •____ • •• i • > ♦ - * \ ’ i

ypač organizavimo lietuvių " ~ s—
sportinio judėjimo Amerikoj, ^.unėjo laimėdamas liet du

maža. O turėjo atsilan- 
* kyti. Tai turėjo būti mums,

jo stotį (Budriko nulijo pro- 
su" grama). Šia proga jos drau-

įstodamas į organizaciją,!
.‘daug daugiau, kad mes jau- i jaunieji renkasi laftai neno- 

čiamės daug tvirtesni, ir per [riai ir neskaitlingai, Daž- 

daug nekenčiam regimentaci-
jos ir autoriteto.

U 'kkiiisia, kų jis uitis nau 
dos. Jis laiiot sau gurln ir 
pareiga priklausyti orvamza- 
cimi. o kokios iš tin gaus 
naudos, tai jis irgi gerai ži
no. Jis neieško nitdžiaginės, 
Int intelektualinės ir dvasi
nės naudos. Deja, Amerikoje 
atvirkščiai pastebima. Paklau 
šia — “0 kų aš gausiu te
nai?” O jei dar paprašoma 
sumokėti duoklę, tuoj pabė
ga —

Kur daugau pašaukimų lie
tuvių tarpe — Amerikoj, ar 
Lietuvoje?

rijoje pasaukimų dau
giau. Palyginus procentualiai 
čia daugiau lietuvių niokosi į

gabiai, sumaniai tvaiko- kunigus, daugiau vienuolių ir

savo
t

tuva pajėgė išlaikyti 
lą esamoj uukštumoj. turim
zjksta smarki statyba, 
jieji namai gražūs ir moilci- 
.jjški, kokių reta ir Chicagt j. 
Lietuvos keliai puikiausi, va
žiavau iiaiijoju Žemaitijos ii 
Dzūkijos plentais. Kaime tik 
^pastebimas statybos gyvu

mus.

Gal teko skristi “Dariumi” sr “Girėnu?”

O taip! Tai puikiausias oro 
susisiekimas tarp Palangos ir 
Kauno. .Sutuoki 25 lt. (4 de
talius) ir per pusvalandi pn- 
sieki Kaunu. Žemai banguoja 
Žemaitijos kalneliai, miškai 
ir mirguoja gražios sodybų

niausiai dėl to, kad tai ne- 
įdomu, ir nuobodu. Bet tie" pair autoriteto, tačiau čia 

ir darom skaudžių klaidų — minėjimai tankiausiai ir ren- 
[ giami ne pasilinksminimo tik
slais, tam turi būti atskiros 
programos, bet pažvelgimui įmet mane žavėjo suvo atviru

mu, pamėgimu sveiko ir šva
raus sporto ir tam tikru ide
alizmu. Mes turim pripažinti, 
kad Amerikos jaunimas my
li, kas yra lietuviška ir net 
pačių Lietuvų, kurios dar nie
kuomet nėra matę. Tai aiš
kiai įrodė lenkų ultimatumo 
metu Lietuvai. Ją laiko bran
gia ir miela vien iš tėvelių 
pasakojimų. Tik vienas daly
kas reikia apgailestauti, kad 
mūsų vadai apie jaunimų 
daug kalba, bet mažai jai

praeitį, kad iš jos pasimoki
nę galėtumėm ateitį kurti.

Bendrai, tas senesniųjų iš
metinėjimas, jei mes, jaunie
ji, būtumėm patys sau atviri 
ir nenorėtum savęs apgaudi
nėti, dažnai ir mums atrody
tų ir teisingas ir teisėtas. 
Turėtumėm, vis dėlto, pasi

J. A. Valstybių lietuvių čam. j
lš Baltimore, Maryland,' laj°,,atus’ būtent> 1938 me" 

gauta žinių, kad Baltimore *a’i5 so,tball ii 193!) mečius 
lietuviai krepšininkai giriasi krepšinio. Beto, bovvling tur 
turį smarkiausią visoje Ame- nanK‘nte Dys jų nai iai laimė- 
rikoje komandų ir prisiųsda- didžiulius pi aižus ii tik 
mi savo aplikaliją įstojimui į nia^u skaičium pralaimėjo

U. S. Amerikos lietuvių mei
steriui turnąmentą, kuris 
įvyks šį pavasarį CIevelando, 
priduria, kad jie ypač norį 
susirerti su ebieugiečiais, nes 
nepatenkinti, kad ciiicagiečiai 
sudarė daugumų komandos 
narių, kurie vyko į Lietuvą

ryžti ir išmokti kartkartėmis atstovauti Amerikos lietuvius

seserų. Ala,n atrodo priežas 
tys bus tos. Prieš karą lietu

viui viešumon, tarnybon mi- į Girdė jau pirkote naują 
vo sunku prasimušti. Atga- nuosavybę? 
vus nepriklausomybę, atsida
rė keliai į visas profesijas, į 

mui- v’al<li>kaK tarnybas, į politinį

j rūpinasi.

gyveninių. Lietuvos valstybi*- 
nis aparatas daug pareikalau
ja intelįgentinių jėgų. Ame
rikoj — jaunimas mažiau te- 
sikiša į politinį ir valstybinį 
darbų, nors tas yra ir klai
dingai suprantamas, neturėtų 
taip būli. Čia sunkiau pasiek
ti ir kilas profesijas, yra di
delė konkurencija ir žymiai 
brangiau kainuoja baigti auk
štuosius mokslus.
Ką pastebėjote, beaukoda
mas Amerikos lietuvius jau
nuolius juose gero ir ką 
blogo?

Amerikos jaunimas visuo-

Taip. Tai buvo tikra Die
vo dovana Amerikos lietuvis 
kam jaunimui. Dievo Apveiz- 
da surado duosnių žmonių ir 
vietą, kuri yra daugeliu žvilg 
Įsniu ideali. Gražus snius, 

puošnūs kamlinriai, didelė 
sporto salė. Čia apsigyveno 

| Marianapolio akademikai — 

jaunieji.

ši nuosavybė neišrišo galu
tino reikalo, kolegijai reika
lingi erdvūs rūmai, kur tilp
tų klasiniai kambariai, fizi
kos, clmmijos laba rato rijos, 
skaityklos. Vajus varomas to
liau — po kelių metų bus ga
lima
statybos

rimčiau gyveniman pažvelgti 
ir suglaudę savąsias eiles 
dirbti rimtesnį katalikiškai ir 
tautiniai kultūrinį darbą.

pėreitoj olimpijadoj Kaune.

CIevelando atletikos klubas, 
vedamas Jurgio Venslovo, at

bovvling meisterio titulų.

Jurgis Venslovas taip pat 
yra Amerikos lietuvių Alleti- 
kob sųjungos pirmininkas.

C.Y.O. boksininkų tuma*- 
mente randasi sunkaus svorio 
boksininkas lietuvis Julius 
Urbek iš Brighton Park, Ne
kalto Prasidėjimo parapijos.

Nuo jaunystės aš norėjau 
Garbint Tave, Atpirkėjau — 
Skleisti žodžius Tavo šventus, 
Po visus kontinentus!
Tu manęs vis išklausei 
Nuolat mane laiminai — 
Darbe mane gelbėjai 
Žingsniuose mane sergėjai! 
Ačiū Tau, Sūnau Šventasis, 
Dievo Tėvo Mylimasis,
Už malones man duotąsias 
Tr palaimas ‘suteiktąsias.
Ir palaimas suteiktąsias. J.S.

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

Nebūk greitas pykti, nes
rūstybė ilsisi paikojo antyje.GARSINKITE ”DRAUGE’

F. Tono llarmon (9K) Michigan star ihaok, is shovvn following inter- 
eiti prie numatomos ' ference around right end in tbe lst ųuarter, being tackled by Erick (35) of Penus) Ivania after Daly (33) bad missed 

A. Skirtus, tackle. Michigan beat the easterners J 9-17 in intersestional game played at Fraaklin Fįeid, in Philadelphia. (Acme ph.)

MICHIGAN BEATH PKNNKYLVANIA 19
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mušė 538 špilkas laimėto- MŪSŲ SKAUTAI 
jums, o Janušauskas JmvolTHE B(Q GOQD DEED 
geriausias pralaimėtojams - qį? YEAR
514.

