
DRAUGAS 
Thb lithuanian Daily Priknd 

PUBLISHKD BT MARIAN GUILD, INC 
IS84 80. Oakley Ave., <.n>lca*o, Illinois

Telephone CANai 7790

The most Influential Lithuanian Dally 
ln America.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

VOL XXIII 3c a Copy Chicago, Illinois, Penktadienis, Lapkritys-November 3 d., 1939 Kaina 3c

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ1 OENDKOVt 

l»S4 So. Onkley Ave.. Ohlcaffo llllnoi
Administratoriaus telefonas CANai 7778

Vienintėlis tautines lr tikybinės minties 
lietuvių d len raStla Amerikoje

No. 259

VILNIUN SUTRAUKTI SOVIETU TANKAI
PRIEŠ TAI VISĄ DIENĄ 
BUVO PUOLAMI ŽYDAI

Ankstyvesni iš Vilniaus 
pranešimai — malonesni *10

KAUNAS, lapkr. 2. — Apie 
40 sovietų tankų iš Vileikos 
užvakar vakarų grįžo Vilniaus 
miestan. To priežastis nežino
ma.

Pora valandų anksčiau lie
tuvių kariuomenė pasirodė 
Vilniaus gatvėse po įvykusių
jų priešžydiškų demonstraci
jų, kurių laiku daugiau kaip 
50 žydų sunkiai sužeista.

Priešžydiškos demonstraci
jos ir riaušės kone visų dieną 
tęsėsi. Sunaikinta daug žydų 
parduotuvių ir namų.

vakar visų tautybių minioms 
sveikinant, Lietuvos kariuo
menė įžengė Vilniun. Vakar, 
visoje Lietuvoje skandinant 
varpais, Gedimino Kalne iš
kilmingai iškelta Lietuvos vė 
liava. Iškilmėse dalyvavo ir 
vėliavos iškėlimo aktų pasi
rašė ir Amerikos ministras 
Lietuvai Ovven Norem.

i,

KAUNAS, spal. 30. — Se
nosios sostinės gyvenimas 
staiga atgimė, atsidarė fcaau- 
tuvės, mieste pilna žmonių, o 
namai pasipuošę Lietuvos 
trispalvėmis. Miestjp^žviešpa 
tavo visuotinas džiadgsmas, 
žmonių veidai nušvitę. Vil
niaus gyvenimas grįžta į nor
males vėžes.

Penkerių metų berniukas Earl Simpsoh (dešinėje) iš 
Mount Vernon la., prieš pusantrų metų susirgo “nephrosis” 
(inkstų negalavimas) ir įki šiol jau 125 kartus jam atlikta 
svetimo kraujo transfusija. Šalia yra jo broliukas Ricbard, 4 
metų amž. ' (AdĮne telephoto).

KAUNAS, lapkr. 2/— Vil
niuje riaušės įvyko dėl duonos 
pabrangimo. Lietuvių autori
tetai už riaušes kaltina palei
stus iš kalėjimb apie 2,000 ka
linių. KAUNAS, spal. 30. — Dėl

Daug parduotuvių apiplėšta karo suirus tvarkai, Vilniuje 
iki lietuvių policija gruzino, ir apylinkėse pasireiškė mais- 
tvarkų. Pagalbon nekviesta, to ir būtiniausių gyveninio
Vilniuje 
la.

esamoji sovietų įgu-
Wi KMM. »&Į I

reikmenų stoka. Lietuva siun 
—YUsių

maisto ir būtiniausių gvveni-
KAUNAS, spal. 30. — Už- mo reikmenų.

Vokietija iš sovietu Rusijos karui 
gaiš apie 50 povandeniniu laivo

STOKHOLMAS, lapkr. 2. 
— Patirta, Vokietija su sov. 
Rusija padarusios slaptų su
tartj, kurios sąlygomis Vokie
tija iš bolševikų gauna visų 
eilę povandeninių laivų karui 
su Anglija. Sakoma, sovietai 
sutikę leisti vokiečių įguloms 
vykti į Rusijų ir tenai paimti 
savo žinion skirtus po vandeni 
nius laivus.

Kalbama, bolševikai turi į- 
sigjję iki 150 įvairių rūšių po

SANTARVĖ SULAIKO 
AMERIKONIŠKUS LAIVUS
AVASHINGTON, lapkr. 2. - 

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad šio karo laiku san 
tarvės valstybės jau 27 ame
rikoniškus prekybinius laivus 
sulaikė jūrose. Juose padary
ta kratos, kai kurie laivai pa
imti į santarvės uostus ir da
lys vežamų prekių užgrobtos, 
tačiau už jas atlyginta.

Pareiškiama, kad tuo būdu 
amerikoniška prekyba su neu- 
bar tenka Vokietijai, 
trukdyta, bet nepažeista. To
dėl J. A. Valstybių vyriausy- 
l)ė neturi pagrindo prieš tai 
skardžiai protestuoti, arba 
kelti triukšmų. Tas nereikalin 
ga.

Augina kaip kielė gegužntj 
ant savo galvos.

SUOMIŲ DELEGAŲIJA 
GRĮŽO MASKVON

MASKVA, lapkr. 2. —'mus ir Maskven pakviesti ki-
Šiandien rytų čia atvyko šuo-' tų gretimų sato valstybių de- 

j delegacija su savo vy- legacijas. IHUbama, po suo- 
riausybės atsakymu sovie-, <mių gal bus pakviesta Romu
lams. 1 rija.

Kalbama, kad tai būsiu ga- Spėjama, kad suomiai šį 
Iutiniai suomių su sovietais kartą pripažins sovietų reika 
pasitarimai, nes sovietai nusi- lavintus, išėmus raudonarmie- 
sistatę ko veikiau vienaip, ar čių įgulas Suomijos teritori.- 
kit.aip baigti šiuos pasitari- jose, kas nėra reikalinga.

vandeninių laivų, kurių kokia 
trečdalis galės būt “paskolin
ta” Vokietijai.

Anglija nusistačiusi būti 
gražiuoju su Maskva tikėda
mos bolševikus atitraukti nuo 
nacių. Aiškėja, taip nėra. Ko- vo 
misaras Molotovas tomis die
nomis nedvejojamai pareiškė, 
kad sovietai nepasimes su Vo 
kietija, nepaisant abiejų vals
tybių valdžių ideologijų skir
tumo.

PREZ, ROOSEVELTAS 
ATSAKO MOLOTOVUI
AVASHINGTON, lapkr. 2. — 

Dėl sovietų komisaro Moloto- 
tomis dienomis iškeltų

priekaištų prezidentui Roose
veltui, kad jis kišasi į sovietų

SVIESTUI IR LAŠINIAMS 
KORTELES ANGLIJOJE

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Anglijos sveikumo ministras 
AV. S. Morrison parlamente 
pranešė, kad vyriausybė nus,- 
prendusi prieš Kalėdas suvar 
žyti sviesto ir lašinių vartoji-

IR ŽEMESNIEJI RŪMAI 
EMBARGO

AVASHINGTON, lapkr. 2. — 
Tr žemesnieji kongreso rūmai 
šiandien atšaukė ginklų em
bargo.

Administracija laimėjo. Ma 
tyt, šeštadienį kongresas nu
trauks sesiją.

MTLANAS, lapkr. 2. — Mu 
ssolinio dienraštis U Popolo 
d’Italia pareiškia, kad italų 
vyriausybėje įvykdytos kai 
kurios atmainos užsieniuose 
sukėlė įspūdžio, kad Italija 
keičia snvo tarptautinį nusis
tatymą.

Taip nėra, sako dienraštis. 
Nu’istatvmns nekeičiamas.

PA RYŽTUS, lapkr. 
Žiniomis iš Vokietijos, nacių 
vyriausybė daug komunistų 
išlaisvino iš koncentracijos 
stt vykių.

2. -

suomių vedamų derybų klau-, Anglijoje. Šių valgomųjų 
simą, iš Baltųjų Rūmų atsa-1 produktų žmonės galės pirk- 
koma, kad tas nėra priešinga ’ tis nustatytą kiekybę su kor- 
Amerikos neutraliniam nusis-1 telėmis. -
tatymui. i Prieš karą Anglija daug

Pereitą balandžio mėnesį sviesto ir lašinių importavo 
prez. R-ooseveltas kreipės į, iš Pabaltijo valstybių. Kilęs
Hitlerį, kad jis nors dešim
čiai metų garantuoti} nepulti

karas uždarė šį importą. Pa
baltijo sviestas ir lašiniai da

31 valstybės, kad tuo būdu' tralinėmis Europos šalimis su
užtikrinti taiką pasauliui. Hi
tleris neklausė patarimo. 
Prez. Roosevelto visas tikslas 
buvo nesikišti į jokius sveti
mus reikalus, bet tik siekti 
taikos.

Taip ir Suomijos reikale 
pre®. Rooseveltas neturėjo ne 
mažiausio ryžtumo’ kištis į so 
vietų reikalus, bet tik siekti 
taikos ir ramybės.

Molotovas ir visi komisarai 
turėtų įsisąmoninti, kad prez. 
Rooseveltas savo žygiais nie
ko daugiau nesiekia, kaip tik 
taikos. Hitlerio taikos siūly
mų neremia, nes tie siūlymai 
nėra tikri, užmaskuoti gudry
bėmis.

Tai tik pradžia. Karui užsi
tęsus Anglijai ir kitko pri
truks.

AMERIKOS SANTYKIAI 
SU SOVIETAIS

AVASHINGTON, lapkr. 2. —
J. A. Valstybių santykiai su 
sovietais žymiai paaršėjo. Ne
susipratimams pradžią davė 
nacių užgrobtas amerikoniš
kas prekybinis laivas City of 
Flint.________________

ŠVEDIJA PREKIAUJA SU 
VOKIETIJA

BERLYNAS, lapkr. 2. —
Nepaisant britų vykdomos blo 
kadoa, Vokietija iš Švedijos 
apturi sau reikalingą kiekį ge

GARSINKITE “DRAUGE” ležies žaliavos.

VAKARUOSE SUTRAUKTA
GAUSIOS KARIUOMENĖS
RYGA. — “Briva Žeme” 

korespondentas iš Londono 
tarp kitko rašo:

Šiuo metu vakarų fronte ra 
mu. Spėjama, kad taį tyla 
prieš audrą. Taip dabartinę 
padėtį vakarų fronte vertinau 
ti anglų ir prancūzų spauda, 
pranešdama apie santarvinin
kų kariuomenės Vokietijos pa 
sienyje koncentravimą, kuris 
esąs didžiausias, koks bet ka
da esąs buvęs pasaulio istori
joje.
' Prancūzijoje po ginklu da

bar esą apie 10 mil. vyrų. Be 
pertraukos Maginot ir Sieg- 
friedo linijų kryptimi plau
kiančios naujos pajėgios di
džiosioms kautynėms, kurių 
išvengti nesą galima. Nesus
kaitomi laukai tarp Paryžiaus 
ir Prancūzijos rytų pasienio 
paversti aerodromais ir tūks
tančiai anglų ir prancūzų ka
ro lėktuvų juose paskirstyti 
kautynių tvarka, kad, gavę į- 
sakymą, kiekvienu akimirks
niu galėtų pakilti ir skristi į 
kautynių vietą.

Spėjama, kad ir vokiečiai 
pasiruošę kiekvieną priešo 
puolimą tinkamai sutikti ir 
atremti. Lš rytų fronto į Sie- 
gfriedo liniją vykstą vokiečių 
kariuomenės ilgi ešalonai. 
Trys ketvirtadaliai Vokietijos 
karo aviacijos sutraukti į 
Siegfriedo linijos užnugarį. 
Anglų spauda nemananti, kad 
būtų galima laukti bet kurios 
staigmenos iš vokiečių pusės.

Kas iš tikrųjų dabar vyks
ta tarp Maginot ir Siegfriedo 
linijų, težinančios tik vienos 
karo vadovybės.

Ruošimas didžiąjai ofensy-, 
vai vakarų fronte padaręs di-j 
delį įspūdį tose valstybėse, 
kurios lyg ir “kliudančios” i 
kariaujančių valstybių gink-Į 
luotosioms jėgoms tiesiogiai Į 
susitikti. Šveicarijoje, Olandi
joje, Belgijoje ir Danijoje e- 
santi pastebima tam tikra bai 
mė. Kiek jų sąlygos leidžian
čios, jos visos ir toliau daran 
čios viską savo neutralumui 
apsaugoti.

BRITŲ LAKŪNAI DARO
NUOTRAUKAS VO

KIETIJOJE

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Anglijos karo ministerija 
skelbia, kad anądien ir va
kar britų lakūnai skraidė šian 
rinės Vokietijos dalies dauso
mis ir tenai darė vokiečių po
zicijų nuotraukas. Visi lakū
nai laimingai sugrįžę.

VAKAR RYTĄ CHICAGOJ 
PASNIGO

Vakar rytų Chicagoj pirmų 
kartą šiemet pasnigo. Įdieno
jai: sniegas tuojau sutirpo.

CHAMBERLAINAS DEDAS 
BOLŠEVIKŲ DRAUGU

LONDONAS, lapkr. 2, —
Ministras pirmininkas Cliani- 
berlainas parlamente daryda
mas karo eigos peržvalgų1 
tarp kitko pareiškė, kad jis 
patenkintas sovietų užs. rei-: 
kalų komisaro Molotovo kai-' 
ba ir sovietų Rusijos nusista
tymu. Anot Chamberlaino, 
Hitleris tikėjosi iš Maskvos 
gauti karinę paramų. Jis to 
negavo, nes sovietai pasisakę 
už neutralumų. Vadinasi, Ma
skva esanti daugiau palanki1 
Anglijai nei Vokietijai. Tad 
ir nesama reikalo Anglijai 
keisti savo pažiūri} sov. Ru
sijos žvilgsniu ir viskas pasi
lieka taip, kaip buvę.

Ministras pirmininkas de
dasi nieko nežinąs, kad komi
saras Molotovas drožė Angli
jai dėl jos betikslingo karo 
tęsimo. Molotovas pareiškė, 
kad Vokietija siekia taikos, o 
Anglija nenori klausyti ir pa- I 
sirvžusi kariauti prieš Hitle- \ 
rį ir bitlerizmą. Anot Moloto
vo, jokia idėja ginklais nesu
naikinama. Tad Anglija šian
dien skaitosi agresyvinė, ne 
kita kuri valstybė. Pagaliau 
Molotovas nurodė, kad Angli
ja dar kariauja tikslu atsteig
ti Lenkiją. Anot Molotovo, 
Lenkija, negali būti atsteigta 
ir todėl nesąmonė tęsti karų.

VOKIEČIAI NUSKANDI- ,
NO NUOSAVĄ LAIVĄ

PANAMA CITY, Panama,'1 
lapkr. 2. — Caribejo jūroje 
neseniai britų 'kruizeris Des- 
patch sulaikė vokiečių kubi- 
linį laivų, kuriuo iš Meksikos 
buvo vežama 40,000 statinai
čių aliejaus.

OLANDIJA PABUGUSI
NOCIU ĮSIVERŽIMO \
HAGA, Olandija, lapkr. 2. 