“ Camels” sumušė ‘‘Saba
las’
Ant raliu
šė dvi dideles ausis (rail-l 
road) iKiskutiiiiame persimai-, 
nyine ir padovanojo žaidimų

L. VYČIŲ BASKETBOLO 
LYGA ŽAIDIMUS 
PRADEDA RYTOJ ';

Gage Park salėj, prie 53tli
St. ir So. \Yestern Ave., šeš
tadienį, lapkr. 25 dieną pra
sidės pirmosios šio sezono
krepšininkų rungtyės. ,. .

“Canuels dviem špilkom. Su 
•Vyčių tymai šįmet žais ne kis ir Šatkauskas išmušė 565

tik prieš viens kitų, bet ir jr 563 dėl “Saliaras,” o Fr. 
prieš kitus tymus, kurie su- Pavilonis gavo 557 dėl “Ca- 
darys vyčių lygų. Rytojaus mels.”
žaidimai bus 7:tM) vai. vaka
re. Brighton Park 36-tos kuo 44/1 ___ ,, ........ Irectivedb Ll

have a Seout Troop. Havt' 
patienee Stepben, we knovv 
that you, likę many other Į 
Brighton Park lioys are anSeout Peter Daužvardis, . ± , •« ,. .. .. xious to bee.oue Seouts. \\ e

... .... J r., oi Troop 28(», the son ot , , ... ,dviejuose žaidimuose. , ’ , . .,. . . hope plaus will l»e complett-„ ... Cliieago s Lithuanian t'onsul 1 . .... .ie žaidime Sukis išimi- .. ,. A . ed soon. \\ ben they are, vouiii- P«h>r Daužvardis, am, JDr. Peter 
two other Seouts reeeived 
some nice publieity in the 
Chicago daily papers for 
their Seout honesty and good

will be notit’ied.

Troop 286 of tlie Providen
ce of God Parish went for a

dc«l. Walking through Lin-H"** outi"B '<> *'ort
eolu Pk., tlie three Boy Seouts Bourlioru lašt Saturduy. I he 
found a billl'old containing

pos komanda prieš Nekalto 
Prasidėjimo parapijos koinan 
dų. 9:00 vai. vak. Bridgepor- 

16 kuopa prieš American . 
Tau Corp. komandų. Marųue. 

tte ir North Side komandos 
nežais iki sekančio šeštadie
nio.

Žaidimų publika gali eiti 
žiūrėti dykai — įžangos nė
ra. Kviečiame lietuvių visuo-' 
menų atsilankyti ir susipažin 
ti su vyčių sportininkais.

Visų Šventų Pat. Bowllng 
Lygos Stovis

Caravans 
Camels 
Oasis 
Salia ras

Šeštoje savaitėje

EUROPOS SKAUTAI
Kai kurie skautai klausia, 

kų mūsų broliai skautai vei
kia toj pasaulio dalyj, kur 
dabar siaučia karas. Iš gautų 
Amerikoj pranešimų, žymu. i 
kad skautų auka savo tėv v-, 
nei visai nemilitarinė. Niekui j 
pasaulyj skautai nemokomi j 
militarvzmo.

Anglijoj ir Prancūzijoj ji* 
daugiausia prisidėjo prie dai 
bų, kuriuos pirma dirbo vy
rai. Mieste jie dažniausiai 
prižiūri automobilių judėji
mo tvarkų. Kiti prisideda 
prie smėlio pilimo į maišiu, 
ligoninių, bažnyčių ir kitų įs
taigų apsaugojimui.

Karo mobilizacija buvo pa

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
WEST SIDE

Iš Westsaidiečių
Susirinkimo

Naujų Kalendorių 
Jau Galima Gauti

Baigiasi 1939 metai. Atsi
verčia ir kalendorio paskuti
nis puslapis. Laukiant Naujų 
Metų kiekvienas savo namuo
se vėl nori turėti gražų ‘sie
ninį kalendorių 1940 m.

Kaip žinoma, .M. Šimonis 
patarnauja biznieriams Detro- 

ir kituose artimesniuose 
miestuose. Visi esti patenkin
ti gražiais kalendoriais.

Moterų Sųjungos G4 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyko III 
d. lapkričio, mokyklos kam
bary. Narių susirinko skait
lingai. Susirinkimų atidarė 
pirm. Ona Šimonienė malda. 
Nutarimai perskaityti ir vien- 
balsiai priimti

Raportų iš “Lietuviškų ve
stuvių” išdavė A. Stankienė, 
O. Šimonienė ir A. Aniibra'.-ie- 
nė

Saturduy 
troop vvas under the supervi. 
sion of Scoutmaster Edvvard 
Daujotis and Chictgo’s LRK
SA Seout Comiuissioner Al. 
Rudis.

j$253.00. The Isiys returned 
žaidimuose *^,e niont>y to the ow.ner and 

a $50.00 reward.susirems“Caravans” 
“Camels” ir Oasis” 
baras.”

su “Sa-
A. V.

We’re proud of you Peter.

f

RENGS CHICAGOS LIE
TUVIU BASKETBOLO 
TURNAMENTĄ

Ši vakarų (Penkt., lapkr.

TJiirteen year old Stepben Providence of God Parish 
Asilaitis of 4346 S. Maple-jis novv organizing a Seout 
vvood Ave., vvrote a-sking i Mother’s Club. Tlie suceess
vvlien Brighton Park vvillįof a troop is greytly inereas- 

___ led when the mothers tecome

M. Šimonis jau turi 1940 m. 
sieniniu spalvuotų kalendorių 

re-
skelbta tuo laiku, kai ūkiuii:- _ . _ ___ v r_______.e __________
kams reikėjo darbininkų n*’ » pi lno liko 70 d<«etkų rūšių, kaip r

' ’ 1. Raportas priimtas. Pusė . • ....

vių basketholo meisterio rung jactively interested in Scout- 
&v- ^ntano parapijos kurios įvyks pirmų ing. Rev. Ig. Albavičius and

salėj, Ciceio, pyksta nepa gękmadknį p0 Velykų, Cleve
land. Oliio.prastas Chicagos lietuvių 

sportininkų susirinkimas, ku- 
j ris šaukiamas pasitarimui 
apie surengimų milžiniško lie- n>zuota komisija, į linių ma 

j tuviu sportininkų vakaro Ci j,,o,na įtraukti visus Clueagos 
cero\tadijone pabaigoj sau- .likėjus - senus ir jaunus.

Rev. AV. Urba are botli very 
interested in the Parish Scout

Šiam vakarui bus suorga- jPl°£iam-

Scoutmaster .lobu Sarkaus- 
!,kas returned from Eagle Ri- 
:yer, \Visconsiu, lašt \Vednes-šio mėnesio. į tų vakarų ma- Laikinoji komisija Mjuiaro tt| ’ - f

L noma pakviesti komandas iš p***’1 Krause» ‘S,an Stašaitis, siriviiuc turkev
sĮiVnnkegan, Melrose Park. In- •«»>-. Norhert T,„„n- ^ ^e^-onts X
.. .. .. . . .................................Antim.1X7 Pnt'-.IK P..U.I- W CSt Nite St OUtS die9 diana Harbor, Gary ir iš vi-ivick’ Anthony Petkus, Peter

11
11!

sų Chicagos miesto dalių.

glad to
have i this coast to coast liiker

Pelnas skiriamas
“Carą pieną dalis eis Vilniaus lie-

vans” palaikė savo vietų ly- tuvių pagalbos fondui, o kita

Barskis, Joseph Poška, Jack j,,avr|
Juozaitis, Al. G. Kumskis, w*^1 ^hem again. 

pusiau.- i j0]n, Tenzis, James Cherry

i ir Konnie Savickas.

goję laimėdami du žaidimus padengimui lėšų siųsti laiirė-
prieš “Oasis.” Pučkoris iš- tojus į J. A. Valstybių lieki

Nesunku tiems nugalėti ki 
tus, kurie yra nugalėję save.

Remkite Savuosius 

Biznierius

Ukiams, kuriems trūko dar- ' <^°*’ ^a,poi tas piiimta.-. * jjgįnjų tnij, ir šiaip su gra 
pelno priduota seserims Sv. žiais ntvaizdai> Pasiri„kimas 
Antano parapijos. | dide|is |Mrti|o h. |taM,

Pirm. O. Simonienė pa<-MS-| lietuviams imtaitinn ne tik

kė nuoširdžios padėkos visoms , • ..r I savo namuose pasikabinti gra-
narėms, kurios prisidėjo dar- » . „ , ,. . • • , •’ 1 '' i zų kalendorių, bet ir į Lietu
ku, dalyvavimu ir aukomis? „ • - - ..., . . * . v. , vų giminėms pasiųsti kaipoTaipgi ačiū šioms narėms, ku-1

bininkų, skautai daug padėjo
Kiti skautai apsiėmė lan

gus juodai dažyti (blackout). 
kad apsisaugoti nuo priešų 
naktinio oro pavojaus.

Moteris ir vaikučius, kurie 
turėjo palikti dūlėsius mies
tus, skautai aprūpino, pasirū 
pindami jų bagažais ir bilie- 

for hisl'kū*5- Kur reikėjo ir vaikučius 
j.jle padabojo ir net pavargusius 

pavalgydino.
Skautai išdalino žmonėms 

tūkstančius apklotų, kuriuos 
jie turėjo savo stovyklose.

Čia tik maža dalis to gero 
kurį skautai padarė žmonėm- 
šios katastrofos metu.

Skautizmas niekados nebu
vo militarinis ir niekados mi- 
litariznto nemokino. Skautų 
dar,rai yra humaniški.

Vokietija, Sovietų Rusija 
ir Italija panaikino skautų 
organizacijų ir uždraudė jų 
veikimų. Priežastis aiški.

J. P. Makštis.

rios daugiausiai pardavė bi
lietų iš anksto: K. Ru'kšenie- 
nei, R. Miknienei, K. Talan- 
dienei, O. Valaitienei, O. Ni-

nietinę dovanų. Y,pač dabar 
laisvoji Vilnija lauks tokių 
kalendorių.

Kreiptis as-aieniš'kai, ar lai-

OIIIO STATE KUNS AWAY \VITH ILLINOIS BY SCORE OF 21—0. Illinois w,io nearly scored in Ist qnart-

Marijanų Rėmėjai 
Rengiasi Prie Vakaro

BRIGHTON PARK. — La
pkričio 26 d. Marijonų Rėmė
jų 35-tas skyrius Wengeliaus- 
ko salėj, 4500 So. Talman Av.

| rengia “Kalakuto bunco par
ty” 2 vai. popiet. Įžanga tik
tai 25c. Taip pat bus duoda
mos durų dovanos (door pri
zes). <

Taigi, kas iš brightonpar-j I,,a dovanos. I am tikslui ims 
kiečių ir iš kitų kolonijų no- < •surengtas bazaras ir gautas 
retų praleisti gražiai laikų ir pelnas paskirtas pusiau su 
paremti gražų darbų, nuošir- parapija. Koresp. A. A.

džiai prašomas užsukti į virš-
minėtų rengiamų pramogų.

celienei, G. Šilaikienei, A. Šal-j šku, reikia šiuo adresu: Matt 
tienei, G. Sakalauskienei. : Šimonis, 3547 Vernor llwy W. 

Susirinkimas pareiškė pade-! Detroit, Midi.

kos ir sųjungiečių vyrams, ku
rie daug pasidarbavo: M. Ši
moniai, F. Stankui, J. Jurkū
nui.

Pinui. O. Šimonienė prane
šė, kad atlankė ligonę narę 
T. Blažienę ligoninėj. Patar
ta ir kitoms atlankyti.

Nutarta nupirkti dovaną 
vietoj gėlių. Tam išrinktos:
A.. Blažienė, K. Rukšenien-*,
A. Blažienė pranešė, kad ren
giamas draugų ’surpiyzas. J. 
ir T. Blažiams ir kvietė sų-Į 
jungietes dalyvauti. Kvietimas' 
priimtas.

Vieša Padėka
Šiuomi reiškiam širdingiau

sių padėkų už surengtą, “sur- 
prise party” 16 d. lapkr. Pra
moga taip greitai buvo suren
gta, kad jokių pagarsinimų 
nebuvo girdėt. Kada atvykau 
į svetainę, tikrai nustebau: 
tiek daug publikos prisirinkę, 
kaij) Į didžiausį koncertų.

Pastarame Detroito Žinių 
num. buvo pranešta, kad J. 
Blažio žsmena staiga susirgo.
Kankinama per kelis metus 

,’a'ine vakare pasidarbuoti Higos turėjo pasiduoti ojiera- 

išrinktes: K. Rukšenienė, P. | cijai. Pagulėjus Šv. Marijos 
Ambrasienė, M. Yurkūnienė. I ligoninėje S dienas parvešta 

Nutarta įsteigti sųjungiečių | n nuo stiprėja ir, gal, Dievas

rankdarbių rateli, nes kai ku
rios narės moka labai gražių 
rankdarbių. Visas darbas bus 
aukojamas ir susidarius di
desniam skaičiui, bus sureng
ta rankdarbių paroda. Vž gra 
žiausį rankdarbį bus skiria-

cr vvhen Jim Smith wos do\vncd on the Ohio 2 yard line, above, was held scoreless throughout their game with Ohio Marijonų 35-to skyriaus rė- PittsMo žinios
at (’oluiiibus, while Ohio scored three touclidowns. (Acme Telephoto) mėjai lauks visų ir visus gra

žiai priims ir pavaišins. pusi.)(Tęsinys iš

Rengimo komisija, kuri vi- rengėjos smarkiai darbuojasi, 
sa širdihiii rūpinasi ir stropiai kad kortavimo pramoga būtu 
darbuojasi, daug savo hran-1 sėkminga. Vakaras įvyks lup- 
gaus taiko ir vargo pašven- kričio 26 d., 3:30 popiet, mo
čiai tam darbui. Tat ir ne pro 1 kyklos svetainėje. Geros do- 
šalį būtų, kad malonūs lietu-j vanos ir tvarka klubučių vi- 

vini nei lietuvės, suprastu kil-1 suomet sutraukiu daug .-vė

duos grįžti į pilnų sveikatų.

Dar sykį tariu ačiū rengė
jams, prieteliams, draugams, 
svečiams ir visiems, kas tik 
kokia parama prisidėjo prie 
surengimo “snrprise jxirty”. 
Lai visiems Dievas atmoku 
šimteriopai.

Varg. J. A. Blažis, Teresė, 

Albertas ir Robertas

Lietuvos Vokiečiai 
Dauginasi Į Reichą

Lietuvos vokiečių laikrašty 
“Deutsche Nachricliten fur 
Litauen” vokiečiai raginami 
sutvarkyti nuosavybės doku
mentus. Pasitaiką, kad kai 
kurie asmenys jokių nuosa
vybės dokumentų neturi; kitų 
yra netvaiboj.

naus darbo reikalų, ir, sveiki,! < ių. Ir sis vakaras iim’io’'ia,1 Kulturferbando biurai tuip
sulaukę lapkr. 26 d. atsilan
kytų. P-nia Navickienė su sa
vo gražia šeimynėle ir pirm. 
Pr. Vaičkauskas Ims labai dė
kingi visiems tiems, kurie į- 
verlins jų pastjtngas. O kiek 
dar yra tokių geraširdžių tal-

mtriuiks žmonių ne <ik vieti- pa( prašo visus interesantus 
nių, bet ir is apylinkių. lankytis tik nustatytu laiku;

lų interesantų esą dabar la
bai daug.

Provincijoj vokiečių tauty
bės žmonės, ypač vyresnieji,

Mokytojos sesutės -u moky
klos vaikučiais jau pradėjo 
ruoštis prie religinio lininio

NOTRE DAME BEA'I'S NOIYI'H\VESTERN 7—0 BY LATE DRIVE. On a inrnldy fiekl during a lig,it rain that 
fell throughout the game Notre Dame forced over a touchdown in the lašt few minutes of play to beat their old ri- 
vals, the Northwestern AVildcata 7-0. Ben Sheridan, of Notre Dome is shown gaining 6 yards through guard in 
the 2ud įuarter. (Acnie Telephoto)

kiuiukių, kurios taip pat pa-| kuris įvyks gnu.džio 13 d. 
deda platinime bilietų ir ga- • ♦ •
vinie dovanų. ! Visokios rūšies parengimai

As tikiu, kad sulauksite ne šioje kolonijoje būna skaitliu 

vien tik vietinių, bet ir sve- gi. Tas rodo, mūsų susipr.iti- 
čių iš kitų kolonijų. J. K. mą. Vietinis

“Moving |>icturcs' vakaro,i dėlto labai susirūpinę ir net

Kantrybė kenčia, bet tiktai 
kad ji pergalėtų.