— Olandijos vyriausybė pas
kelbė karo stovį Vokietijos pa 
sieniu apie 500-uose miestelių 
ir sodybų, kur yra svarbesnio

t, .... . , v_ sios šalies apsigynimo poziei-Bntai nieko nepe.se, nes vo- .
ui-yr-i —. , • j: „^4JOS- Vyriausybė pareiškia, kad
patys sulipę į valtis.

13 PABĖGO IŠ VAL
STYBINES ĮSTAIGOS

Trylika jaunuolių pabėgo iš 
valstybinės St. Charles moky
klos berniukams nusižengė
liams. Rekreacijos salėje jau
nųjų kriminalininkų gauja ap 
daužė sargų ir išdūmė laisvėn. 
Įstaiga neapsaugota jokia au 
kšta mūro siena, arba tvora.

Po įvykio policija uždarė 
visus apylinkėje kelius tikėda 
ma pabėgusiųjų dalį nutverti. 
Penki neužilgo sugauti.

PREZIDENTO ATSIŠAU
KIMAS DĖL PALIAUBŲ 

DIENOS

WASHINGTON, lapkr. 2. —
Prez. Rooseveltas išleido at
sišaukimą dėl Paliaubų die
nos (Armistice Day). Ragina 
piliečius šio lapkričio 11 die
ną iškilmingai minėti ir dė
koti Visagaliam už šalies sau
gojimų nuo karo.

VOKIEČIAI APŠAUDĖ
PRANCŪZŲ MIESTELĮ

PARYŽIUS, lapkr. 2. — Vo 
kiečių artilerija šiandien smar 
kiai apšaudė Prancūzijos mie 
stelį Forbach, kurs seniau e- 
vakuotas. Nuostoliai nežino
mi.

ŠVEICARUI )JE ĮVYKO 

RINKIMAI

ZURICHAS, lapkr. 2. — 
Šveicarijos parlaimento rinki
muose laimėjo vyriausybės 
partijos. Iš visų 187 atstovų 
vyriausybei teko 155. Nė vie
nas komunistas neišrinktas.

tas reikalinga šalies saugai ir 
šnipinėjimo sulaikymui.

Karo stovis paskelbtas vi
sose srityse, kurias Olandija 
pasiryžusi vandenimis užlie- 
dinti, jei Vokietija ryžtųsi 
veržtis Į kraštų tiesioginiu ke
liu atakuoti Angliją.

Vokiečių gi }siveržimas ga
limas ir numatomas. Olandi
jos pasieniu sutraukta daug 
nacių kariuomenės ir planuo
jami staigmeniški žygiai.

Nors Vokietija pakartoti
nai pareiškia, kad ji belgų ir 
olandų neutralumų gerbs, bet 
jaja pasitikėti negalima.

LIETUVOS MIŠKO ŪKIO 
REIKALAI

KANUAS (E).—Šiemetmiš 
kų departamentas pagaminęs 
kurui malkų pusantro milijo
no kietmetrių (pernai buvo 
pagaminta 900,(XX) ktm.), be 
to ūkininkams šiemet paskir
ta parduoti pustrečio milijo
no kietmetrių miško. Darbi
ninkams malkos teikiamos pa 
pigintomis kainomis. Kauno 
ir provincijos malkų sandė
liai daug darbininkų šeimų 
jau aprūpino malkomis.

REMKITE, PLATTNKTTE 
KATALIKIŠKA SPAUDA

ORAS
CHICAGO SRITIS.— šian

dien iš dalies debesuota ir 
šalta; rytoj popiet kiek šil
čiau.

Saulė teka 
442.

6:25. leidžiasi

nepe.se
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Jei pasitvirtintų žinia, kad Sovietų tankai 
ištikro atvyko į Vilnių, toks spėliojimas ne
būtų be pagrindo. Kokiu gi kitu tiksiu So
vietų tankai važinėtų Vilniaus gatvėmis? 
Juk riaušes prieš žydus pajėgtų numalšinti 
Lietuvos policija ir kariuomenė ir be 80- 
vietų tankų pagalbos.

Iš tos žinios »(būt gera, kad ji nepasitvir
tintų) galima suprasti, kaip akylai Lietuva 
turės budėti ir saugotis, kad išvengti pavo
jų savo nepriklausomybei.

SENELIŲ PRIEGLAUDA
Labdarių Seimui Mintys

“Drauge” pastebėjuu, kad venti putogiose prieglaudos
Labdarių Sąjunga turės savo' patalpose. Nieks neabejoja, 
metinį seimų šį .sekmadieni,1 kud toje prieglaudoje bus
lapkričio 5 d. ir kad jie lau
kia mano žodžio jiems rūpi
mais klausimais. Seniau šiek- 
tiek esu dirbęs Labdarių Sų-

koplyčia, prie jos gyvens ku
nigas, kuris patarnaus dvasi
niais reikalais. Priegiauda tu
rės gydytojų, ligonių prižiū-

juugoje, bet šiuo laiku esu' ratojų ir kitus patarnautojus.

Bendradarbiams ir korespondentams rastų negraSina, 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pusto Senai ų. Kedakclja pusnaiKO sau teistf taisyti 
lr trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač korespon- 
dencjas sung savo nuosiuros. Koresponuuutų pruSo ra
šyti trumpai ir aiSkiai (jei galima raSomaja mašinėlei 
pabekant uiuelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mines ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
isikrastin ueuvuauius.

Gudų Ir Ukrainų Likimas

Vhicagos lietuvių bolševikų dienraštis, iš- 
keięs į -pamuiges muiObovo &aioą, pasidžiau
gęs mvvlvou Mąj uogos ‘ auioriteoo ir presty- 
auius 1 istuuLuiu., suplojęs Katutėmis dei pas- 
guLuu'ųjų OUVICiU luipci'iaustuuų žygių ir 
prijungimo prie attaR " įsuos v ui tų " gudų 
ir uKTauuecių, susuko:

"Laisves aušra išaušo milijonams gudų 
UKiainų".

/ koks tai skaudus pasijuokimas iš apverk
tino tų avmjų tarnų — gudų ir ukrainiečių 
iikuuv: visas k uit aringasis pasaulis žino, 
kau po prijungimo prie kusijos, gudų ir Ūk
iamų uusves aušra visiškai užtemo. Jie vi- f 
Sunūs savo jėgomis kovojo su imiikija, daug 
keutejo n vargo, tikeaames nuganau savo 
priešų, issiiaisviuti u* įsteigei laisvas, nepn- 
kiausciuas vaistyoes, oet tu.aunas ir Molo
tovas, paomę jų likimą. į savo rankas, jų 
tautinį sąjūdį pasmaugė, jų laisvės viltį sten
giasi visai užgesinti, uaoar aišku, koi bol
ševikai viešpataus Rusijoj, nei gudai nei 
Ukrainai laisves aušros nematys, jie vilks 
Dome vokiškosios vergijos jungą taip, kaip jį 
veika kitos tautos, kurios yra dabartines 
Rusijos nbose.

w guxuua suprasti, kad sąmoningi gu
dai ir Ukrainai, kuriems rūpi savųjų tautų 
laisve ir kurie euroo, ne tik nesidžiaugia dei 
savo šiandieninio likimo, bet liūdi ir tikrai 
veita jiems išreikšti užuojautą ir palinkėti, 
kad greičiau pavyktų numesti naująjį vergi
jos jungą. Toms tautoms ne juokais reika
linga išreikšti simpatija, nes bolševikai, no
rėdami jas pavergti, išžudė, į kalėjimus su
kišo arba ištrėmė pačius šviesiausius, pačius 
garbingiausius vadus, kovotojus už jų laisvę 
ir nepriklausomybę.

Tiesa, mes neabejojame, kad gudų ir uk
rainiečių tarpe yra tokių, kurie patenkinti 
prijungimu prie Rusijos. Bet tai yra jų tau
tų išsigimėnai, aršesni tų tautų priešai, ne
gu svetimieji. Juos būtų galima palyginti 
su mūsiškiais bolševizmo agentais — rru- 
seikais, Mizarcmis, Bimbomis, Andruliais ir 
kitais, kurie yra parsidavę Stalinui ir dėl 
to akiai pritaria kiekvienam, kad ir biau- 
riausiam, jo žygiui, kurie, beveik ir abejoti 
netenka, smarkiai katutėmis plotų, jei So
vietų Rusija pasikėsintų Lietuvą prisijungti, 
kaip prisijungė Gudiją ir Ukrainą. Bet ži
notoms, kad Pruseika su Bimba neatstovau
ja lietuvių tautos reikalų ir jos troškimų, 
t$up kaip tie gudų ir Ukrainą “ atstovai" 
Maskvoje neatstovauja savo tautų. Jie par
sidavė Stalinui ir džiaugiasi, kad jis, šta
mus, pavartojo jėgą ir užnėrė virvę ant 
utvaiijvs ir Ukrainos kaklo.
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Lietnvos žydu Konferencija
NEAV Y ORKAS. Spalių 29 j akus E. Epštein pertruu'kė 

d. -— llotel “Diplomat” įvy-į dienotvarkę ir per mikrofoną 
ko Lietuvos išeivių žydų Fe- žydų kalba prabilo į tūkstan- 
deraeijos (Federation of Lith- tį delegatų. — į mūsų kont'e-

APŽVALGA
Italija ir Sovietų Sąjunga

“Frankfurter Zeitung” (488) rašo, jog vo
kiečiams pasirašius paktų su rusais, pran
cūzų ir anglų stebėtojai nukreipę tuojau pat 
savo akis į įtarus, tikėdamiesi jų veiduose 
išskaityti nusivylimo bei nepasitenkinimo že
nklų. Girdi, kadangi fašizmas esųs logiškai 
ir praktiškai prisiekęs priešas komunizmui, 
tai kokį jausmų turėtų išgyventi Italija, jei
gu Balkanuose italų į lakoms grėstų bolše
vizmo antplūdis.

gana nutolęs nuo viso jų vei
kimo, nors jų siekiai yra aiš
kūs. Tariuosi, nepaskaitysite

Tas visa gali ne vienų pa
traukti pasinaudoti Senelių 
Pi ieglauda.

uanian Jews) metinė konfe
rencija. Konferencija prasidė
jo 10 vai. ryto ir tęsėsi visą 
dienų. Federacija vienija vi
sus Kanados ir J. A. V. žy
dus išeivius iš Lietuvos. Ši

rencijų atvyko atstovas vie
nintelės pasaulyje valstybės, 
kuri va.džios lėšomis užlaiko 
žydų mokyklas. Jis savo de
mokratišku, visiems prieina
mu būdu, paveržė žydų siin-

konferencija sutraukė virš patijas, kur jis tik buvo, tiek 
1U00 delegatų iš atskirų vie- New Yorke, tiek Bostone, tiek

už blogų, jei nepilnai būsiu Ar Labdarių Sųjunga yra
supratęs jų dabartinę padėtį. 
Labdarių ūkis

Įsigytasis ir pilnai išmokė
tas Labdarių ūkis pačiai Lab
darių Sąjungai mažai reika
lingas. Jis neneša tos naudos, 
kurios laukta. Buvau L. S. pi
knike. Ten buvo daug suva
žiavusių žmonių. Padaryta 
pelno. Bet piknikams turime

Prancūzų ir anglų žurnalistai, visai nesi- daug gražesnių ir daug pato- 
gilindanu ir nestuaijuodami tikrosios dalyko gesnių vietų, Patys labdariai
paueties, rusa'ms įžygiavus Lenkijon, vokie
čių — italų ir iš lutos pusės itaių — rusų 
draugystes atžvilgiu padarų tokių išvadų, 
kokių jie visų laikų sau pageidavę.

Tačiau, rašo toliau “Frankfurter Zeitung”, 
kas bent kiek pažįstų italų, žinąs, kad italai 
nesu jokie ideologai ir jokie teoretikai; jie 
esą sveikiausi praktikai. Jie turį savo fašis
tinį tikėjimą ir savo idealizmų, tačiau jie 
esu realaus nusistatymo. Kol Maskva variu
si fašizmui ir Italijai kenksmingų politikų, 
tol italai visomis jėgomis su tuo kovoję, ita
lai neouvę priešai tautinio Sovietų Rusijos 
bolševizmo, jie kovoję tik su tarptautine, 
ekspansyvia, t. y. pasaulio revoliucijos bol- 
ševistine agitacija ir veiksmais. Tai ir pri
vertę italus įsikišti į pilietinį Ispanijos ka
rų. Ispanijos karo patyrimai padarę didelį 
posūkį rusų politikoje. Sovietų Sąjungos per
siorientavimui padėję nemaža taip pat pran
cūzų ir anglų politikai ir publicistai mėginę 
įvelti SSSR į antivokiškųjį bloką.

patyrusi, kų kitų tautų lab
darių sąjungos kalba ir daro 
šiais atvejais,

Jei seneliams bus sunkios 
gyvent sų lygos Labdarių bū
simoje prieglaudoje, — ji pa-

netų ir skyrių. Jos garbės pre
zidentu yra Sidney Hlllman, 
viceprezidentu — univ. prof. 
J. S, Jaffre. Maždaug prieš 
11 metų buvo susitvėrusi pa
naši centralė, bet ji nerado 
pritarimo ir išnyko. Prieš tris 
metus kiti žmonės ėmėsi ini-siliks tuščia. Jei bus patogios,

- gali pritrūkti vietos. Tad fiatyvos suvienyti visas at-

visas organizuotas darbas ir 
gyvenimui atatinkamos sųly- 
gos turi būti kruopščiai iš na
grinėtos, panaudotos.
Vieta

Chicagoje būdamas girdė
jau veikėjus kalbant, kad tin-

daugiau pelno Vytauto dar
že, negu savo ūkio miškelyje.
Reiškia, tas ūkis negali būt
įkirtas Vien piknikams. Ge- ;;,lliaUBia vieta senelių prieg. 
rai žinau, kad ten, ant kalne-, ,audai b gy Rry.

bo prie miško buvo manyta; žiaas ligonin58.

pastatyti seneliams prieglau- į
dų. Kai tik pradėta tų mintį I Bet ir čia susiduriam su 
viešai susirinkimuose gvildė-1 tam tikrais klausiniais. Aišku, 
nti, pasirodė, jog yra daug vieta patogi įvairiais žvilgs- 
tiūkumų, daug nepatogumų, niais. Bet ar toji prieglauda 
pats išlaikymas senelių, pati nepagadys ligoninės vaizdo, 
net prieglaudos statyba lau- ar ji prisiderins prie didžiu
liuose daugiau kaštuos, negu lių apylinkės pastatų?
mieste, ar arti miesto. Išvaizda, patalpų ruimingu- 

mas, pozicija — daug reiškia.
Tij suprato labdariui ir ma- Taj) gi kaMuojtt pinig,.

žai kas beužsimena, kad būt 
naudinga statyti laukuose se
neliams prieglaudų. Daugu
mas, kiek pastebėjau, yra da
bai tos nuomonės, kad sene-

Rūpinasi Afrikos Lietuviais
Generolas Nagius, lankydamasis Pietų 

Afrikoje, lietuvių religinius reikalus radi 
stačiai apverktinoje padėty. Grįžęs į Lie 
tuvų apie tai gen. Nagius painformavo Lie- Chicagos ir ten įvykinti savo 
tuvos katalikų Bažnyčios hierachijų, kuii sumanymus. Bet, rodos, tas 
tuo klausimu susirūpino.