Visa pasaulio didybe nega-

nusiminę. Daug ka- tuojau 
išpardavinėja savo turtų J 
Kauną atvyko vokiečių vy
riausybės atstovas fon Tvar- 
dovski tartis dėl Lietuvos vo
kiečių išsikraustymo į Vokie
tiją.

| li susilyginti gu gero draugo! GARS1NK1TĖS “DRAUGE’

i
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£1,000 DOVANOMS UŽ STRAIPSNĮ
Tovn Hali, New Yorke, lvje pasiklauso šių diskusijų, 

siūlo $1,000 dovanoms už ge-Į kiekvienų ketvirtadienį nuo 
riausį atsakymų į klausimų 9:30 iki 10:30 vai. vakare, 
“What Does American Denio- Eustern Standard 'rime. 
eracv Mean to Me?” Pirma Remiantis senoviškais Nau- 
dovaua $3.00, antra $200, tre- jos .Anglijos miestiniais susi- 
čia $100 ir 20 po $10. ■ rinkimais, kiekviena progra-.

ma siūlo kokia tautiškų prob- 
lema, kurių diskusuoja poli
tikui, rašytojai ir mokslinin-

Straipsniai netur turėti dau-l

deda tam tikru 'mokesčiu, 
bent vienos dienos uždarbio 
didumo. Amerikoje vilniečių 
šelpimas taip pat pradedu į- 
sisiubuoti. Žemiau paduoda
mos keturių dienų aukas:

Chicago, III.: Lietuvai Gel

bėti, Fondas, per ižd. J. P. 
Rakštį — $5.00.

Adv. Paul M. Adomaitis —

$5.00.
Vilniui Remti Draugija, per

sekr. O. Aleliūnienę — $40.00.
Šių sumų sudarė $36.80 pa

rengimo pelnas, $4.00 narių 
mokesčiai.

Už visas aukas Konsulatas

nuoširdžiai dėkoja išvargusių. 
jų ir skubios pagalbos reika
lingų vilniečių vardu.

Vilniečiai yra mūsų broliai 
lietuviai — kiekvienas lietu
vis turi skaityti sau gyva pa
reiga juos broliškai paremti.

Kas alkanam duoda šian

dien, tas duoda šimteriopai.

LIETUVOS KONSULATAS

100 East Bellevue Place 
Chicago Illinois.

kai tūkstantį žodžių.1 
Turi būti parašyti ant :popie-i
giau

ros vienos pusės, atspausdinti,
jei galima, ir paštu atsiųsti į
‘Essay Contest Editor’, Tovn
Hali, 123 West 43 St. New
York City. Bus sprendžiami 

* . . 1pagal tinkamumų, originališ
kumų, nuoširdumų ir aišku- 1
imu. Jeigu straipsnis būtų pa-1
rašytas kitoj, ne anglų, kalboj 

• . 1
tai reikia sykiu pasiųsti ir 
angliškų vertimų. Siųsti ne 
vėliau gruodžio 4 d., 1939 m.

Tovn Hali, kuris remia šį 
straipsnių kontestų, geriausiai 
žinomas iš savaitinių radio 
programų “ Ameriea’s 
Meeting of the Air”.

Tovn 
T ūk Šu

tančiai klausytojų visoje ša-

She's pretty as 
a picture,

būt..........
No one ean tolerate halitosu (bad breath). 
It ean ruin almost any girl’s popularity 
,. . her elosest friendships.

Food fermefttation i n the mouth is said 
by sotne authorities to be a maįor of
halitosis. And the insidious thlng atšėiit 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Krienas 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
tliey won’t tcll.

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

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar
macal Company, St. Louis, Misaouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

(BAD BREATH) "

T»AO« MAt«

Only

kai. Baigus kalbas, kalbėto-
jai atsako į publikos klausi
mus. Sekantieji yra šio sezo
no subjektai: “ Putting 10,000 
Men Baek to Work”, ”When 
Mušt We Balanee the Bu- 
dget”. “What Limite Sliould 
We put on Freedom of 
Speeeli”, “Where is the 
Closed Shop Neeessary”, 
“Has the New Deal llelped 
Reeovery”, “Wlmt Should be 
Ameriea’s Contribution to 
World Peace”.

Miesteliuose per visų šalį 
šimtai vietinių “tevn niee- 
tings” susirenka ketvirtadie-, 
nio vakarais paklausyti šių J 

gyvų diskusijų, iš Town Hali, 
New Yorke. Programų bai

gus, jie paduoda savo nuomo
nes apie d iškukuojamus daly
kus. Tie susirinkimai laikomi 
mokyklose, klubuose, knygy
nuose ir privatiškuose namuo
se. Tovn Hali pagelbsti to
kiems susirinkimams prista
tydamas diskusijų knygutes 
vedėjams, surašus parinktų 
paskaitymų ir pan.

Kontesto laimėtojas, be pir-i 
mos dovanos, bus pakviestas 
lankyti vienų susirinkimų 
Tovn Hali programoj, New 
Yorke. Visos jo lėšos bus ap
mokėtas, FLISs.

Tirs Vilniaus
Universiteto Padėtį

KAUNAS (E) — Vilniaus 
universiteto esamai padėčiai 
ištirti vyksta 14 Vytauto D. 
Universiteto Kaune atstovų- 
prefesoriai Mykolas ir Vacio 
vas Biržiškos, Končius, Mala
kauskas, Ivinskis, Augustai- 
tis, Roemeris, Rimka, Ivanau
skas, Lašas, Mažylis, Mošins- 
ka's ir Šimoliūnas.

Now IT S EASY to mokė

C MUS
"AUTOMATIC”

FAT NO. J.m.JSJ

SIMPLY... Curl AsYou Comb
Away with your curlert . . . away 

with your curling gadgetsl Here’t 

the lašt word in easy curling meth- 

ods. It's the new "Automatic” Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb .. . with one end you comb, 

with the other you curl easily, quick- 

ly and with beauty shop perfection. 

For all Typat af Curlt, Klnglatt,

K)t SAU AT YOUt 10CA1 F. W. W00lW0«TH C0. STOM

Dr. Poškos Bankietas

Japonijos keleivinis laivas Terukuni Maru šiomis dienomis užėjęs, sakoma, ant vokie
čių minos Anglijos vandenyse ir nuskendę^. Visa laivo įgula iš 181 asmens ir 28 kelei
viai išgelbėti. (Acnie telephoto)

Dalis keleivių paskandinto Japonijos laivo Terukuni Maru. Visi išgelbėtieji atgabenti 
į Londonu. ,(Acme telephoto)

Chicagos Lietuvių Moterų 

Klubas iš savo iždo paaukojo 
ir nutarė ruošti įvairius pa
rengimus vilniečių naudai $5(1

Konsulas P. Daužvardis —

$17.00.

L. Labanauskas — $4.00. 

Spring Valley, III., J. Moskai 

čiai — $2.00.

Lietuvių Piliečių Klubas —

$3.00.

Viso — $171.80.
Visos Konsulate gaunamos 

aukos skubiai Lietuvon siun
čiamos ir vilniečių šelpimo 
komitetui bei Raudonajam 
Kryžiui perduodamos.

SS

C1CER0S LIETUVIU NAUJIENOS
Parapijos Bankietas

Lapkričio 26 d., 7 vai. va
kare, parapijos salėj bus su
rengtas šaunus parapijos ba
nkietas. Ta proga reikia pa
žymėti. kad Šv. Antano drau
gija nutarė bankiete iii cer- 
pore dalyvauti. Visi nariai pra 
šomi susirinkti 6:30 vai. va
kare, į mokyklos aštuntų ka
mbarį. Taigi, Šv. Antano drau

Beliko Mažai Laiko
Labdarių 3 kuopos vakaras 

įvyk’s gruodžio 3 d., parapijos 
svetainėje. Programa bus gra 
ži ir įdomi.

Nuoširdžiai kviečiame vi
suomenę paremti tų vakarų, 
nes visas pelna.s eis sušelpi- 
•mui mūsų kolonijos vargšų. 
Tuo tarpu kuopa šelpia tris

AUKOS VILNIAUS 
KRAŠTUI

Suvargusių vilniečių šelpi
mui aukos įplaukia iš organi
zacijų ir pavienių asmenų. 
Lietuvoje ūkininkai ir ūkio 
organizacijos aukoja maistų, 
fabrikantai reikalingus ga
minius, knygynai — knygas, 
profesijonalai, valdininkai ir 
darbininkai pinigus. Visas 
šelpimas eina organizuotai ir 
plačiu mastu — žmonės apsi .

.. , „ . asmenis, būtent Juozą Lapin
ga davė gražų pavvzdi ki-i , ,, , ... . , .

, . . . .i akų, Monkevųuenę ir Astrau-
toms dr-joms, kaip vieningai! 
paremti parapijos reikalus.

Beje, kurie nariai dr-jos šv.
I Antano dar neturi bilietų pa- 
| lapijos vakarienės, gaus atė 
i ję sekmadienio vakare į pa- 
| rupijos mokyklos 'kambarį, 
j i

A. Valančius i

skienę.

Tikietai tiktai po 25c. 
Lauksime skaitlingos pub

likos. Iš anksto tariam ačiū. 
Renginio komisijos nariai

A. Jovarauskas 

M. časienė

Pranešimas Kol maži buvom, tėvai mus
Federacijos 12 skyriam su-j serS5j°’ Kai užaugome, Die 

sirinkimas įvyks sekmadieni,1 vas isakg s9žijiei mas sergė- 
lapkričio 26 d., mokykloje. Klausykime to vadovo. 

Visų draugijų, klūbų, organi
zacijų skyrių atstovai ir at
stovės kviečiami susirinkti.
Taip pat kviečiami į susirin
kimų mūsų profesijonalai. ku-1 
rių Cicero turime nemaži. Tu- 
ri’.ne daug svarbių reikalų 
svarstymui, ypatingai spau
dos reikalais, nes dabar pra-| 

sidėjo “Draugo” vajus. Visi 
kviečiami stoti į kontestinin- j 

kų eiles. Susirinkime bus pla
čiai išaiškinta apie kontedn.
Cicero turi daug “Draugo” 
skaitytojų, tačiau mes galime 
tų skaičių padidinti. Juk lie
tuvių Cicero skaitoma iki aš 
tuonių tūkstančių. Tat jeigu 
pusė jų skaitys katalikiškų 
laikraštį, tai jau bus gražus 
skaičius. A. Valančius

BAKING IVV POVVDER
Sime Pricc Today, 

t asĄSYearsAyo
25 ounces25< 

^MeAction'

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
RKPUBLIO 6051

Artinasi jau diena, kuomet 
dr. Poška bus apdovanotas 
'Gedimino ordinu.

Džiugina, kad ne tik lieti 
viai rengias prie bankieto, 
ir svetimtaučiai: Marųuet 
Purk 13 vardo aldermonas 
daug profesijonalų, taip pat 
ir miesto 'majoras J. Kelly už
sirezervavo vieta.

Visi dr. Poškos draugai, ku
rie dar neturite įsigiję tikie- 
tų, kreipkitės prie pirm. to 
vakaro A. Kumskio, 13 var
do clubroom, 6912 AVestern 
Avė. Kar.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My M0RG1Č1Ų
INSURED

'ff-

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000- 
per Fe<)> ral Savings and l.oan Insurance Corp., IVasiiInglon, D. O.
OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 

PirmadienJ, Ketvirtadieni ir šeštadienj nuo 9 v. ryto iki 8 v. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

S •‘♦♦s

KLAUSYKITE

New City More Mart
; RADIO PROGRAMO

♦ ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties
♦ WSBC — 1210 kilocycles.
I Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

»-*«-*-*-* |K

KAS RYTELJ. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 Kilocycles)

10 vai. ryto

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurutn Buruin Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiuknitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriuto *

W H I P. . . 10 vai. ryto iki II vai. W H I P
Kas Ryta * Kas Ryta

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIISLHIIIIIIIII^

LEO NORKUS, Ir. |
DISTRIBUTOR 

OF
AMBROSIA &. NECTAR !

B E E R S

Į: GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų ChicagoJ. Visi Keria ir mėgsta 5 
S AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- = 

» resnj alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii ira- : 
j portaotų pirmos rūšies produktų.

g Urmo (wholesalo) kainomis pristato | alines ir kitas įstaigas. Vi- !
* suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar- 
2 navimų.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
iiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiitiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS
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Nekalto Prasidėjimą Paneles Šv. Parap. 
Sidabrinis Jubiliejus

Istorinė apžvalga mokyklos kambariai. Rudenį,
Sekmadienį, lapkričio 26 d.,' 1915 Juu buv"

1939 m., Nekalto Prasidėjimo l“*ku.uos suv°j bangioj. 192U 
P. Sv. parapija iškilmingai “• a“'™8- r"n‘"»
apvaikščios sidabrinį jubilie- 
JU-

Prieš 23 m. mažai apgyven
tuose plotuose piet-vakarinė- 
je Chicago miesto dalyje įku
rta lietuvių R. lv. Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. parapija. 
Ši miesto sritis tada dar retai 
buvo apgyventa, o lietuvių 
radosi irgi mažas skaičius, 
o ir tie patys didžiumoje bu
vo naujakuriai, suvargę iš ki-

kolonijų atsikraustę.
idelis pasiryžimas
Bet tie pirmieji lietuviai 

pasiryžo dirbti parapijos įstei
gimui, aprūpinimui savo dva
sios reikalų gimtoje kalboje. 
Prasidėjo pasitarimai, susi rin

gas gražus su visais moder
niškais įrengimais 'mokyklos 
aukštas.

(Daugiau bus)

Žinių - Žinelės
X Brighton Parko biznie

riai Nikodemas, Napoleonas 
ir Vincas be sustojimo ėmė 
skaityt “Draugę” ir negali 
atsigėrėti gražiais pranešimais 
straipsniais.

“Kas ‘Draugo’ neskaitė, sa
ko, per 30 metų, — tai jis ne
gyveno, o slampinėjo”.

X Pas biznierių Vincų su-, 
ėjo keletą vyrų. Jis ir Sakus:’

didesnė karalystė turi tei
kimai ir dažnas lankymas ar-į užimti mažesnę. — 
kivyskupo raštinės gavimui)
kunigo parapijai organizuoti.! Tai kų! atsikiito kitas. 
JI. Bliudienė, S. Anučauskis, Sovietai turi teisę užimti 
P. Zabiela buvo išrinkti dele- luano gimtinę?
gacijon klabinti arkivyskupi
jos raštinės duris tuo reika
lu. Keli pirmieji žygiai buvo:

Taigi, taip, — atsakė 
Vincas.

— Tad didesni už Vincų bi-
be sėkmių. Galų gale, Jo Eks-i znieriai turi teisę iš jo atimti 
eelencija tuometinis Cbicago biznį, įsikišo trečias, 
arkivyskupas pažadėjo ištirti laip klausimas ir paliko 
dalykų ir daugiau kreipti dė- neišrištas.
mesio į delegacijos prašymų.) ^a į pagalbų atėjo “Drau- 
Ttio tarpu buvo daromas sų-) 8° raporteris. 
rašus visų lietuviškų šeimų,' Vyručiai, dienraštis
įnimant ir tuos, kurie nors’ “Draugas” plačiai skaitomai 
Brighton Parke dar negyveno,' Brighton Parke; jo čia neina 
bet jau tnrėjo pirkę žemės1 karalystė. Jis turi teisės 
sklypus. Surašyta 60 šeimų ir1 Jus įtraukti į savo skaity
tas surašąs įteiktas arkivys , tujus. Ar ne ?