Šomis dienomis gen. Nagius gavo iš Ma
rijonų generolo J. E. Vyskupo Bučio, ku
ria dabar yra Romoje, laiškų. Tame laiške 
apie lietuvių misijų reikalų Pietų Afrikoje 
J. E. tarp kitko taip rašo;

“Paskutinėje generalinėje Marijonų kapi
tuloje, kuri yra aukščiausia mūsų vienuoli
jos institucija, buvo kalbėta apie lietuviš
kos misijos įsteigimų Pietų Afrikoje. Ka
dangi mes tebesame silpni, tai konkretaus 
nutarimo nepadaryta. Kapitula pasitenkino 
tuo, kad man ir mano tarybai davė teisių 
tą sumanymų vykinti tada, kada jausimės 
turį pakankamai jėgų.”

Iš Tėvų Marijonų teko patirti, kad J. E.
(Vyskupas Būčys, pasinaudodamas jam su
teikta kapitulos teise, žada lietuvių misijų

Nežinau, kiek turi pinigų 
mūsų labdariai, nežinau, kaip 
jie projektuoja statyt būsimų 
prieglaudų, bet visiems gali 
būt aišku, 'kad rg?eth gražios

‘tams prieglauda reik statytu Kryžialls ligoninė, „ega- 
Clucagoje. Tiesa, buvo kilęs |jma statyti vien0 a(lksto
sumanymas įsigyti naujų vie
tų prie didelio kelio netoli

prieglaudos. Jeigu bus stato
ma prieglauda trinus, ketu
riais aukštais, — iš kur bus 
imta pinigų ?, h- imu*

visa atpuolė. Paliko geriau- P„ifUymai 
šia praktiškiausia mintis - sialvtUau apsvarstyti ir nu. 
statyt seneliams prieglauda1 tarįį.
Labdarių Sujungęs žemėje , Parduoti labdarių ūkį
prie dabartinės Sv. Kryžiaus 2 statyt aeneliams prieg.
ligoninės. Įaudė Chicagoje

Tuo atveju, ūkis nereiks-’ 3. Paskelbti Statybos Vajų 
lingas ir jei būtų galima pa-1 4. Išrinkti Statybos vykin-
togiomis sųlygomis parduoti, tojus — atskirų Komitetą.
— parduotinas. j Visose kolonijose sure-
Prieglauda gistruoti lietuvius vargšus.

Kai žmogus neturi kur pri-j d. Ištirti kokiomis sųlygo- 
siglausti, ar kai neturi savo mis priimami seneliai, nors 
šeimos, ar pasidaro tiek nu-' ne vargšui, į kitų tautų pa
silipęs, kad nebegali pats sa-1 našias prieglaudas.

skitas draugijėles, kad sude
rinti jų veikimų ir sustiprin
ti šelpimo akcijų Lietuvoje. 
Mažos draugijėlės pafeindavo 
kiek savo ‘miestelio žydus, bet 
nesant centro, kuris sudarytų 
bendrų planų, negalėjo nuvei
kti didesnių dalykų. Dabar 
jis įsitikino Federacijos nau
dingumu ir jau apie 2000 ma
žų draugijėlių įstojo į Fede
racijų. Pirmu tokiu didesniu 
užsimojimu yra planas pasta
tyti Kaune bendrabutį keliems 
šimtams jaunų žydų, aur jie 
gyvendami per kelius metus 
išmoktų amatų ir, likę Lietu
voje arba iškeliavę į pasaulį, 
būtų pasiruošę gyvenimui. A- 
merikos siuvėjų sųjunga, ku
rios prezidentu yra Lietuvos 
žydas Sidney llillinan, ypa
tingai parėmė tų sumanymų, 
tučtuojau paskyrė 10,000 dol. 
ir dar 15,000 dol. pažadėjo 
vėliau. Tuos pinigus - gavus, 
Fed. of Lith. Jews mano pra
dėti Kaune statybų ir patį 
namų — bendrabutį pavadin
ti Sidney Hillman vardu.

Sekmadienio susirinkime 
priimtas Federacijos statutas, 
iš kurio matyti, kau jt sau 
tikslu stato remti socialinį ir 
kultūrinį žydų veikimų Lie
tuvoje. Apie 4 vai. p. p. į 
Konferencijų atvyko Lietuvos 
Gen. Konsulas J. Budrys. Jo 
atvykimas visų dalyvių buvo 
sutiktas atsistojimu ir ovaci
jomis. Konferencijos pirinini-

Philadelphijoje ir kitur. Jis 
visur turi draugų. (Vėl visuo
tinos ovacijos).

J. Budrys pasakė atitinka
mų žodį, tarp ko kito pareikš
damas, kad dabar, atgavus 
Vilnių, žydų skaičius Lietu
voje pakilo iki 350,000. Ir to
liau, kaip ir iki šiol kad bu
vo, reikalingas ypatingai ge
ras sugyvenimas. Jis išreiškė 
viltį, kad Amerikos Įdėt. Žy
dų Federacija palaikys stip
rius ryšius su Lietuva. Turė
dama tarp savo narių daug 
žymių asmenų, žurnalistų ii 
leidėjų, pavartos savo įtakų, 
visuomet gindama teisingus 
Lietuvos interesus. Be to, pa
dėkojo už 200 dol. aukų Vil
niaus reikalams.

Po to, dar kalbėjo Bostono 
žydų atstovas, pareikšdamas, 
kad išgirdę konsulo žodį, kad 
Lietuvos paviljonui išlaikyti 
reikia paramos, jie tuojau su 
lig išgalių jų davė.

Philadelphijos žydų atsto
vas įteikė Gen. Konsului 50 
dol. aukų vilniečiams šelpti.

Po sveikinimų vėl pereita 
prie dienotvarkės. Rezoliuci 
jų komisija pateikė susirinki
mui nutarimų:

pareikšta j$ayo džiaugsmų ir 
pasveikinti per Lietuvos gen. 
Konsulų Lietuvos valdžių su 
Vilniaus atgavimu ir pareikš
ti, kad šioje trečioje metinė
je konferencijoje, Lietuvos žy
dai išeiviai Amerikoje, kaip 
vienas pasiryžę remti kuo iš
galėdami Lietuvų ir

antra, tuojau pradėti vajų 
po visų Amerikų surinkti Lie
tuvos žydams 100,000 dol.

Čia pat ant prezidiumo sta 
lo pasipylė čekiai ir pinigai. 
Sukelta geroka suma aukų to 
fondo pradžiai.

Kaip Su Šiuo Pasauliu 
Atsiskyrė Bedievis

klausimų Pietų Afrikoje išspręsti kaip ga- I vo gyvenimo reikalų prižiū- 7. Aiškiai susitarti su bū- 
lima greičiau. , rėti, jam reikalinga prieglau- simos prieglaudos vedėjomis

---------------- I da. Daug įvairių priežasčių administracijos ir atlyginimo
Ispanijos pirmas kardinolas Goma davėiga|j paskatinti viena, ar kitų klausimais.

laikrašščiui “Tablet” pasikalbėjimų, kuria- v____ _____-__ u r,....*:

Voltėras buvo vienas pik- 
čiausiųjų aštuonioliktojo am
žiaus Dievo nekentėjų. Jis da
rė kų tik galėjo žmonėms be- 
dievinti ir Kristaus įsteigtą
ją! Bendrijai kenkti. Būda
mas visame pasaulyje garsus,

įkę l ai Reiškia?
«aAar ouvu paskelbta iš Kauno atėjusi 

Aiuia, kuri verčia uetuvius susirūpinti. Prsk 
*mzama, zad spa ių mėn. 31 d. atvyko į Vil
nių apie 40 oo vietų tankų. Tikslas esąs ne
žinomas.

Tuo pačiu kartu pranešama, kad Vilniaus 
mieste visą dieną buvusios demonstracijos 
prieš žydus, kad sunkiai sužeista BO žydų ir 
kad demonstrantus malšino Lietuvos kariuo
menė.

A anksto ir drąsiai galime pasakyti, kad 
lietuviai demonstracijų prieš žydus nerengė. 
Jas greičiausia bus surengę Lietuvos prie
šai, provokatoriai, norėdami sudalyti prie
žastį bolševikų armijai įeiti ir “drausti ir 
malšinti sukilimą

Pašaipa pradėjo kvatotis ir 
sušuko: “Savo vietų dangu
je parduodu už vienų Prūsų 
talerį!” Tarp sėdėjusių buvo 
toks, kuriam jau seniai be
dieviškieji filosofo posakiai 
gadino dirksnius. Tasai ir sa
ko: “Bičiuli, žinoki esųs Prū

žmogų ieškoti visuomenės pa- S- Gauti Vyskupijos Valdy- .. v .
rainos garbingos.senatvės die- tojo priturimų šiam darbui:1'j18 nug ga ėjo ne tik aštriu 
nas baigti be didelių rūpės-! statybai ir vajui, kaip tai bu- i^sąinonmgu žudžau, betli
žių, besiruošiant į naujų po- vo gautu, besiruošiant staty-
mirtinį gyvenimų. Tad pati ti Šv. Kryžiaus ligoninę.

9. Nutarti už kiek bus sta-
sinns suprantama. i t.... n prieglauda ir iš kur im- triai Parpiamas Dievas Zmo- kokia riet, dangųel Je, ga-

Gyvenimiškai galvojant, ti trūkstamas lėšas. i «“*• ir joj® <*»rbuote. Šitie lėtom - imki už j, iš manęs
. ... . ...... _ . ,tooj kyla klausimas: kas gyj Žinoma, besitariant ki|8 begėdiški raštai buvo aklai- kiek nor, .

. rnegiaudojej nr.„j, klanai, m,. tinka-, ~ tarė'irTaraZ

Daug vilties dedama į gražiai beatgyjančių kiek turime Chicagoje vargių mui įsusę ir uoliai pasenę, , .. , . . , j .
katalikų akcijų. Yra pagrindo manyti, kad bet., ar kitaip nelaimingų, garbingus sumanymus, ilgų J? f- - i *

me pareiškė, kad Ispanijos katalikai be kit
ko dabar yra susirūpinę atstatyti sugriautą
sias bažnyčias. Vyriausybė pagal išgalės pa
siryžusi padėti. Antras rūpestis — kaip su
sidaryti naujus kunigų būrius vietoj sušau
dytų, ar virtusių invalidais. Yra daug sto- J prieglaudos mintis yra vi- 
jančių j seminarijas ir į vienuolynus, kiti 
net jau visai suaugę, pvz., įstojo vienas
universiteto profesorius, keletas karininkų. . . , , , , . .   * ’ * tuoj kyla klausimas: kas gy-

suose. Čia galima parduoti 
raštu. Jis be didžiųjų veiku- tik tai, kas įrodoma esant 
lų yra prašęs per 150 mažų nuosava. Ar ga'ėtuni, nieldžia- 
knygelių ir lapelių. Juose aš- masis, įrodyti iš viso turįs

1778 metai. Volteras uiti 
mirties. Kad ne|rieitų koks 
kunigas, per visų sunkių li- 

Kurtų (nebepirmų) Voltė- | gų buvo saugomas piktų su
ras buvo pas savo bičiulį Prū-, vo draugų: Didroto, Dalem- 

berto ir kitų netikinčiųjų fi-

vo neapsakoma. Tie nuodai ir 
dabar dar nuodija.

bus sudarytas konkordatas, kuriuo nuoširdų-! reikalingų prieglaudos? Juk metų geidavimus vykinti, - 
mo pagrindais bus nustatyti Bazn. — vai-, statant rūmus, reik žinoti/ nepajusime didelės naštos, 
stybės santykiai. j-e gi(jrįamjt patui-1 Vieningas darbas teikia džiau

pų duoti. Šis gi klausimas,' gs nių, o jmsiekti rezultatai ne-
man atrodo, nebuvo keliamas ša darbuotojams užpelnytos Sų karalių Fridriką Didįjį vai- 
Labdarių Sąjungoje. Iš tikrų-1 pagarbos ir padėkos. . i Sese: Išėjo kalba apie dangų,
jų, juk nežinome, kiek yra Linkiu, kad per šiuos atei-

Latvijos un-tas minėjo 20 metų gyvavimo 
sukaktį. Ta proga un-tas gavo daug sveiki
namų, jų tarpe ir iš Lietuvos. Šiais metais 
un-te yra 7,667 studentai. Per tų laikų pa
kelta garbės daktarais 105 mokslininkai, pre
mijuota 290 mokslo darbų ir 155 dipl. darbai. 
Latvijos un-tą yra baigę ir visa eilė lietuvių.

nelaimingų lietuvių senelių. J nnnčius metus sudarytumėte į togių lietuviams 
Be to, kai kurie pasiturin- atatinkamų statybos fondų ir: prieglaudų.

tieji seneliai panorės apsigy-| kad pastatytumėte gražią, pa-j Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

•osofų. Voltėra.s tui matyda
mas krimtosi iš baisaus nusi- 

seneliams vylimo nagus ir velniavos!
ant draugų. Matydumasis be 

(Tęsinys 3 pusi.)

f
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PROF, REGELIS SURINKO DAUG RETŲ PASAULYJE 
AUGALŲ

Tš ilginu trukusios ekspedi-| pažymėtina Tubė spygliuotoji
rijos į Kauną sugrįžo prof. 
Regelis, .lis vasaros metu V. 
I). Universiteto mokslo reika
lais buvo deleguotas į užsie
nius, kur išbuvo kelis mėne
sius. Be kitų Pietų Europos 
vietų, aplankė Graikijos dy
kumas, Kipro salų, kur anga 
rečiausi pasaulyje augalai, 
Albanijos pasienį, Makedoni
ją ir kitas vietas. Prof Rege
lis yra didelis Pietų Europos 
floros žinovas. Jis anksčiau 
tyrinėjo Graikijos gamtų, kur 
rado visai naujų pasaulyje 
augalų. Vienas augalas buvo

(verbaseum spinorum) ir Zel- 
kova Cretica. Iš šio augalo 
vietos gyventojai dirba laz
das. Žavingų kalnų viršūnėse 
profesorius rado ir daug ki
tos, gana retos augmenijos.

Rugpiūčio mėn. pabaigoje 
prof. Regelis per Graikijos 
dykumų Spbakia vyko į Ma
kedoniją, arčiau prie Albani
jos sienos. Tų kraštų vietos 
gyventojai vadina plėšikų vie
ta. Tačiau prof. darbui čia 
niekas nekliudė. Arčiau prie 
Albanijos pasienio teko ^tir
ti kai kurių nemalonumų.

pavadintas šio gamtininko Mat, profesorius, prieš prasi-
vardu. Profesorius pasiryžo 
šių vasarų smulkiau ištirti 
Kiproi salos augmenijų.

Liepos mėn. kai Pietų Eu
ropoje, pavėsyje termometras 
rodė 40—42 laipsnius šilumos, 
prof. Regelis pasiek? Kipro 
salų. Reti kitoje pasaulio vie
toje nesutinkami augalai ten 
randami trijų kalnų papėdėse. 
Tai Dikti, Psiloritis ir Levka- 
Oro (Baltasis kalnas) kalnai. 
Visi tie kalnai yra apie 2200 
— 2600 metrų aukščiau jūros 
horizonto. Tai reto gražumo 
kalnynai, kurių papėdės ap
dengtos tankiais kipariso miš
kais. Tokių puikių miškų, su 
milžiniškais kiparisais nesu
tinkame ne tik Europoje, bet 
ir kituose kontinentuose. Tos 
vietos kasmet sutraukia daug 
turistų ir archeologų, nee ten 
turistų ir archeologų, nes ten 
miestų griuvėsiai.

Gamtos tyrinėjimai tose 
randami netik kalnų papėdė- 
vietose sunkūs. Reti augalai 
se, bet ir viršūnėse, tarp pra
rajų ir aplamai tokiose vieto
se, kurias paprastam turistui 
pasiekti nevisada įmanoma.

Pasikėlimas į kalnus nelen
gvas. Teko gabentis įvairių 
mokslo prietaisų ir kitų daik
tų, Prof. Regelis pasisamdė 
palydovų, gerai pažįstantį a- 
pylinkes. Palydovas atsigabe
no ir du tvirtus asilėnus. Ant 
vieno jų sudėjo daiktus, o ki
tu profesorius jojo į plokšti- 
kalnius. Kalnų apačioje susi
siekimas palyginti neblogas. 
Ten yra ir šiokiu ir tokių ke
lių, kuriais varomi ūkininkų 
gyvuliai ir turistai kopia į j 

kalnus. Tačiau 1,000 m aukš
tumoje susisiekimas blogėja. 
Čia profesoriui teko sutoti 
Laniti plokšti kalnyje, kuris 
turi nemažiau kaip 6,000 ma
lūnų. Šie malūnai iš žemės gel 
mių pompuoja vandenį, nes jį 
ten pasiekti sunku. Per šį plo- 
kštikalnį prof. Regelis pasie
kė tokias kalno vietas, į ku
rias daiktai toliau su asilėnu 
gabenti neįmanoma. Teko da
ryti ekspedicijos stotį. Prie 
vieno didelio kalno buvo pa- Į 
daryta palapinė, kur palikti 
įvairūs moksliniai instrumen
tai ir kiti daiktai, o profeso
rius į kalnų viršūnes kopė pė
sčias. ! ! ’|

Dikti, Psiloritis ir kituose 
kalnuose prof. Regelis aptiko 
rečiausių žemės rutulyje au
galų. Pasak jo Kipro saloje 
galima užtikti net apie 80 to
kių augalų, kurių nerasime
niekur kitur pasaulyje. Iš jų

dedant karo veiksmams, nu
vyko į Albanijos pasienį, kur 
norėjo surinkti kai kurių re
tesnių šiaurinės Graikijos au
galų. Kelis kilometrus nuo 
Albanijos pasienio berenkant 
augalus, jis buvo vietos val
džios sulaikytas. Mat, tose 
vietose galima lankytis tik su 
leidimu, o profesorius jo ne
turėjo. Tačiau nesusipratimas 
buvo greitai likviduotas ir 
profesorių po kelių valandų 
paleido.

Antrųjų karo veiksmų ■ sa
vaitę prof. Regelis, per Ven
griją ir Vokietija, išvyko na
mo. Dalį surinktos augmeni
jos parsigabeno, bet kelis la
gaminus teko palikti Graiki
joje. Jie į Lietuvų bus atsius
ti dar šį rudenį. Surinktus 
Kipro saloje ir kitose Graiki
jos vietose augalus prof. Re
gelis apibudins Kaune. Jis 
ten surinko net kelis šimtus 
Kipro < salos augalų, kurių

VIEŠBUTIS, KURIAME ĮVYKS ‘‘DRAUGO’ BANKIETAS beviltiškai šaukdamas: “Ma
ne paliko ir Dievas ir žmo
nės ! ’ ’

Ar ir šiandien taip neesti j 
Kristaus priešams! Sakyki
me, kad .neesti. Bet ar nebai
siau jiems esti anapus kars
to!

Nepaprastai Palengvinimas < 
Reumatiškų Skausmų

Nekentikite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3148.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 J 

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

Arentadianiai* • n On ’2

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI,

•r akin’ne nrtfaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNA!
DANTISTAS

,446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniaia. Ketvirtadieniai* Ur 

Penktadieniaia 
• 10.19 rvfo 9-6. 7op

Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 3147 S Halsted St ChifnffA mentas ūmai suteikia laukiama pa- . ' VnitdgOlaukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Pirmadieniais. Trečiadieniai* ir 
fte#tadion!«i®

Valandos: 3—8 P. M.

T.1 PAWal RQA0

LIETUVIAI DAKTARAI

Į Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. Ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pa"al sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue

Tel. Cicero 1484.
Gražusis Shoreland Hotel, kuriame įvyks “Draugo“ 30 metų sukakties bankietas, lap 

kričio 19 d. yra .puikioj Chicagos dalvj prie pat ežero. Čia katalikiškoji lietuvių visuomenė Į 
susirinks puošniame Crystąl ballroome lapkričio 19 d. atšvęsti “Draugo“ 30 metų sukaktį.

Bankieto programa paruošta gausi ir turtin ga gražiausiomis lietuvių dainomis, kurias 
išpildys geriausi lietuvių dainininkai ir muzi kai. Tai bus džiaugsmo ir meno šventė.

Džiaugsftnės, kad vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dienraštis įstengė išgyventi 30 
metų. Tai mūsų lietuviškosios visuomenės kultūrinio darbo apvainikavimas. Tam džiaugs
mui pilniau pareikšti ir ruošiamas sukakties bankietas su šaunia programa. Į tų bankietų 
turėtų atsilankyti 'kiekvienas bent kiek prijau čiųs lietuvių kultūriniam darbui.

Tad lapkričio 19 dienų visi į Sboreland Ho tel, 55th Str. at Lake.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal suts/'J.
Ofiso telefonas PROspcd 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

OR. WALTER J. PHILLIPS
OVT1VTO.TAS TR CHIRURGAC 

2155 VVest Cermak Road
OVTRO VtLAVTinR.

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

OR.F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEORf 
2158 W. CERMAK ROAD 

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

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

tarpeybuą ir labai retų, gal 
dar nežinomų gamtos pasau
lyje. Surinktus duomenis pa
naudos moksliniams universi
teto darbams. J. P-nius

SKELBKITĖS “DRAUGE”

KAIP SU ŠIUO PASAULIU 

ATSISKYRĖ BEDIEVIS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Dievo ir kunigo mirsiąs, sa
vo draugams sušunka: “Jūs 
man rengiate prakeiktų gar
be“. .

tarpa vy»7
Nelaimiais šėlo ,yg pla gR g KW|NN

karnas. Joto protestantas gv-
•’ 1 (KVTEOINSKAS)

dvtojas Tronšėnas sakė, kad; ©vtyvtojar TR CHIRURGAS

tai mena graikų literatūros 
Oresto šėlimų.

Šisai bedievis savo gyveni
mų baigė 1778 m. kovo 30 d.

I 1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sutarti.

UR. CHARLES SEGAL
GvnvTO.TAS TR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros luboe 
CIIICAGO, ILL 

Tel. MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki 4 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. u 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rvta

W0MEN!
read how thousands have been able to

GET NEVV ENERGY
IMPORTANT Nstfcal Taiti lenai WNV Faaaat tytfa L Flattaai'i VagattMa eta
pam! Hu Baan H«Ui*g Weak, RaaSaam, Hemai Wtaes Fer Onr Half A Ceatary!
If you feel tired out, limp, listlesa, some food which your body uses 
moody, deprested—if your nervee directly for energy—to help build 
are constantly on edge and you’re up more physical resistance and thus 
lotiną your boy friends to more at- help calm jittery nerves, Iessen fe- 
trsctive, peppy women— SNAP OUT malė functional distresa and give you 
OF ITI No man likęs a dūli, tired, joyful bubbling energy that ia re-
eranky woman.

All you may need ia a good reliable
tonic. If so try famous Lydia E. 

* Pinkham’s Vegetable Compound.

fleeted thruout your whole being. 
Over 1,000,000 wo»>en have re-

Dorted marvelous benefits from 
nkham’s Compound. Results

Let it stimulate gastric juicea to help should deliįht youl Telephone your 
digest and asaimilate more whoie- druggist right now for a bottle.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
CsarrūK Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y. 

Katalikiškas Laikraštis Yra Jū3ų Geriausias Draugas 

Kaipo Toksai, “Draugas”' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

KAS RYTELI. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena PeŽiukaitė *
.Tonas Rukštnla * Mikas Overlingns * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Jnzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H 1 P 
Kas Ryta * Kas Ryte

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųUM naujus namus ant 
lengvu mėnesinių limokijimų. Darau vi 
noki taisymo darbų bu jokio cash įmokė 
tino ant lengvų mėnesinių limokijimų 
(Iigannu geriausi atlyginimų ii Fire Is 
surnnce Oompanijų dil taisymo apdegu 
šių namų). Darau paskolas ant nauju ii 
senų namu. aut lengvų mėneeinių limo 
kėjimų nuo R iki 90 metu. Reikale krein 
kitėe prie*

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

>•••••«•* »»»><» ♦-<

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTKADTENTO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 

WSBC — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

OR. P. J. BEINAR
fBFTNARACSKASl 

avnVTH.TAP IR CHIRURGĄ P 
6000 So. Halsted Street

TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612.
Res. — Yards 3955.

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal autartį.

T»’-*«ua» HPMl/vk

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

Ofiao valandoe •
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve.

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Ree. 6868 So. Talman Ava.
Ree Tel. GROvehiU 0617 
nfflee Tel. HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

▼ei. 2—4 ir 7—8 vek
»r VadAlinmis anaitnms

2423 W. Marąuette Road

OR. STRIKOL’IS
| FMTRTOTAN end SURGBON

I 4645 So. Ashland Avenue
ottpo VALAvnnp.

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
W«dZtimni« neav* antartį 

n#fir» t.i TARda 47«v 
Namu Tat PROeoaet IBM

*•» navai 6198

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Valandoe* 1—3 popiet ir 7—S a a 

RFZTDF.NCTTA
6631 S. California Avė. 

Telefoną* REPubUc 7868

Office Phone Rea tad Offioe
FROspect 1091 9968 B. Leavitt «»
Val. 3-4 np 7-8 enk. CANai 070*

DR.J,J.KOWAR
<H0WARflZA81

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai,
saga) eutarti

Tai YARde 6891 
Ree - KENvrood 8107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 0:30—8:30 
756 West 35th Street

Ofiso Tai VTReinl* 00S« 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rerideaeiia
6930 Ro Claremont Ava

Valandoe it—10 A M 
Vodoliomie nas-nl entarti

Tai OANal 0967
Rea Tel PROanaet

DR. P. Z. ZALATORIS
GVT1VTO.TAS TR CHIRURGĄ® 
1821 So. Halsted Street

Reridenciia 6600 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. rvto iki 3 popie* 

6 Uri O vakare

Tel VARde 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DAHTISTAfl

4645 So. Ashland A ve
arti 47th flt real 

Vai • nno 0 rvto iki S vakare 
fle-mulnt nar»«1 antarti

DR. V. E. SIEDUNSKI
nAHTIflTAF

4143 South Archer Avenue
Telefonas Ijifavatta SAM

Antradieaiaia Kate* rtadieniaia I*

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0884

Pirmadieniai*, Trečiadioniaie iv
Aaltadiaaiaia
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PAS JAUNIMO 
VADUS

Į i

/%
niniam darbui reikia tinkamo 

Reikia atlikti

I
-KBG

MAS
Į JAUNUOSIUS

pasiruošimo. ---- -------------------

praktikes darbas toje organi 0’ J(,u,li/sie, "f yaunga 

zacijojs, kuriai vėliau teks Uu ^n^stna> Giriesi audringa
vadovauti. ”
“Kodėl kvla irjaunųjų 

senųjų skyrimasis ?”

“Tik iš nesusipratimo. Juk 
siekiame tų pačių idealų, 
jiems dirbame ir pasišvenčia

Pasikalbėjimas jaunimo klau
simu su Dr. A. P. Rakausku.

Nuo pat studijų laikų iki 
šiol, dr. Rakauskui tenka 
dirbti su jaunimu, jam vado
vauti. Šiuo laiku dr. Rakau
skas- viešajam Amerikos lie
tuvių katalikų gyvenime uži
ma vienų svarbiausių rolių: 
pirmininkauja A.L.R.K. Fe
deracijoje ir šalia to eina vy
riausio daktaro kvotėjo pa
reigas A.L.R.K. Susivieniji- 
ir A.L.R.Š. Moterų Sųjun
goje.

Jo žodis jaunimui — jdo- Į 
mu ir svarbu. Tad tuo klau
simu ir darau su juo pasi 
kalbėjimų.

Kaip žaibai dausų.

Tokiame įvairių asmenų su*
, sirinkime, o nėra nei kam,

jo rytojaus ugnis, kuri kaip, Visi jo Kuopos kareiviai Aš mačiau jį tokį jaunų ir neį apįe k^ kalbėti. Rodos, 
žaibo blykstelėjimas gali nu*, buvo daug senesni už jį. Tai puikų. Jo kaktoj kovų ran-j tėvas, būtų jis ar profesijo- 
šviesti Amerikos lietuvių ry- buvo rinktinė gauja mušeikų, das, o ant krutinės pasižymė-1 nalas ar darbininkas, beabė-
tojaus padanges ir perkū
nais sudaužyti pakelyj į 
skaisčių ateitį atsiradusias 
kliūtis. Kas gi gali išdrįsti 
jums kelių pastoti, jei jūs 
pasiryžusiai savo tikslo siek- 
sit.

Koks nuostabus tas mūsų 
gyvenimas! Kiek jame neiš- 
semamos jėgos, grožio ir 
įvairumo. Kiekvienų rytų vis 
nauji pasauliai, vis naujiems 

me. Dažnai vienus nuo kitų žmonėms atsiveria nešdami 
skiria nedidelis metų skai-'su savim kažką nepaprasto ir 
čius. Gal senesnieji nesupran-! slaptingja.
ta ir neįvertina jaunųjų? i Kas rytas su saule gimsta
Anaiptol, jaunimas yra verti- nau jį žmonės, naujos jėgos, lingu dvasių ir gyvų kūry- 
namas ii' branginamas. Ar ne kurįos kurstys amžinųjų gy- bingumų dalinai gal ir pri- 
dėl jaunųjų šviesesnės ir ge-lvenįnio ugnį. Tai busimieji trenkė, bet jūs galit prisikel- 
resnės ateities statomos mo-|g,nongs _ tai jaunoji karta, jti. Jūs prisikelsit ir parody- 
kyklcs, kolegijos ir kitos in- ! nuo kurios
stitucijos? Manau, kad ir 
jaunimas tai gerai supranta 
ir įvertina.

prieš

JIS NEGRĮŽO

karų sėdėjusi kalėji- į jimo ir drųsos medaliai. Na

Tik jis mokėjo juos suvaldy
ti savo. geležine ranka.

Jie mylėjo jį. Ta šiurkščia, 
kareivio meile, kuri reiškiasi 
kaip laukinio žvėries prisiri
šimas prie savo pono, kuris 
jį plaka ir peni.

lr jis juos mylėjo ir mėgi
no sušvelninti jų būti. Atako
je jis kartu su jais dalinosi 
pavojais ir mėgino kaip ga
lima daugiau gyvybių išgel
bėti.