Paskyrimas klebono

Rugsėjo mėnesyje, 1914 m., 
paskirtas kun. A. Briška kle
bonu ir organizatorium lietu
vių R. K. parapijos ir aprū
pinimui dvasios reikalų šios 
lietuvių kolonijos. Rugsėjo 13 
d., 8 vai. ryto, Šv. Onos, pran
cūzų bažnyčios skiepe atlaiky
tos pirmos šv. Mišios. Pirmo
je rinkliavoj per šv. Mišias 
suaukota $2.50c.

Pavasaryje 1915 kn. prasi
dėjo pirmojo mokyklos aukš
to statyba, ant savo žemės 
kampo 44 gatvės ir Fairfield 
Ave. Šiame aukšte įrengta 
laikina bažnyčia, klebonija ir

Visi • vyrai priUuė. Bat , vie
nas išsiskyrė:

— 'Gerai, bet “Draugas” 
apie draugijas nieko nerašo.—

— O Tamsta “Draugų” 
skaitai ? — paklausė Rapor 
teris.

— Ne, nė nemačiau.
— Tai, vyruti, kaip gali ži 

noti neskaitęs, ar jis rašo, ar 
ne.

Kad kitu kart dovanai ne- 
užsipultom, štai kvitą $6.00 
ir gausi “Dr.” kiaurus me 
tirs. — Ir užsisakė.

X Eina Misijos vyrams. Jų 
daug lankosi bažnyčioj, bet 
galėtų ir daugiau būt. Vyrai, 
pasinaudokite reta proga pa-

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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Klausykite ‘Draugo Radio Programe
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

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

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

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

gilint savo žinias ir Dievo 
ueilę.

X Kai į kurių kolonijų at
silanko mirtis ir išsikviečia 
į amžinybę brangius asmenis 
ten tuoj išsijudina visi tikėji
me apsileidusieji. Būtų geriau 
pasirengt prie laimingos mir
ties ir jos nebijot, negu kas- “Draugas” 
dien baimintis.

X EI. Paulienė 4322 S. Ar
tesian Ave. .turėjo savo na
muose daug svečių ir viešnių, 
— minėjo savo Globėjos var 
dadienį. Palinkėta ilgiausių 
metų.

X Biznierius Nik. Vilimas

George E ber, iš Munieh, Vo 
kietijoj, vokiečių slaptosios

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES 

MINTYS
li angliško verti 

Kua. Ant. M. KaružiAki*

Lapkričio 23 Diena
Meilė paeinu nuo meilės; 

mintys {ateina nuo liūdesio, o 
ašaros irgi nuo liūdesio. Mei
lė veda prie meilės, kaip min 
tys veda prie ašarų ir liūde
siai prie dejavimų. Ir Myli
masis sergsti Savo Mylimųjį, 
kurs paneša visus šiuos užga- 
vimus dėl Jo meilės.

Lapkričio 24 Diena
Meilė atėjo pas Mylėtinį,

ir vadovaučiau tavo gyveni
mui, kad tavo mirties metu 
tu galėtumei nugalėti tavo 
mirtinus priešus”.

Mylimasis pasigailėjo Savo 
Mylėtinio iš priežasties Savo 
tobulos meilės ir iš priežas
ties Jo Mylėtinio trūkumų. 
Kuri iš šių priežasčių, manai 
tu tuo stipriau privedė Myli
mųjį atleisti Jo Mylėtinio nuo
dėmes T

Kadangi Dievas gali atlikti 
didelius dalykus, prašyk di
delių dalykų iš Jo.

URBA

dos žalų sau ir šeimai, noriai 
užsisako, pakalbinti, “Drau- 
8»”.

X Brighton Parko biznie
riai, dalyvavusieji “Draugo” 
jubiliejaus puotoj, džiaugiasi 
joje buvę ir pasitinka Ra{»or- 
terį su šūkiu: lai gyvuoja

X Vinco ir Prano dirbtu
vėje, Brighton Parke, ėjo gin
čas už grybus, apie kuriuos 
rašė “Draugas”. Vincas pri
pažino, kad ne visi grybai yra 
geri, būna ir šungrybių. Taip 
jis sako ir su spauda^ Betiky- 
biniai laikraščiai blogiau vei-

policijos pranešimu, uri si pa- , kuris paklausė: “Ko norėtu- 
žino padėjęs bombų Hitleriui mei?” Meilė atsakė: “Aš atė- 
Buergerbrau alinėj. Šis atvai- jau pas tave, kad auklėeiau 
zdas vokiečių cenzūros leistas
radio iš Berlyno atsiųstas į 
New York. (Acme radiopho
to)

4014 S. We,tem Ave. sirgo kia ne«“ 
apie 3 mėnesius. Dabar žymiai X N. Skusevičiaus valgo- 
sveiksta. Tikisi, kad iki žmo- mų daiktų krautuvėje 4001 S. 
flos Barboros vardadienio (4- Caanpbell Ave. galima gauti
XII) bus sveikas.• — ‘ . ...

X Gruodžio 3 d. sueina ly
giai 19 metų kai yra miręs 

• a. a. kun. Pr. Serafinas. Už 
jį pamaldos bus Roselande, 
manoma, Dievo Apvaizdos ba
žnyčioje ir Marijonų vienuo
lyne. ‘

X Per vyrų Misijas žmonės 
daugiau supratę katalikų spau, 
dos naudų ir bepoterių spau-

‘Draugų” kasdien. Rap.

X Brolis Jonas Peldžius 
sveiksta Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Jam buvo padaryta a- 
pendicito operacija.

X G. 'kun. A. Skripka pa- 

SKELBKITfiS “DRAUGE”

DON’T FORGET 
TO SEND THE

MIRACLE

A FLAVOR ALI 
ITS 0WN THATI 

MUUONS PRIFER

GIESMYNAS
įsigykite ITauJa Giesmyną- Jano 

rasite Vlstean MatasM Batnyčfoa

Giesmes lr mualka patverki 
Ant 8. Poclua.

Uleldo O. L. R. K. ▼argonlnto- 
kq Provincija.

Knygos kaina —- SO centai, prt. 
dedant 1# oenttj persiuntimui.

LIBTUTIBKA8

MIAOLtLIS 
ftlovtakim Viešpatį.

Milto* lr MUparaL Uetovtlkto 
tr Latynlftkat, visiems n.kmadta- 
alame Ir 8 varnėnas, lr kltoa Mal
dos lr Gtaamėa. Antras pataisytas 
leldlmaa Parėdė Kaa. Ad. Ha be, 
liauskas. Stipriais odos virtom

dhTaugas pub. 00.
2334 So. Oakley Ave., 

Chieago, UliaoU

Gelia Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
taas, Laidotuvėms, 
ii Puolimams.

GĖLININKAS
<180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

mažu taisosi. Lankytojų ne
daug leidžiama, kad neapsun
kinus ligonio.

X Iš Lemento, III. atvykę 
farmeriai, Šim'kevieiai; susi
dėjo su broliu Vladu Ši’.nke- 
vičium 3045 W. 42nd St. duo
nos ir pyrago kepti. Jų sū
nus Edvardas ir duktė Mal
vina patarnauja pirkėjams. 
Pas juos galima gauti “Drau
gų” pirkti. Jie ir patys ‘Drau 
gų’ skaito.

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

ReadHov 
Sbe Found 

Blessed Relief
Museles were so sore 
she could hardly touch i
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found vvonderful rehef. Try it today if your 
museles are stiff. sore, achy. Rub it on thorough- 
ty Feel its prompt tvarming action easc pain- 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHES ?nd PAINS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

AJa.R.K. Pilnųjų 
Blaivininkų Seimas

Šiemet A.L.R.K. P.l. Blaivi
ninkų seimas įvyks lapkričio 
26, Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose, 4.1 Providence St., 
Wcrcester, Mass.

Seimas prasidės iškilmingo
mis šv. Mišiomis 9:45 ryto. šv. 
Mišias laikys ir pamokslų pa
sakys vienas Marijanapolio 
Kolegijos kunigų profesorių. 
Per Mišias visi atstovai ben
drai eis prie Šv. Komunijos.

Posėdžiai prasidės pirmų 
valandų popiet.

lškiiminga vakarienė atsto
vams pagerbti įvyks 6 vai. 
vakare. Visi, kam rūpi pra
kilni blaivybės įdėja, žmoni
jos gerovė, prašomi dalyvauti 
Blaivininkų seime.