Iš atakos jis visados grįž
davo susijaudinęs, nes kovos

simus giliau -pagvildent ir s.u- dįna stingstantį gyvenimo Ini,l lietuviškąjį gyvenimų. lauke liko jo kareivių, kurių
švelnint senosios ir juanosios pu]g#> iftnaujo įlektrina siip- . šių minčių vedamas ir pa- k""l) gal,alal •i’"*'’! ze’ 

kartos nesutarimus Is savo|aUntį 8itiksdaluas jOa jaun j mę ir penėjo žiaurius varnus,

puses Jaunimui linkiu ge- pradeda „aujl} gyvanim,. nora dirMi v5, --- --------------------------------------------------

riausio pasisekimo ir sveiki- i * .
nu Draugų1' kad jis savo įsivaizduokit pasaulį be a gims a ,, launir*10
garbingos 30 m. sukakties, jaunimo. Kiekviename žemės Drauge. Jums,

— • - • • i • k-plio imsi suki iop viskas au- draugai skiriama vienas pus-
proga ©mesi si nauja skyrių J Keno pasisukime \ įskųs ap . ,

įVesti A Skirius • mirtų. Paskutinė daina būtų lftPls kas savaite. 1 enktadie-
išdainuota, ir paskutinė aša- nl- Nuo jūsų priklausys kiekX
ra nudžiūtų. Gėlės nustotų 
žydėję ir sėklos vaisių nebe-

Šiandie jazz’o ir 
muzikos įkarštis ir pašėlęs 
gyvenimo impetus jūsų ga-

“svving”

visas gyvenimas sįt, kad lietuviškai dinaminis 
priklauso. jūsų kūrybingumas nežuvo ir

Jaunimas, tartum toji di- 7ne^ūs. Jūs įžiebsit gyvybės 
naminė jėga, tas gyvybės ei- *r elastingumo į jau piade- 

• Jaunimas’ galės tuos klau- eksyr{US kuris nuolatos i§ju. dantį rodyti stagnacijos žy
mių lietuviškąjį gyvenimų.

skyrius
jaunieji

’d/i

NECENZŪRUOTOS
ŽINIOS

Įdomu pas kų B.V.M 
Kų, daktare, manot apie turi musketieriai eina?

‘Jaunimo’ skyrių ‘Drauge’?”
“Jaunimo skyrius yra bū-

atrodo neperskiriami.. . 
skutiniuoju laiku labai

ke-
Jie

Pa-
daž-

tinai reikalingas. Amerikos naį galima pamatyti Eugeni-
lietuvių jaunimas yra per

daug nutolęs nuo senesniųjų.

jų Nausėdaitę su aukštu rau
donplaukiu, kuris puikiai mo-

ypač nuo ateivių. Plyšys tarp ka akordijono klavitūra žai- 
jaunosios ir senosios kartos Nejaugi dažnų pasiniaty- 
bendrai būna didokas, bet ,nų priežastimi būtų akordi- 
tarp lietuvių tei ypač ryškiai jonas?.... Atrodokad Joe 
pasireiškia.

‘Jaunimas,' manau, suar

tins jaunuosius su senaisiais, 

parodys jaunųjų gerus norus, 

kūrybinę galią vyresniesiems, 

o jaunesnieji ga’ės pamatyti 

nuveiktus senesniųjų darbus 

ir visai tai teigiamai įvertinti.

Tiesiog vieni kitus įvertinę 

ir supratę, turėtų ir pamilti.”

“Bet juk jaunieji yra se
nųjų konkurentai, ar ne?”

“Tiesa, jaunimas dažnai

muose. Jie buvo drųsūs ka- Į mie jo laukė motina. Jo su 
reiviai, bet ir nesuvaldomi, trim medaliais.

Lauke pasigirdo r kareivių 
žingsniai.

įėjo majoras ir išsivedė jį. 
Išeidamas jis man netarė nė 
žodžio.
a

Pasigirdo komanda. Išpuo
liau pro duris ir sušukau: 
“Majore!”

Jis atsisuko ir pažiūrėjo į 
mane.

“Majore, kų su juo dary
sit?”

Majoras pažvelgė į mane 
ir pamažu iutarė:

“Jis bus sušaudytas!”
Apsisuko ir nuėjo. Juos 

prarijo naktis.

jo priguli prie vienos ar .ki
tos draugijos, suseina su vi
sokiais žmonėmis, kalba apie 
politikų, dabartinę Europos 
padėtį. Motina ir nejaugi 
pririšta prie pečiaus. Išėjus į 
miestų, į krautuves, suseina 
su daugeliu kitų moterų ii 
sustojusios nemažai pasikal
ba. Jaunimas, vaikai vis dar 
auga, vis daugiau ir daugiau 
kur išeina, daugiau su kitais 
susėję pasikalba. Jie užsi
ima, rūpinasi, vis aukščiau 
siekia mokslu; jųjų akyratis 
kasdien plečiasi. O dar 
įmaišyta šios šeimynos miši
nyje neretai randasi ir die
dukas arba močiutė, kupini 
senovės papročių-posakių ir 
t. t. Kas, nežinodamas, ma- 
n, tų, kad šitokiai šeimynai

Namie jo laukė sena moti- SLsirink"s P™ »‘a>°, alha »
na ir tik pradėtas gyveni- kur kitur’ kalb,,s> Sin{ai 

kuo gyviausiai skamba. Kiek
vieno patyrimai būtų išvėdy- 
ti, o tada visų kitų išplakti 

Taip, kai kur taip ir yra, 
bet dažniausiai — nėra.

Priežastis tame, kad visi 
taip arti gyvendami apsiku- 
lia, apsipranta ir lyg į vagų 

besiskundžiant, kad jų vai- | įpuola. Diena iš dienos tie 
kai niekad nebūna namie.1 patys asmenys, kasdien tie 
“Vis bėga ir bėga, o galas i patys darbai, ta pati imtina, 
žino kur. Sakytum, kad nors suplaka visus į vienų lyg 
kurį vakarų namie pabūtų, mechaniškų mašinų. Kiekvie-

Man įėjus jis ka'bėjos te
lefonu.

<« »>
“Aš negaliu paaiškinti te

lefonu. Aš turiu jus matyti.” 
— jo veide rūpesnis.ilgai ir kaip jis gyvens.

Jame turėtų atsispindėti “Aš turėčiau tam reikalui 
neštų. Vandenynuose laivui vįsį jūsų darbai, jūsų suma- užtenkamai laiko, kapitone, 
nebeplaukiotų ir automobiliai „ymai, jūsų troškimai. Kiek- Galėčiau grįžti pirmų valan- 
pnsiaukelėj sustotų, l’ats gy-'vienas jaunųjų tautinis, reli- dų.”
venimas mirtų, nes nebebūtų g£nis ar kultūrinis pasireiški- << »»
kam naujos gyvybės liepsnos niaa suras nuoširdų nenorit manęs matyt.
įdiegti. pritarimų, kiekvienas jaunų- Bet toi lajwi 8Varbu.”

Ir jūs, jaunieji Amerikos JU rastas akyvų atydų. “.................”
lietuviai, esat jauni ir jumy- Tad į darbų jaunieji drau 
se rusena ta gaivalinga nau- gai!

U

tik
Imas, bet jis negrįžo.

Jun. Vaiva

O KĄ TU ŽINAI, 
ICLIAU?

Dažnai girdime tėvelius

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA
Šįmet Šv. Kazimiero Aka- party, Silver Jubilee Pro-

“ Kapitone, aš mėginsiu 
jums paaiškinti telefonu. Su 
200 žmonių tų pozicijų nega
lima užimti. Aš galėčiau 
jums parodyti žemėlapy j.”

Glebauskas palaiko nuo’atinį , , . ... . v .• i i -T_ , , ,. demijų lanko 40o mergaites, gram ir šokių plakatus. Dau-
pasima ymų. a a au lamo kurį 206 lietuvaitės ir 199 gelis studenčių darbai apdo- 
ji diena, Juozai?.... Suėdė svetimtautės. vanoti dovanomis ir pažymė

jimais.

“Aš puikiai žinau vietų, 
kapitone. Tai stačios uolos 
— joks žmogus negali į jas 
įlipti.”

U 9 f

‘Aš žinau, kapitone, ne

turi pilnas rankas apsiėmęs
tvarkyti vyčių merginų bow-! Geresniam studentės pa- ,
ling ratelius. Bet jis tilo tik- ruošimui gyvenimui visas jos j Šalia vaizduojamojo meno 
rai patenkintas.... Pasitai- veikimas šalia mokslo paskir- akademikių tarpe nepamirš* 
ko, jog kartais mergina visai stytas grupėmis ir klubais. ,tas ir muzikos menas. Simfo- privalus ginčytis.”
užvaldo vaikino mintis. Mes • Sodalicija. Visų organiza nijos ir šokių orkestrai pa- Jo balsas buvo minkštas ir 
patariame Jerry Balsevičiui cijų branduolys, savyj api- laiko daugelis metų tradici- ramus, bet aš jauste jaučiau 
pasisaugoti.... Kartais mes mus visas studentes, yra švč, jas. Simfonijos orkestrų su- jame vykstančių tragedijų, 
stebimės kas toji laimingoji, Marijos sodalicija, kurios daro penkiasdešimt penkios
kuri sučiups “Flip” Kli- pirminis veikimo tikslas yra muzikantės, kurios savo ga- 

meta šūkį “užleiskite mums kūnas. Jis atrodo sunkiai Katalikiškoji Akcija, bumais yra laimėjusios dau-
vietas.” bet tei nėra kenku-(sugaunamas. Vienas tų “hap| Sodalieijos programa įvui- gelį pirmųjų vietų kontestuo- 
rencija, o tik savo nuomonės py g<, lucky” vaikinų.... ri —■ lavinimas savųjų narių se su panašiomis miesto Jiigh 
pareiškimas ir priminimas Kas paleido “Tarzan's skonio katalikiškai literatūrai school organizacijomis. La
imesniems, kad juos tinka mate” f Gal Kazys B. žino! ir švariam menui, ruošimas blausiai mėgiamas Chicagos

“Kapitone, tai negalima!” 
Šį kartų jo balsas buvo tvir
tas, beveik įsakus. “Tai ne
galima! Prieš apkasus yra
nutiesta net 
vielų užtvarų.

10 spygliuotų 
Savo kuopoj

mat respektuotų.

Senieji nenori trukdyti

jaunimo veiklos, nestabdo jų

bet ne, tik žiūrėk, tau jau ir 
vėl lekia per duris. Jiems 
namai tai tik kokia “bur- 
ding-hauzė,” pavalgė ir vėl 
per duris. O naktimis tai ka
žin kada parsibaladoja. Muš
ti jau negali — užaugę. O pa
sakyk, tai ar klausys. Sau 
tyli, arba murktelėj žodį ki
tų ir vėl tyli. Nei su jais gau
ni pasikalbėti, nei nieko.”

Taip, jau šiandien retai 
randi šeimynų, kurioje visi 
susėdę prie stalo, arba jau 
pavalgę, ir visi sau susėdę 
kur nors pasišnekučiuoja. 
Kalba prie stalo

nas kaip kokia numatuota 
dalis, atskirai, šaltai atlieka 
savo darbų ir toliau nemato, 
nesirūpina. Tėvai nuolatos 
žiūri į savo pagimdytus tik 
kaipo į ‘vaikus,’ kaip pie
muo į avis. O vaikai iš ma
žens žiūri į tėvelius kaipo į 
teisėjus, visų įstatymų išda- 
lintojus. Brolis seserį, sesuo 
brolį priima -- pripažįsta tik 
kaipo tos šeimyniškos maši
nos dalį.

Toks gyvenimas yra klai
dingas, nesveikas, negeras. 
Visų pirmiausiai šlubuoja 

(jeigu dar todėl, kad ten nėra pripažin
ta keli faktai: pirmas, kad 
kiekvienas asmuo yra indivi- 
dualas, o antras, kad ir jau
niausias auga ir mokinasi, 
na ir išmoksta!

vienu laiku susirenka paval
gyti) dažniausiai susideda 
tiktai iš išbarstytų sakinių. 
Tėvas užsiims apie kokį ne
paprastų atsitikimų darbe. 
Motina gal pasiskųs, kad pa
ilsus, šiandien turėjo daug 
darlm — skalbė. Sūnus, pa
kėlęs akis iš savo dėžės, už
klaus, ar dar neatnešė vaka-

aš teturiu vos 12 žirklių vie
loms karpyti.”

Sakyčiau, dažniausiai ne
pripažinimas šių pagrindinių 
faktų iš pusės tėvų, viskų ap
verčia ankštyn kojom. Jia 
nemato, kad laikyti savo vai

.. Kai matai merginų būrį, studijų šių dienų klausimais Hetuvių. Orkestrams artymai 
žinok — jų tarpe rasi Lon etc. padeda choras, kurio reper-
Laban. Oh, for the life of n,

>»
tuare randasi nuo lietuviškų 

Aleno klubas. Tiktai meniš- i , • • ,. . ,. . . dainų iki sunkiausių maestrų
, . • i , , , ... . «ui išlavinto skonio žmogus , _ . . , o.atsakingoms narui- do kad Side merginos .... ... kurinių. Chorų sudaro 8.)

, , »• . 1 , gali įiajusti gyvenimų ir bent
goms, kai pažinsite vedamo mėgsta Town of Lake, Bose- , ,. ! .’ . ' . A , . mergaites.,___.. ...... i I, , , .. daliniai atjausti tų harmoni-
kryptj ir Uniją, bus jums per i land, Marouette kolonijas. . . J .. . ____ _' ' . jų tarp pasaulio ir Kūrėjo.Ko trūksta Uc.sZ Šule vaiki- i am meno

nanisr.... įdomu butų kuzi- . , .... n r akademijoj
... . . . ,notl kas toks tnM D,,n klubas. Jis padalintas į dvi BP°rto Kr’ipė, kurios veiki-ne, prašom atvykti ir pats

• T”“,r ? -lalis. grupė, „i,- ma» .laugiauniu „uridaro su-tai „a.laryti!”
J . i'ti'inr-io hoalmilaniaa. >al lninint5 vrn Ąi,.įn jP darant tarpklaainiu. žaidi-

rra reikalingas

iniciatyvos. Tuoj, kai tik pžk “woman’s 
siruošite

leista ir yra perleidžiama in- 

ititucijų ir organizacijų va 

devybč.

uoiima3, taip pat ir visucmc-

man Atro-
Jei neturim žirklių, 
nukųsti dantimis!” 

staiga jis sušuko. “Mano ka
riai gali nukandžioti danti

“O!
galim

geras P&M'i A'al/icrine ir Sofija Bagdo-

“Mano šuniukas pražuvo.” 
“Pasiskelbk laikraštyje.”

nai tės ir Ona V saite galėtų 
mums pranešti.. .. Iled. mininkė ir 

ftios žinios necenznruotos sekretorė.