Kun. P. Juškaitis, pirm.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DON’T BE GREY
gsvytarir. Onyk* 

TN look old and fed

Hdr . . . CLA1BOU Yorfl

Mo hlaachlag ro^tdrod to 
ooftoa tho hair wSan roo ooo 
CLA1SOU YooTl k>a tho roodM

$ tSSSttSi
F*** >adtoa^waa>toalhajfKd>^«a^toĮ

dttAM CLAM, CUMOt. ton

•AKY. IND. LAIDOTUVIŲ DHLBKTOBIAJ 
KELNER-PRUZIN 

OonoOBiM Patanavlnua — Motoru patarnanja
Cho*. M00 : 00 W lftth

HHmiiiuiraHiiiHHiiiiūirfintHiiiiiiiinpmiiiiJiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiii*

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-Mįl MORGIčiy

INSURED

NARIAI CHICAGOS, OIC1ROS LI1TUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIBKTOBIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas HITIDULHIlUI. DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

Kiekvienos jpatoo paddtl pinigai yra apdrausti iki >6000.00 pei 
Federal Barines and Loan Inrarsnce Oorp., po United Statot

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiao vaLi 0:00 vaL ryto iki (.*00 rak. Pirmadioiuaia, Ket-nrta- 
dianiaia ir Seitsdieniaia iki 8 :W vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOBN PAKSIi, Pres.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuNi  5

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
nanamsA a didžiausia laidojimo įritama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue 

___________Tel. LAFAYETTE 0727__________

r> V Y A I koplyčios visose L/ A IV ab A Oifcagos dalyse

■lamyklta mttotv radio pro<ramo Antrad Imto Ir 
■r&tadtentn rytais 1A.M valanda, M Wm>» stoties (I4HO.)

fta Povilą laltlmlei-n.

Anthony B. Petkas

Lachawicz ir Simai 
I. Liultvicins
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips

6834 So. We»tern Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

2314 We«t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YADda 4908

1646 Wcat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. We8tem Ave. 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonaa YARda 1419
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HITLERIS PRANAŠAUJA 
NACIZMO GALĄ

SURASTI POLICININKO 
ŽUDIKAI

Vakar suimta trys jauni vai
kinai — Jerry Mangano, 22: 
Italu (“Giggles”) Begani, 16; 
ir Joseph Kussano, 18, kurie 
mėginu apiplėšti Ilumboblt 
parke stovintį automobilių, 
bet užklupti nušovė policinin
ką Harry Francois.

Antradienio 
Ernest Forum kaliojo Patrick 
llitler, Adolfo Hitlerio brolio 
sūnus, tema: “Kų galvoja Vo
kietijos žmonės’’.

.Jis pareiškė, jog nacizmas 
Vokietijoj negalįs ilgai išsilai
kyti, nes “kariuomenės vadai 
nenori karo ir jei kiltų sukili
mas — greičiausiai prasidėtų 
nuo kariuomenės. Jo (Hitle 
ris) aršiausi priešai yra jį su

vakare, Anshe

rasta nė teismo salėj, nė jo 
ofise, |134 N. La Šalie St., nė 
namuose 3117 Lowe Avė. Tei
sėjo Holland ieškojimas tęsia
mas.

. . ^•'h&inėiųjų tarpe. Jį supa intri-
Policimnkų nušovęs prisžĮm- . -ai - i .i' 1 gite ir planai. Mases pradeda

žino Jerry Mangano. ' i .. .’ suprasti, jog nacių programa
IŠ JOLIET KALĖJIMO nepavyko’’

PABĖGO 3 KALINIAI

Iš Will County kalėjimo 
pro stogų paliego 3 kaliniai;
AValter Gajack, 23; Hermai!
Valentino, 21 ir Steve Jasur-Į rėjo pradėti vakar investigaci- 
da, 22. 1 jų municipalio teisėjo Eugene

Spalio 28 dienų jie buvo a-j J. Holland santykių su nužu- 
reštuoti už apiplėšimų .Te- dvtuoju Edward J. O’Hare. 
lliet’e aliejaus kompanijos. Į Tačiau teisėjo Holland ne-

IEŠKO TEISĖJO 
HOLLAND

Cook county grand jury no-

ARMOUR DARBININKAI 
NUBALSAVO SUDARYTI 
CIO UNIJĄ

Įvykusiuose balsavimuose, 
kuriuos prižiūrėjo National 
Labor Relations Board, Ar
mour ir Co. darbininkus atsto
vaus CIO Packing House 
AVorkers Organizing Komite
tas.

Balsai pasiskirstė šiaip:
PWOC — 4,006.
Amalgamated Meat Cutters 

& Butcher Workmen of N. 
jAmeriea, afilijuota su AFL 
— 1,047. Nė už kurių — 1,234. 
Iš viso 7,233 balsuotojų skai

čiaus balsavo 6,468.

Sukakties 
Paminėjimo Puota

BRIDGEPORT. — Lapkri
čio 23 d., Chicago Lietuvių 
Auditorijoj rengiama puota 
P. Ktaražinskaitei pagerbti 
jos 23 'metų atvykimo į šių 
šalį ir veikimo sukakties pro
ga. Vakarienės pradžia 8 vai., 
o po vakarienės bus šokiai.

Kunigų Vienybės 
Sveikinimas

Kas pajėgs tinkamai įkai- 
, nuoti dienraščio “Draugo’1 
tikybinius, tautinius ir kultū
rinius nuopelnus!! Per trisde
šimts metų jis nenuilstančiai 
rovė kelmus, sausino pelkes, 
plėšė dirvonus ir rūpestingai 
sėjo dangiškųjų sėklų. Jo lab
darybės darbų laukai neaipma-i Kaip žinome, Staražinskai- 
tomi. Į garbingąsias milžiniš I tė daug darbuojasi draugijo- 
kų darbų minėjimo iškilmes i se, remia kiekvienų naudingų 
ir aš, Kunigų Vienybės var- darbų, neatsisako pagelbėti, 
du, noriu įausti džiaugsmų ii' kur tik yra kviečiama, taip 
nuoširdžiausių linkėjimų gi- ■ pat daug veikia Lietuvos rei- 
jas. kalate, ypatingai Vilniaus,

Tegyvuoja “Draugas” il-'kur yra pasiuntus nemažai ir 
giausius metus Dievo garbei1 paramos. Prieš atvyksiant į
ir Lietuvos džiaugsmui!

Kun. Pr. M. Juras,
Kunigų Vienybės sekretorius

Šią v* vartokitežiemą.

Saulės
grožiui ir sveikatai

Lempą

Savo namuose pasinaudokite saulės 
šviesos nauda... per ištisus metus.

• Įveskite sveikus saulės spindulius į vidų su El- 
ektrikine Saulės Lempa. Ji padeda jaunuoliams 
išauginti stiprius kaulus ir dantis. Ji padeda su
augusiems palaikyti vasarinį-gyvumų... duoda pa
trauklių, sveikai atrodančių spalvų. Padeda visai 
šeimynai išdirbti atsparumą, kada yra stoka sau
lės vitaminų I).

Didelis pasirinkimas $OQ95 
už taip žemai kaip kd

MAŽAS J MOKĖJIMAS — balansas plūs maža iš
mokėjimo kaina. Išmokėjimai patogiomis mėnesi
nėmis sumomis su savo Eleklrtkos Patarnavimo bila.

Visose Apielinkės Ir Didmiesčio Krautuvės*;.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Telefonas RANdolph 1200

daug draugų, draugių, kurios tent Felix Tavern ir Elzbieta 
Kukos aukoję po $3.00. 

Atsiprašome už klaidų.
Komisija

ir sumanė surengti vakarų 
jai pagerbti. Rengimo komi- 
si jon įeinu: Ambutienė, Pet
rauskienė, Kvedarienė ir ki
tos. Rengėja

Klaidos Pataisymas
Per įvykusias prakalbas 

Lietuvių Auditorijoj penkta
dienio vakare, lapkr. 10 d., 
aukojusių surašė įvyko stam
bi klaida: praleisti vardai, 
dviejų stambių aukotojų, bū-

CLASSIFIED
RENDON FLETAS

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

Katn Kankintis?

GAI’KITB

MOŠŲ

THERMIC

PERMANENT

WAVE

MARKSIZMAS - DIDŽIAU 
SIAS U. S. PRIEŠAS

“Marksizmas, ar jis eitų 
prisidengęs komunizmo, naciz
mo, fašizmo ar socijalizu-o 
vardu, yra didžiausas šiųdie- 
nis Amerikos gyveninio siau
bas”, antradienio vakare pa
reiškė kongresnionas Dies, kal- 

! liedamas Chicagos Real Es
tate Board bankiete.

“Komunistų partija, kuri 
yra surinkus ir šioj šalyj 
virš -25,000,000 savo propa
gandai, stengiasi kontroliuo
ti Amerikos unijas.”

Amerikai šiandie esu svarbu 
apsispręsti ir pasirinkti 
“Kristų ar Marksizmų”.

ČEKAI PROTESTUOJA 
DĖL ĮVYKIŲ PRAGOJ

Antradienio vakare Pilse.i 
Parke susirinko virš 4,000 
žmonių sąryšy j su Amerikos 
Čekų Tautinės Tarybos sušau
ktu masiniu protesto mitingu 
dėl persekiojamų ir žudomu 
P rago j čekų.

Kalbėtojai smerkiu esamų 
Vokietijos vyriausybę ir reži
mų sutikti ovacijomis. Prezi
dentui Rooseveltui pasiųsta 
rezoliucija.

Kalbėtojų tarpe buvo Chi
cagos universiteto profesorius 
Matthew Spinka ir kiti.

Neužsitikėk draugais ir gi 
minomis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo: 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

Tikram ir ištikimam lietu
vių katalikų išeivijos “Drau
gui” švenčiant tris dešimtis 
metų sunkaus ir garbingo da
rbo sukaktuves, linkiu visu 
tautiečių meilės ir paramos.

Kun. J. Kidykas, S.J.

“Draugo” 30 metų sukak
ties proga, nuoširdžiai 'svei
kinu leidėjus, Tėvus Marijo
nus, redakciją, administraci
jų ir visų “Draugo” persona
lų.

Ilgiausių “Draugui” metų!
Ona Žilinskaitė-Aksomaitie

nė, Moterų Sųjungos 54 kp. ir 
Detroit Federation of Wo 
men’s Clubs narė.

Liaten to and Advertise over
NUMIECN'S YUeOSlAV’lUUM
Folk Songs and Mane
Tambaritsa Orchestra o.WWAK, Evwy Sssėtj 1 to 1

BM S. Clark St., Chicago — Har. 80M

MACARONI- 
AND-CHEESE 

R TAD Y IN 9 MINUTES

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
T1LZF0NA8 OANAL 8764 

įįg------------- -b.-- g —*

Ameriką ji gyveno Vilniuje 
ir visa širdimi darbavos Šv.
Zitos tarnaičių draugijoj, bū
dama jos vedėja. Darbavos ir 
kitose lietuvių draugijose. Jos
ŠildiS degte dega meile prie noje, mieste Buenos Aires, paieško 

savo artymų giminaičių PRANO

PARDAVIMIT NAMAS IR BIZNIS
Pardavimui pilnai jrengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prineeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS Ift ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos .respublikoje Argenti-

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlncless VVaves,” nes su- 
gcrgcnliioja Ir švelniausius plau
kus, Ir tas gerbcnluojlmas laiko
si tol kol plaukai išauga

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 Ir aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CUAIROU Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1726 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 1

16 metų patyrimo.

Vilniaus ir nekartų yra sa
kias, norėtų bent numirti Vil
niuje, kuomet Gedimino kalne 
užplevėsuos Lietuvos vėliava.

Savo veikimu visuomenėj, y- 
patingai draugijose Šv. Petro
nėlės, Teisybės Mylėtojų, Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė 
jų skyriuje ir kitose įsigijo

DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKYTĖS 
PUMPUTIENĖS (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti j dienraščio DRAUGO 
spaustuvę. 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio iš 
Argentinos parvežtąjį siuntinį.

StasdanJ Club

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 3 Įst Street
JL A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Kainą

$1.60 4

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

OHIOAOO, ILL.

CLASSIFIED
REIKALINGI PARDAVĖJAI

Reikalingi pieno pardavėjai. Geras 
nuošimtis. Atsišaukite laišku sekan
čiai: “Draugas’’, 2884 So. Oakley 
Avenue, Chicago. 111.

REIKALINGAS DARBININKAS
Paieškau darbininko prie gazoli

no stoties. Turi suprasti taisymų 
automobilių. Atsišaukite:

1538 So. Cicero Avė.

SiimiiiimiiiimimmimimiiiiimimimmitiiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiB

| TURTAS VIRŠ-------------
| ATSARGOS KAPITALAS
S Dabar mokam 31/2% už Pa’
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
SFEDERAL 
Į SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIMIIIIIIIIIIIIIIIF Si

$3,500,000.001 
- $250,000.00;

4192 ARCHER AVENUE | 
S

SAVINOS FEDERALLI 
INSURED

JUSTIN MACKIEVVICH, Free. =

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųSl> s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnosinCų Išnmkėjlmų. 
(Išgaunu geriausi atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr1 ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS INMOKĖJIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
“THB HOME OF FINE FURNITURE“ BlNOE 1804

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

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

REIKAUINGAS DARBININKAS
Reikalingas janitoriaus pagelbinin- 

kas. Turi turėti patyrimų. Atsišau
kite: "Draugas,” 2334 So. Oakley 
Avė. lytišku arba telefonu. Canal 
7790.

PARDAVIMUI NAMAI
Fardavimui forklozuoti namai: 

15 fletų mūrinis kampinis namas; 
apšildomas; gerame stovyje ir ge
ra vieta. Mėnesinė renda $519:00. 
Taksai tiktai $600.00 j metus. Kai
na $14,500.00.

Dviejų fletų mūrinis namas. 5 ir 
6 kambariai. Karštu vandeniu ap
šildomi. Mūrinis garadžius, įvažia
vimas iš šono. Arti Marąuette Pk. 
Kaina $8.500.00.

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

Norintieji pamatyti vidų kreipki
tės j Chas. Urnieb. 2500 AV. 88rd 
St. Tcl. Pmsueet. 0025.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės kraiitu- 
vėi (Mqnnr Store). Kaina su staku 
$525.00. Oera vieta. Telefonns BOU- 
Įevnrd 0210,

PARDAVTMUT TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas: gera vieta: biznis il
gai Išdirbtas. Atsišaukite; 2250 VVest 
23rd Place. — Telefonas Canal 5076

PARDAVIMIT TAVERNA
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, m 
nevaliu laikyti dėl ligos. Anna 
gulįs. 2045 VVest 4.3rd St.
VlRginia 2157. 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Reikalinga 10 patyrusių degtinės

pardavėju. Alga ir komisas. 
Atsišaukite.

Donato Kcntucltv VVhnlcsnle IJųuort 
2001 VV. 51s» St.

Chicago. TU.
PARDAVnm NAMAS

..3 fletų bargenas. 7314-16 South 
Rockvvell St. S fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9.250.00 
Agentas ant vletoa nuo 1 lkl 4 vai. 
nnnlet Sekmadieni. Tel S»cwart_B230.

pardavimui tavernas
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai (rengtas: gera aplelln- 
kė: parduosiu pigiai. Turiu kitų 
blzn). Atsišaukite:

53OO So. Prineeton Avc.
PARDAVTMUT NAMAI

Vienas dviejų-aukštų. 4321 Soutli 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės | Tėvus Marijonu®. 2384 
Sn Oalrlov Avė.. Chtcsgn. TlllnoM.

LIETUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naulus Ir taisau senus kan

tus. furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darba. Vlal 
mano kostumerlal užganėdinti. Pra
šome pabandyti

A. MTJNSKAS 
20,0 Csnslnort Avenne
PARDAVTMTT NAMAS

6 kambarių medinis narna., kar
štu vandeniu apšildomas: ant dvie
ju lotu. 2 karų mradžlus, 11121 
So. Aibanv Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bergenas

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainui 
daug dulkių Išimta. Perkane B tonus ar dau
giau už toną ................................................................ $7.8$
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to
nus ar daugiau, tonaa... .$7.40. Sales Tag Eksta.