Sportas. Kad išaugintų su- 
skoniui lavinti, sidomėjimų sportu ir žaidi- 
smlarytas Meno n,ais» akademijoj sudaryta

sekretorė Virginia McKenna, ,nU8,
antrosios — Silvija Eisiu pir-l Nepamiršta lietuvės akade-

Frances

mis!”
Jo balsas buvo baisus. 
“Na. tokiu atveju, kapito-

Ir jis susmilko k&lčj. Tam
soj aš jo nemačiau, tik gir
dėjau sunkų jo kvėpavimą. 
Siaubas suparaližavo mano 
liežuvį ir aš negalėjau ištar

Juška, mikės ir savosios kilmės. Jos 
mielai mokosi lietuvių kalbos,

“Nieko negelbės. Mano Su- ir už jas neatsako nė redak- I Klubas paruošia visokius tautosakos, istorijos ir lite-iti nė žodžio. Prieš mane pra- 

ukas nemoka skaityti.” Į cija, ne reporteris. Halloween party, Valentine, r at iros. r bėgio įvairiausi vaizdai.

rinės “gazetos.” Mergaitė ...., . , vii į kus vienoje klasėje per visusperspės savo kurį brolį, kad A ,_ ,i -j
prie stalo pratintųsi dau
giuu “elegantiškai apseiti,” 
kad taip garsiai zupės iš 
šaukšto nesi i urbtų. Kuris 
jaunasis gal paprašys, ar nė
ra ko daugiau vulgyti, ko ki
to?.. Po stalu šuniui suunkš- 
čius, kuris iš vaikų duos jam 
kąsnelį mėsos, ranką iškėlęs, 
“prašyk, prašyk Rudi, pra
šyk..” Tai toks prie stalo ir 
pasikalbėjimas.

Keista, sakysite, padėtis.

metus yra begalinė klaida. 
Juk jei ir ne dėl ko kito, tui 
reikia žinoti, kad vaikas au
ga kūnu ir protu — jis kas
dien mainosi. Bet tėvai, ir 
vyresnieji, vis dar žiūri kai
po į tų patį, kuris snarglį 
varvindamas apie kampus te
besitrankė. .Tų visus norus, 
sumanymus vertina ta pačia 
verte.

Raufas

(Bus daugiau)
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L VYČIŲ BOWLING 

LYGOS STOVIS

L. Vyčių Nerginų lyga
L
3
3 •
9

3
1
0
0
Side

J. Juozaitis

ROSELAND VYČIŲ POW- SPORTO NUOTRUPOS 
LING LYGOS STOVIS

George C. Venslovas, Ame
rikos Lietuvių Atletikos Sų
jungos pirmininkas praneša, 
kad 1940 krepšinio (basket- 
ball) pirmenybės dėl Ameri
kos Lietuvių meisterio titulo 
įvyks šį pavasarį, Cleveland, 
Oliio, vadovaujant Cleveland 
lietuvių atletikos klubui. Ko
mandos iš visų Amerikos ir 
Canados valstybių kviečia
mos dalyvauti. Dėl informa
cijų ir įstojimo (entry) blan
kų, rašykite,: Cleveland Litb. 
A. C., 1267 E. 82nd St., Cle
veland, Ohio.

“Panele, kaip tamstos pa
vardė?”

“Aš dar neturiu pavar
dės. . ”

“Kaip tai?”

“O taip, kad aš dar neiš
tekėjus. Dabartinė mano pa
vardė yra mano tėvo. Nuosa
vų pavardę įsigysiu ištekė
dama.”

Narųuette 112 kp.
Bridgeport 16 kp.
North Side 2 kp.
Brighton 36 kp.
VYęst Side 24 kp.
Cicero 14 kp.
L. V. Apskr. Koras 

Trečiadienį North
kuopos merginų tymas žaidė 
pirmus tris žaidimui šių me
tų lygoje ir laimėjo 2 — pra
laimėjo 1 prieš Brighton 36 
kp. tymų.

Geriausiai žaidė; A. Manst. 
157 vienam žaidime ir 443 
trijuose žaidimuose.

Ateinantį trečiadienį loš 
West Side 24 kp. prieš Bri
dgeport 16-ų kp. 8:30 vai. va
kare, McCormick Club H-se. 
Merginų individual 
nuošimtis

1. Manst N. S. C-5 — 137
2. Daunis Cioero C-14 —123
3. Brazauskas VV. S. — 121
4. Kazl’kas Marų. C-112 116
5. Sadauskas Bri C-36 116
6. VVoicek, A. Mų. C-112 116
7. Bėrutis Bridg. C-16 115
8. Kupson N.S. C-5 — 115
9. VVoicek, E. Mų. C-112 114
10. Razlund Bridg. C-16 114

Team Capt
Vaitkus 
dūkia 
Gricius 
Stočkus 

Pereitų
■žlueriko. Lietuvi? Atletikos 'rat,,li“ a“«alaja Oriciu» > 
Sąjungos sekretorius ir ben- lnan<,4 du žaidimus is trijų- 
tirai artimai dirbus visuose IDa“a turėJ0 566 BPilkas’ 0 
Am. lietuviu laikraičiuose «[««•!»»» 508 d« Griebus
sporto skyriuose, į b eaa‘

_________________ | Vaitkus su 566 pagaliate
jo 2 žaid. prieš K of L. »avo apUbininkue
Spaustuvę. ' prieš Stočkus powerhouse.

Ludwig buvo aukščiausias an 
L. V. Chicagos apskričio tfoj koraandoj| kuri pwloH 

vyrų boaling lygos žaidimai , du
darosi įdomesni, nes prade-1 
dama geriau lošti ir negali-{Numeriai: 
ma iš anksto atspėti, kurie l’avilon 

Mac,ūkas 
Tolan

VV

Amerikos Lietuvių Softball no veikia Bowling Lyga, abie 
Campionatas liko galutinai jų Vyrų ir Merginų.

"Kai kolegijos ratelis „eišpręstas. Rytu fampionai j, žaidimai
L pralošia, jie paleidžia coach, pasiliko Clevelandas, o Vaka . , ... r,
3 kai profesionalų ratelis pra- Ų _ 0,ry. Lu \v
5 lošia, jie palaužia loSSju” - 1 ark Sal^ 33,11 ,r w*‘e"

5 taip paaiškino skirtumų tarp
5 kolegijos ir profesionalų fut

trečiadienį dūkia bolo, VVasliington’o Redskins 
coach Ray Elaherty.

1940 OLIMPU ADA 
DETROITE

Avenue, kas šeštadienio va
karų. Lig šiol, numatoma, 
kad Marųuette, Brighton, 
North Side, West Side ir

jo
1940 metų ohmpijada ture- Bridgeport kolonijos turės 

įvykti Suomijoj (Fin-Lavo tymus šioj lygoj.

L. V. Vyrų lyga
1

VVest Side C-24 laimėjo 2 
žaid. prieš Brighton Park 
C-36.

Marųuette B tymas laimė
jo 3 pral. 0.

Marųuette A tymas laimė-

laimės.
^Vestsidiečiai su Marųue- 

tte Parkiečiais fnainėsi vietas 
dėl pirmenybės, bet dabar ir 
Marųuette ‘B’ tymas prade
da reikalauti tos vietos.

Geriausiai vienam žaidime 
pasirodė Krank Balčiūnas, 
VV. S. C-24 — 223, geriausiai 
visuose trijuose žaidimuose 
pasirodė J. Norkus, W. S. 
C-24 — 579.
Vyrų individual nuošimčiai

1. Rogers, W. S. C-24
2. Manst, N. S. C-5 183
3. Balčiūnas, VV. S. 178
4. Balutis, Marų. C-112176

5. Miller, VV. S. C-24 175
6. Norkus, VV. S. C-24 173
7. Neffas, K of L Press 164
8. B. Clierry, Bri. C-36 162
9. Mastuka, Marų. C-112 160
10. Stankus, W. S. C-24 160

Michigan VVhips Yale 27—7 intersectional

Northvve&tem vvins homecoming beating Illinois 13-0. Paul Soper, N. U. balfbaek (22) is 
shovvn coining around right end vvith Richarde (52) blocking Muosevich (23) Illinois end. 
Corenll’s long ru«s beat Ohio State 23-14. Jim Schmuck (96) of Cornell is shown start- 
ing on one of the long runa that dazzled the Ohio Buckeyes.

Young
Gricius

Dasonas
Bukoutz
Bažmus
Gegžnas
Šūkis

Sabai 
J. Stokus 
Rogeris 

184 Pučkoris
Vaitkus

Oakley 
Janush 
Dargi s 
Ludvigas 
B. Stokus

— Notre Dame slipped by iand)? bet iškilus karui ir 
another foe in Carnegie Tech ftusįjaį pradėjus reikšti Suo- 
by a single point. lf the mijaį reikalavimų, abejoja-
1 ighting Irish go through tJia ar begalės sporto olimpi- (Marųuette Parko Vyčiai
witlmut a dei'eat, they can fi- jada įvykti Helsinky ir ben- [Priims Naujus Narius An
gure themselves a bit lucky. draj Europoj.
Just a margjin of a point af- T„,

, . ... .. . . Ema gandai, kad olimpija-ter touclidovvn this tune. just ® J
a field geal over Purdue and ,la b,,tl Perkel,a » U- S- k“°P°Je e,lla vlsu smarkumu
S.U.U. lt is a tougll, nerve- “ » D,e,roit«' T“'““ abeJ°“- '

, . . » na kad tie gandai būtų pa-racking campaign lor the ° r
,, , ... matuoti, nes tokiu trumpugentlemen who represent the ’ .. ,

great Catholic institution at laiku sunku bu,1) <>»*“Wa'l« 
suruošti Detroite. Be to,
Suomija jau įdėjus dideles

J. L.

tradienio Vakare 

Naujų narių vajus 112-toj

164 124 220 
152 152 155 
132 137 168
158 148 161 
157164 169 

763 725 873

183 204 179 
103 115 108 
145 145 154 
161 182 152 
179 180 200 
771 826 793
190 142' 124
159 lTin?6 
142 102 151 
110 169 140 
186 196 184 
787 719 725 
154 142 199
177 137 144 pennsylvania. Laimėtojais li 
115 141 104 ję0 Cleveland, Ohio Lietuvių 
144 166 189 Sporto Klubas.
163 158 164 Ant «Lablir Day” Gary, 
753 744 700 Indiana mieste Virėjo įvykti

South Bend.

Softball čampijonatas 
Neišspręstas

ir iki šioliai jau įstojo ganą 
daug naujų narių.

Ateinantį antradienį lapkr.
7 d. lygiai 8:00 vai. vakare,
per kuopos susirinkimų, bus
priimami šie kandidatai, ku- 

pinigų sumas pasiruošimui; , . , , ,.1 rių vardai buvo pateikti pir-
vargu ar atsisakys.

Pereitų vasarų įvyko rytų (Chicagos L. Vyčiai Turės
ir vakarų Amerikos Lietuvių 
Softball Čampionato Rungty
nės. Vakarinių valstybių, bū
tent Illinois, Indiana ir Wis- 
consin rungtynės įvyko Vy
čių Dienoj, Liepos 4 d. Lai
mėtojais liko Gary, Indiana 
Lietuvių Sporto Klubas. Ry
tinių valstybių rungtynės

Basketball Lygų
Lietuvos Vyčių Chicagos 

Apskričio kuopos per de
šimts metų — 1927-1937, tu
rėjo savo Lietuviškų Krep- 
šiasvydžio Lygų, kuri buvo 
vienatinė Lietuviška Basket
ball Lyga Chicagos Apylin
kėse. Bet 1938 ir 1930 metais

įuiau, būtent: Edvvin Szanv 
baras, Anthony Mosteika, 
Gregory Purtokas, Stanley 
Pūkelis, Eduard Petrošius, 
Margaret Kazlauskas, Ann 
VVaieekaitis, Ella VVaicekai- 
tis, Christine Krisčiūnaitis ir 
Stanley Sainošška.

Kiekvienas dabartinis na
rys yra prižadėjęs prirašyti 
nors vienų naujų narį; tokiu 
būdu manoma padidinti dvi
gubai narių skaičių prieš 
Naujus Metus.

įvyko DuBois, Peainsylvani-1
• • i, ori i Ti i i i Vyčiai savo Lygos neturėjojoj, Rugs. 20 d. Dalyvavo ko- . * .. į . , , .

j •» m • Kt- v • ir Chicagos lietuvius basket- niandos is Ohio, Michigan iri ’ b
bolininkus reprezentavo laik
raščio “Jaunimo” Lygų.

Šiais metais prie L. Vyčių 
Atletikos Organizacijos grį
žo seni veikėjai, J. Juozaitis,

rungtynės tarp abiejų čam- i Z. Vyšniauskas ir A. Man-
The annual C.Y.O. pjo^tų, bet dėl trumpo lai- I stavičius ir veikimas žymiai

Christmas 1 und boxing Tour- jtQ ryfų valstijų rungty- padidėjo. Pereitų vasarų jie
nament will get under vay nebuvo suspėta surengt turėjo pasekmingų Softball
this week. Slinging of gloves “Playoffs” ir todėl Lygų, o dabar viduryj sezo-
vvill commence Thursday and_____
will continue until Nov. 29th 
when the title bouts mill be 
presented at the Chicago 
Stadium.

The meet opened with pre
liminary matehes for soutli 
section on Nov. 2 and 3.

West Side boxers will 
clash on Nov. 6 and 7 at the 
Madisun Athletic Club, 4711 

i VVest Maiįison street. North 
side entrants will box on 
Nov. 9 and 10 at the Mari- 
gold Gardens, Broadway and 
Grace street. Suburban box- 
ers will meet on Nov. 16 and 

'17 at Joliet, III.
Boys who are vietorious įn 

the city sectional matehes 
will appear in the ųuarter- 
fiųal contests vvhich are to 
be staged at the C.Y.O. Cen- 
ter, 31 East Congress St.,
Nov. 13, 14 and 15, Qnarter- 
final winners will ųualily for 
the semifinals vvhich vvill al
so be presented at the CYO.
Center, Nov. 20 and 21. Thir- 
ty two youngsters, sixteen i n 
the novice class and sixteen 
in the open division, vvill 
come through as vietors in 
the semifinals. These lads 
vvill be the perforpiers in the 
title contests at the Chicago 
Stadium on Nov. 29th.

Marąuette Park Vyčių 
Šokiai Penktadienį

Šių metų pirmi šokiai, 112 
kuopos, Marųuette, įvyks lap
kričio 10 d. Gimimo Parapi. 
jos salėj, 68th St. ir VVashte. 
naw Avė.

Santa Clara beat the Purdue Boitermokers 13-6. Brock, Purdue half back (40) is shovvn 
being dovvned by Stubler, Santa Clara tackle, after an 8 yard gain.

Kartų Sokrato mokiny? 
klausia jį, ar jam vesti ar 
ne.

“Ar vesi ar ne, vistiek tu
rėsi gailėtis” — atsakė Sok
ratas. Notre Dame wina by one point over Carnegie Tech 7-6.

_____________ _____
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
J

Detroito Lietuvių R. K. 
Veikimo Centro 
Nutarimai

Spaliu 26 <1. mėnesinis su
sirinkimas įvyko Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos svetainė
je. Atstovų skaitlingai susi
rinko ir šiaip Detroito veikė
ju.

Susirinkimą atidarė pirm.

Žmogus yra mėgstąs grum 
tis gyvulys. — <7. Papini

Ką daryti kada 
turite slogą.

Plrmutln s i’alykas. turint slogą, rei
kia nuei savo daktarą. Išgydy
ti slogą daktaro reikalas.
Daktarai , -u, į . sakys, kada jūsų 
kūno atsparumas yra geras ir jūs 
nepagaunate taip greit slogos
Laikantis “reguliariai” yra vienas iš 
būdų padėti išlaikyti kūno atsparu
mą! Prižiūrėk savo Įpročius! Kada 
jūs jausitės reikalingi liuosuotojo — 
vartokite atsakingą Ex-Lax! Ex- 
Lax yra svetinis, bet tinkamai vei
kiantis! Jis paliuosuoja jūsų vidu
rius lengvai, patogiai... bo Įsitempi
mo arba nemalonumo.
Geriausias iš visų, Ex-Lax yra ma
lonus priimti. Jis gardus kaip šo
koladas. Ex-Lax y,ra geras jaunuo
liams, kaip ir suaugusiems taip pat 
Visose vaistinėse po 10c. Ir 25c.

RAVGOKITRS PAMP.GDŽIOJIM V! 
ATSISAKYKIT JI PAKBIČIANCIV! 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides 
"E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originalio Ex-Lax.

j Medonis malda. Nutarimai pe
rskaityti ir vienbalsiai priim
ti. j

Raportą grybų pikniko iš
davė M. Šimonis. Pelno liko 
$165.25. Priimtas gausiu del
nų plojimu.

Komisijoje darbavosi: M.
Šimonis, Šv. Antano parap.; 
P. Medonis, šv. Jurgio par.; 
P. Lubeikis. Šv. Petro parap.

Centro Veikimo pii'.n. P. Me 
donis nuoširdžiai dėkojo vi
siems, kurie prisidėjo darbu, 
auka ir visiems darbininkams 
darbininkėms.

Susirinkimas atsistojimu 
taipgi išreiškė nuoširdžią pa
dėką visiems už pasidarbavi
mą. Nutarta pasiųsti padėkos 
laiškai aukotojams.

Toliau sekė raportas iš ko
misijos renginio vakarų ir 
svarstymas Veikimo Centro' 
konstitucijos projekto. Komi
siją sudaro: M. Šimonis, B. 
Valatkeviėius, S. Atkočiūnas, 
J. Blažys ir pirm. P. Medonis.

n

Nutarta kviesti laiškais dr- 
gijų bei kuopų atstovus.

Nutarta kviesti j Detroitą 
su prakalbomis prof. dr. K. 
Pakštą. Komisijon įėjo: M. 
Šimonis, O. Kratavičienė ir 
P. Medonis. Jei bus reikalas, 
komisija sušauks nepaprastą 
susirinkimą.

Nutarta skirti nors mažą 
auką (po $10.00) iš pikniko 
visoms trims parapijoms: šv.

Antano, Šv. Jurgio ir šv. Pet
ro.

Be abejonės, sustiprėjus Vei 
kimo Centrui bus skirta ir 

stambesnės aukos parapijoms. 
Aukas priduoti įgaliota: P. 
Medonis, M. Šimonis ir P. 
Grybas.

Įnešimas užgirti korespon
dentes: nut. rašt. A. Ambra- 
sienę, fin. rašt. O. Kratavičie- 
nę priimtas gausiu delnų plo
jimu. Raštininkės apsiėmė.

R. Samsonas pranešė, kad 
Šv. Antano parapijoje (\Ves1 
Side) rengiama “bingo” Lie
tuvių svetainėj, kas antradie
nis parapijos naudai. Kvie
timas priimtas. Paraginta 
skaitlingai paremti.

Juškienė pranešė, kad Šv. 
Petro parap. bazaras prasi
dės spalių 29 d. ir tęsis visą 
savaitę.

P. Medonis pranešė, kad Šv. 
Jurgio parapijos bazaras bus 
lapkričio mėn.

A. Ambrasienė pranešė, kad 
Moterų Sąjungos 64 kuopa 
(AVest Side) rengia balių 
“Lietuviškos vestuvės”, lap
kričio 5 d., I.S.A. svetainėj, 
24th ir Michigan avė. Prane
šimai priimti.

Nutarta, surengti šeimyniš
ką vakarienę. Komisijon iš
rinkta: Medonienė, Juškienė 
ir A. Ambrasienė. Bilietai po 
$1.00.

Nutarta nupirkti knygos

nut. ir fin. raštininkėms. Pa- 
! vesta ižd. P. Grybui. Taipgi 
jam pavesta apmokėti Lietu
vių svetainei už laikytus pir
muosius susirinkimus.

Naujų atstovų bei pavienių
Detroito veikėjų užregistruo
ta: M. Vaičiūniukė, M. Są-gos 
54 kp. atstovė: Banionienė, šv. 

j Pranciškaus seserų rėmėjų at
stovė, K. Dailydienė, M. Są- 
gos 54 kp. pavienė veikėja, 

i M. Šnla.ševičienė, Dukterų 
'Draugijos atstovė; S. Orlaus- 
1 kaitė, Dukterų Dr-jos, A. L. 
R. K. Susivienijimo 171 kp. 
pavienė veikėja. b

Sekantis susirinkimas įvyks 
paskutinį ketvirtadienį 30 d. 
lapkričio), Šv. Jurgio para
pijos mokyklos svetainėj.

Visų draugijų bei kuopų at
stovai bei pavieni veikėjai 
prašomi skaitlingai dalvvari- 
ti susirinkimuose. '

Susirinkimas uždarytas pi
ltu in. P. Medonio malda 10 
vai. vakaro. Koresp. A. A.

Lapkr. 7 d. bus rinkimai 
miesto majoro, konsulmonu 
(Councilmans) ir kitokių ma
žesnių valdininkų.

Labai svarbu, kad kiekvie
nas lietuvis, galėdamas bal
suoti, savo pareigą atliktų a- 
tiduodamas balsą už tinka
mus kandidatus kurie kreipia 
dėmesio link žmonių gerovės 
ir yra pilnai užsitarnavę.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

Į majorus yra patyręs kan
didatas Edward Jeffries, ku
ris 8 metai, kaip eina pirmi
ninko Councilmans pareigas, 
pilnas energijos, pasiryžęs 
daug pasidarbuoti Detroito 
gyventojams, atjaučiantis da
rbo žmonių reikalus, stovin
tis už mažų biznierių reika
lus. Toks kaip tik ir pagei
daujamas miesto majoru.

Buvęs teisėjas Edward Co
mmand plačiai detroitiečiams 
žinomas dabartiniuose rinki
muose stato savo kandidatū
rą į miesto konsulmonus. Ed. 
Command yra žynius mokslo 
žmogus, laikraštininkas, bu
vęs mokytojas, baigęs advo
katūrą, buvęs Justice of tbe 
Peaee, Probate Judge. Eida
mas teisėjo pareigas daug y- 
ra gero padaręs šv. Antano 
parapijai. Todėl mums reikė
tų kreipti dėmesio, kad tokie 
valdininkai būtų pastatyti 
priešakyje. Ed. Command pe
rai žino lietuvius ir visur prie 
lankiai patarnauja.

Eugenee Van Antwerp jau
kelinti metai kaip eina kon 
sulmano pareigas; gabus žilio 
gus, visur pasirodęs teisiu 
gaiš darbais.

Harold Sadowski, naujas 
kandidatas į konsulmonus, 
jaunas, pilnas energijos, dar
bo žmonių ir mažų biznierių 
užtarėjas.

Balsuotojai, atiduokite sa
vo halsus už čia pažymėtus! 
kandidatus. Rap.

Linksmas Balius - visus linksmins; svočios py- 

“Lietuviškos Vestuvės”! rn.gni’ P*1*"0 n,id,w bus ska’

Rengia Moterų Sąjungos 64 
:kp., nedėlioj, lapkričio 5 d.. 
1939 m., I. S. A. svetainėj, 
24tli ir Michigan. Pradžia 7 
vai. vakare.

Vakaro pelnas eis pusiau 
su Šv. Antano parap. seseri
mis.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
detroitiečiai į šį linksmą ba
lių. “Lietuviškos vestuvės”

nūs.
Aukštakalnio orkestrą grieš 

linksnius šokius. Jauni ir se
ni lengvai šoks. Visi kviečia
mi. Vestuvių kvieslys

Kas idealiai myli, tas nori 
meilės objektą visuomet tu
rėti prieš akis; todėl lieka 
visai suprantama, kodėl nors 
neilgas atsisveikinimas gimdo 
daug sielos skausmų ir dva
sios kankynių.

BALSUOKITE UŽ

EDVARD J. JEFTRIES. Jr.
Į MAJORUS

lapkričio 7 diena
Teisingas, Stovi už Žmonių Reikalus. 

Nepartyviškas. 8 metai kai eina Councilman 
pareigas.

J*

• f

1-My MORGIČIŲ
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi ral Savings and Loan Insurance Corp., Washington, D. G.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Plrmadienj, Ketvirtadienį ir šeštadienĮ nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 8č Loan Association

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

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

Naturally... u’ith

KIDS'

tt m f l—h for thlt tttrh tt 
GtNUINt Cltirol tt tht hottte.i i

• Tha parfact camMnattoa rich oil. Ana aeee and SaSeata eetar dui caa’t ba eopied ... a blond that only Clairol contalaa.

JOAN CIAIS. CLA. OI. lec
132 Weet 46th St, r Jew Verk. N. T.
Send FREE b noki r t. advice and aaalyala.

Na

City.

Mr

EXTRA COST 
VITAMI

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OR MCNTHŪL~St)

(CAROTfNIĮ

The school ppincipaL’

Grybų Pikniko 
Rezultatai

Katalikų Veikimo Centras 
džiaugiasi grybų pikniko pa- 

Į sisekimu. Didelė padėka pri- 
i klauso visiems, kas tik kuo 
Į nors prisidėjo. Aukojo dova
nas: Litliuania Bakery — S 
Rngalskis, P. Grybas, P. ir 
O. Vaitkūnai, J. Kulbokas, 
S. Klapatanskas. Darbininkai 
sn energija dirbo: S. Atko
čiūnas, P. Grybas, K. Mišei
kis, F. Stankus, P. Medonis, 
.T. Žaliagiris, B. VaiutKevi- 
čius, J. Cress, J. Yurkflnas, 
K. Lcbeikis, Žukauskas, K. 
Samsonas, A. Ambrasienė, Me 
donienė, Jaekubs, V. Čepulio 
nvtė, O. Grybienė. Visiemi: 
veikiant padaryta pelno $165. 
25. Veikimo Centras, turėda
mas ižde kelioliką dolerių, 1 
galės savus reikalus aprūpin - 
ti. Rengimo komisijos vardu 
tariu nuoširdų ačiū visiems 
darbininkams, biznieriams ir 
visiems dalyvavusiems pikni
ke. Komisijos narys

Ištikimas Teisėjas 
Per 25 Metus 
Kilnios Sielos

Žmogus.
Turi Platų Patyrimų

Visi Balsuokit - Lapkričio 7 d.

EDWARD COMMAND
dėl

COUNCILMAN
Rekomenduoja -

KUN. I. F, BOREIŠIS

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEKSE SPREADS
• J uit bring out eereral veri- 
etiee of Kraft Cheeee Spreada 
and crackers... and company 
refreahmente are all readyl 
Theae Spreada are grand for 
aandwicnea, appetiaera and 
Ralad*, too. Notice the amart 
new cirrle-dot draign on the 
Swankyawig glaaeee Kraft 
Spreada come in. •

Jr

BALSUOKITE UŽ

Harold Sadcwski
DEL

COUNCILMAN

Lapkričio 7 d.
Stovi Už Darbo Žmones

Balsuokite Už
e

Eigae Vai Antrnrp
DEL

COUNCILMAN

Lapkričio 7 d.
Teisingas ir Gabus
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į CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Iš Federacijos 12 Skyr.
Susirinkimo

Spalių 29 d., parapijos mo
kyklos kaanbary įvyko skait
lingas Federacijos 12 skyr. 
susirinkimas, kuriame atsto-i 
vų dalyvavo iš dešimties drau

gijų. Tiktai labai apgailėti
na, kad Federacijos susirinki
muose nedalyvauja mūsų jau
nimo draugijų atstovai, pav., 
L. Vyčių 14 kp., 6v. Vardo 
dr-jos, Nekalto Prasid. Pane
lės Šv. sodalicijos, Amer. L. 
Kat. Jaunų Moterų Klubo, Šv.

Kazimiero Akad. Rėmėjų šk.
Išvardintų draugijų atstovai 
nedalyvavo susirinkimuos* 
veik per ištisus metus. Prie 
progos noriu pažymėti, kad ir 
mūs profesijonalų niekad ne
dalyvauju susirinkimuose. O 
ii jio turėtų daug dėmesio 
kreipti j Federacijos skyriaus 
veiksnų. Kodėl toks apsileidi
mas į Juk sekmadienį yra lai
ko. Pas mus, katalikus, yra 
apsileidimo. Vieni mūs veikė
ju- • , . __ v. j-e dirba dienomis ir nakti-

Administratoriaus Pranešimas bet >rs ir toki^kuric
, “ j tik kalba ir nieko neveikia,
Sulaukus “Draugo” 30-tles metų gyvavimo malonu pasi-Llar gi ant kitų bėdas verčia, 

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi j Daugelis nori tik, kad jie bū- 

lapkričio 19 d., Shoreland Hotel ruošiama banldetao, kurta-i t iriami areinanli „ ,.ie

me prisiminsime musų katalikižko dienraščio 30-ties metų f

darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien-į ve* ini° JV^ema

rūsčio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti- draugijų pranešimų pa 
kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietą bus išleistas padidintas “Drau

go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraštį JAUNIMO ir MO 

TEKŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

diemaščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.

2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietu ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė 

jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

4 Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban

kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

6. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto rikietas $2.00.
Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se

kančiai:

šv. Antano Parap. — Cicero ........................................................................ 1 iki 50

šv. Jurgio Parap. — Bridgeport................................................... 51 iki 100

Gimimo švč. Panelės Par. — Marųuette Park 101 iki 150

Šv. Kryžiaus Par. — Town of Lake ....................................... 151 iki 200

Nek. Prasid. švč. Pan. M. parap. Brighton Pk. 201 iki 250

Dievo Apvaizdos Par. — 18th St., ...................................................... 251 iki 280

Aušros Vartų Par. — West Side..................................................281 iki 310

Visų šventų Par. — Roselande ................................................. . 311 iki 340 tuvių Komiteto reikale palai.
šv. Pe.ro ir Povilo Par. — West Pullman .... 341 iki 370 į kymo Lietuvos paviljono. Pa
šv. Mykolo Par. — North Side ................................................................... 371 iki 400

Šv. Juozapo Par. — So. Chicago . ............................................................... 401 ikf 420

šv. Kazimiero Par. — Chicago Heights............................421 iki 440

Šv. Baltramiejaus Par. — Waukegan ...................................441 iki 460

šv. Petro Par. — Kenosha, Wisc........................................................... 461 iki 480

šv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor, Ind. 481 iki 500i

šv. Kazimiero Par. — Gary, Indiana ............................ 501 iki 520 Į

šv. Petro ir Povilo, — Rockford, III................................................521 iki 540

sirodė, kad visos darbuojas? 
parapijos bazare, taip pat ruo
šiasi ir prie savo vakarų-ba- 
nkietų.

Susirinkime skaityta eilė 
laiškų - 'kvietimų; į Labdarių 
Sųjungos seimų, kuris įvyks 
lapkr. 5 d., Dievo Apvaizdos 
parap. salėj. Išrinkti atstovai 
ir aukų paskirta $5.00. Kitas 
laiškas iš “Draugo” ad’min. 
Kviečiama prisidėti pilė ju
biliejinio bankieto, kuris ren
giamas lapkr. 19 d. Laiškas 
priimtas ir nutarta pasvei
kinti dienraštį su $5.00 au
ka. Trečias laiškas buvo iš 
Moterų Sųjungos 2 kuopos, 
kuri kvietė dalyvauti jos 25 
metų sukaktuvių paminėjime, 
lapkr. 12 d., parapijos salėj. 
Nutarta dalyvauti ir kitus pa
raginti. Be to, nupirkta vie
nas tikietas. Dar vienas laiš
kas buvo iš Pasaulinės Paro
dos New York Chicagos Lie-

Kidneys Muši

sirodė, kad aukų tam reika
lui per Federacijos skyrių su 
rinkta virš $30.00.

Išklausius pranešimo iš Fe
deracijos Chicago apskričio 
išduota rąportas iš Spalių 9 
paminėjimo Ciceroje. Pareikš
ta ,padėka visiems kalbėto
jams, parapijos chorui ir jo 
vadui A. Mondeikai, Lietu
vos Kareivių dr-jos uniformos 
skyriui ir k. Aukų surinkta 
apie $20.00.

Lietuvos paviljonui palai
kyti yra aukoję šie as'menys 
ir draugijos:

Kleb. kun. II. Vuičūnas $10. 
Lietuvos Kareivių dr-ja $5, 
Dievo Motinos Sopulingos dr- 
ja $2.00, Šv. Antano draugi
ja $5.00, Labdarių Sų-gos 3 
kp. $2.00, Šv. Antano Parap 
Namų Savininkų klūbas $1, 
Visų Šventųjų dr-ja $1.00, J. 
Motekaitis $1.00, J. Petraitis 
$1.00, Apašt. Maldos dr-ja $1, 
Mot. Sų-gos 48 kp. $2.00, Šv. 
Grigaliaus choras $3.00.

Padaryta pranešimas iš spa 
lių 22 d. surengtų prof. K. 
Pakštui prakalbų. Žmonių j 
prakalbas suėjo daug. Aukų 
Vilniaus reikalams surinkta 
$52.00. Pasirodė, kad Federa
cijos skyr. spalių mėn. daug 
naudingų darbų nuveikė ir 
Lietuvos reikalams sukėlė a 
pie $100.00. Žinoma, buvo ir 
išlaidų. Bet juk joks veikimas 
negalimas be išlaidų. Skyrius 
yra girdėjęs, kad būk prof. 
Pakšto prakalbose surinktos 
aukos skiriamos kalbėtojui. 
Netiesa. Visos aukos per Fe
deracijos centrų siunčiamos į

Praleista
Kazimieros Rozelienės mir

ties pranešime nebuvo pažy
mėta, kad velionė ilgus metus 
buver narė Šv. Onos Draugy
stės Roselande.

Lietuvų Vilniaus lietuvių rei
kalams. Tokiems ir panašiem? 
plepalams nieks neprivalo ti 
keti.

Ačiū visidms kalbėtojams 
lankiusiems į Cicero: Lietu 
vos kons. P. Daužvardžiui, jo 
žmonai, dr. J. Poškai, prof 
K. Pakštui. Ciceriečiai labai 
įvertina jų pasiaukojimų. Gai 
la tik, kad neturime nuolati
nio korespondento, kuris daž 
nai spaudoje nušviestų gra 
žius Cicero lietuvių katalikų 
darbus. Patiems veikėjams ra. 
syti ir nėra laiko ir nepatogu 
savas pavardes laikraštyje 
minėti. Kartais kelias savai 
tęs išlauki kol kas nors pa
rašo apie kokį gražų nuveik
tų darbų. O kuomet niekas 
neparašo, tada pačiam tenka 
rašyti kad ir suvėlintų žinių, 
arba gražius darbus, kokius 
visuomet veikia Federacijos 
skyrius. Stoka korespondentų

Vestuvių
Bankietas

Teisybės Mylėtojų Draugy
stė ir Illinois Lietuvių Pašel- 
pos Kliubas rengia Vestuvių 
Bankietu, kuris įvyks Sekma
dienį, Lapkričio - Nov. 5 d., 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted Street, 
Pradžia 4 valandų vakaro. 
Įžanga 50c ypatai. Bus puiki 
vakarienė su programų; pa
dainuos Šurum-Burum Sesu- 
čiij Choras. Bus ir kitokių 
pamarginimų. Taigi kviečia
me visus atsilankyti ir užtik
riname gerus laikus. Po va
karienės bus šokiai.

Kviečia komitetas.
(Skelbimas)

Laikykis drausmės, nepa
mesk jos; sergėk jų, nes ji ta
vo gyvybė. — Pat. 4, 13.

yra didelis nuostolis mūsų vei Į 
kiiuui. A. Valančius

Marijonų Rėmėjų 
“Bunco Party”

MELROSE PARK, ILL. — 
Lapkričio 5 d. Marijonų Rė
mėjų Draugijos 1-mas skyrius 
rengia kauliukais žaidimo pra
mogų Blue Goose salėj, 23-čios 
ir Lake gatvių. Pradžia 2 vai. 
po pietų, įžanga nuo rėmėjų 
25c, o prie durų 35c.

Kiek teko girdėti, kad skyr 
tiaua pirm. Kazimieras Kan- 
iautas, veikėjos — Kavickie 
nė, Skuodžienė, Bacevičienė ir 
daugelis kitų išplatino galy
bes bilietų ir taip pat surin
ko nuo geraširdžių biznierių 
ir šiaip geros valios žmonių, 
gražių dovanų, kurių užteks 
visiems atsilankiusiems.

Žinoma, kad melroseparkie
čius kiekvienų sekmadienį su 
dvasine pagalba, lanko vienas 
Tėvų Marijonų kunigų, taigi, 
tikimasi, kad ir ateinantį sek
madienį skaitlingai melrose- 
parkiečiai pasirodys, lr, iš

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
Iš angliško vertė

Kul Ant. M. Karušilkli

Meilės takai yra ir ilgi ir 
trumpi. Nes meilė yru tyri, 
skaisti ir nekalta, gudri ta
čiau neklastinga, stipri, rū
pestinga, žibinti, ir pilna švie 
žiu minčių ir senų atsimini
mų.

tikrųjų, taip ir turėtų būti. 
Taigi, malonūs melrosepar-

kiečiai, kurie dar neturite įsi
giję šiam parengimui bilieto, 
laikas dabar pasirūpinti, nes 
iš kalno perkant — pigesnis, 
o prie durų bus brangesnis.

Taigi, verčiau įsigyk dabar, 
o sekmadienį pasimatysime.

J. K.

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

■ ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

_ and poisonous vastaa ln your
blood are removed cniefly thru B mlllion tlny 
delieate Kidney tubea or filtera. And non* 
oreanlc and non-aystemlc diaordera of the 
Kidneya or Bladder may eauae Oettlng Up 
Nigh "šv. Petro ir Povilo — Westville' Hl...................................... 541 iki 550!

ŠV. Onos Par. --------- Spring Valley III...................................................551 iki 560 J ceMs’thedluretic’actio^of^heDoctor^^re-

Šv. Vincento de Paul Par. — Springfield, Hl. 561 iki 570,

šv. Kazimiero Par. — Racine, Wisc. ............................ 571 iki 580

šv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee. Wisc. .. 581 ilri 590 ža*Milwaukee, Wisc

Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc. 591 iki 600

šv. Ancano Par. — Kewanee, IU.....................................................................601 iki 610

PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.O.,

, “Draugo” Administratorius 

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 

nusipirkti ar užsakyti telefonu: OANal 7790.

Lapkričio 18 d. išleisime istorinį 32 -puslapių numerį. Pra

šom biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi

mus ne vėliau lapkričio 17 d., 2 vai. popiet.

kt drugglsts and the guarantee proteets you.
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SKOLINAM PINIGUS I
ANT 1-MĮI MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti Iki $6000.00 pm 
Federal Savinga and Loan Imraranos Oorp.. po United etatai

: prititttaa.

A. f A.
JUOZAPAS MAROZAS

Mirė spalio 30 d., 1939 m., 
1:00 vai. ryto. sulaukęs 62 me
tų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Ramygalos 
parap. Idikonių kaime.

l’aliko dideliame nuliūdime: 
moterj Veroniką, (po tėvais 
Tomšaitė), 4 dukteris, 3 žen
tus ir 2 anūkus. Lietuvoje pa
liko brolį Aleksandrą ir seserį 
Luciją Barauskienę. Amerikoje 
paliko taipgi seserį Adelę.

Priklausė prie Liet. Piliečių 
kliubo.

Kūnas pašarvotas Scharf ko
plyčioje. 3424 W. 63rd St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkričio 3 d. Iš koplyčios 9:80 
vai. ryto bus atlydėtas i Saint 
Nicholas par. bažnyčią, (62-ros 
ir Lawndale Avė.,, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
Velionio -sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero ka. 
pineg.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys Ir 
Sesuo.

Laidotuvių direktorius Wm. 
Scharf, tei. .Grovehill 2020.

.t

JUOZAPAS VALAITIS

Mirė spal. 30, 1939, 2:30 vai. 
p. p , sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Šakių ap
skr., Kaimelio par., Jakaičių k.

Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Agotą, po tėvais Bace
vičiūte, 2 sūnus; Juozapų lr 
Antaną, dukterį Antaniną, bro
lį Praną, brolienę Paulinų, se
serį Prancišką Valaičiutę, pus
seserę Matlluą Kazlauskas if 
ir jos vyrą Leoną, 2 švogerius: 
Joną ir Antaną Bacevičius ir 
gimines. Lietuvoje paliko 2 
brolius: Kazimierą lr Simoną, 
ir 3 seseris: Marijoną, Onų lr 
Albiną.

Kūnas pašarvotas 1850 Wa> 
bansia Avenue. tel. Arnūtage 
8372. Laidotuvės jvyks šešta
dienį, lapkričio 4 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas 1 Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai,
Duktė, Broliai, Seserys, Pusse
serė, švogeriai ir Giminės.

Laid, direktoriai Lachawicz 
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiso veL: 0:00 veL ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniai*. Ketvirta
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0f vek.

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Wcstem Avc. Phone GRO. 0306
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Klausykite ‘Draugo’ Radia Rrogramu
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

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

Ateinantį antradienį, lapkričio 7 d. prog
rama dedikuojama Šv. Jurgio parapijai. Tą 
dieną programoj dalyvauja šv. Jurgio par. 
antifonalis choras, vadovaujamas muziko A. 
Pociaus.
WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

MEMAKTAS SIMONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 31 d.. T: 10 vai. vakaro, 
1930 m., sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Panevėžio apskr., Smil
gių parap., Tfrkšlonlų sodžiuj.

Amerikoj Iigyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Daratą, po tėvais Kairy
tė, dukterį Jadvygą, seserį Oną 
Labanauskienę tr ivogerį, du 
švogerkas: Viktorią Pulelklenę, 
Jos vyrą Bruno ir Barborą Ėr
ingiem, * pusbrolius: Povilą, 
Juozapą Ir Antaną Liepus ir Jų 
Avimus Ir Nikodemą Sereiką, 6 
pusseseres: Oną Stasiūnienę,
J uitą Petraltlenę, Antosę Ir Pe
tronėlę Grlgonlenes Ir Kazlunę 
Astrauskienę lr Jų želmuo, 'i 
ftvogertua: Adomą Ir Antaną
Kairius lr daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko brolį Juozapą ir glmlnm. 

Kūnas pašarvotas namuose,
7039 So. Maplewood Avenue.

Izildotuvė-s įvyks subatoj, lap
kričio 4 d.. S:00 vai. ryto, IS 
namų į Gimimo Panelės Švč, 
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos ui velionio 
sielą, o I* ton bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Memarto Simonai- 
čio giminia, draugai ir pažįs
tami esate nuoiirdžlsl kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse. Ir su- 
teikti Jam paskutinį patarnavi
mą Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame;
Moteris, Duktė, Htmiio, ivtigcr.

kos, Pusbroliai, Pussescifts 
štogoržai ir Giminės.

I^ildoluvlų direktorius P. J. 
Ridlkaa, tel. YARda 1419.

UIT, IVlk LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI 
KELNER—PRUZIN

M00 0B0 W. 16tk Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
COTAUUA n DIDHAUBIA LAIDOJIMO IMAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 Sa Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

___________ TcL LAFAYETTE 0727_________

n Y Y A T kopiyaos visose
U * 1 Chicagos dalyse

Klausykit* mitai veAtc
rytais 10.U* valandą. U WU1P

flq Povilą Aeltlmlera.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas AmDULArluL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE ,DYKAI

Antbony B. Petkus
6834 So. Western Avė. 

GROvehiU 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

Lachanicz ir Smai
2314 Weat 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULhnan 1270

J. Lhle«
S. P. Mažeika

4348 So. California ,Ave. 

Phone IiAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue

Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

I. L Zolp 1646 We8t 46th Street 

Phoue YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Weateni Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halated S t 

Telefonas YARda 1419
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Naudokimės Proga
Mes, Chicago gyventojai, 

mokame įvairius taksus už- 
laikvAnui miesto administraci. 
jos ir visokių viešų įstaigų. 
Didžiuma tų įstaigų ne vien 
galima naudotis dykai, bet 
net raginama visuomenė, kad 
lankytų ir naudotųsi. Chica
gos mieste tokių įstaigų yra 
labai daug.

Šį kartą trupučiuką paaiš
kinsiu tik apie vieną, kuri 
gali bfiti gana paranki lietu
viams, tai yra Gage Park, ku
li randasi plie 55 St. ir West- 
ern ave. Šioj įstaigoj yra į- 
rengta prietaisai įvairiems 
žaidimams, gin.rastikoms, o 
instruktoriai pribūvi ir mo
kina. Taipgi yra □ audynės 
ir knygynas. Iš amalų sky
riaus mokina siūti ir va'g’us 
gaminti. Medžio išdirbystė y- 
ra jrengta gana plati; turi vi 
sas medžiui apdirbti mašine
rijas, įrankius ir varstotus. 
Už lentas reikia primokėti, 
bet pasidaręs kokį daiktą gh- 
li neštis namo. Praeitą me
tą vien vakarais žmonės pa- 
sibudavojo apie 50 įvairiij 
laivelių; tokius laivelius per
kant iš krautuvių reiktų mo
kėti nuo $50.00 iki $100.00.

Taipgi yra platus meno sky
rius ir mokinama piešti plun
ksna, piešeliais, anglim, krei
da, arba aliejiniais dažnais. 
Mokiniai gali būti vyrai, mo
terys visokio amžiaus ir vi
sai pradiniai.

Labai naudinga yra tiems, 
kurie įdomaujasi traukimu pa 
veikslų. Čionai gali daug pa
simokyti naujausių metodų 
fotografijoj, nes yra įrengta 
gera “dark room” su padi
dinimo mašinerijomis.

Gage Park įvairius skyrius 
lanko daug jaunimo; lenkų ir 
čekų; lietuvių labai mažai. 
Privilegijos visiems vienodos, 
todėl ir lietuviai naudokimės 
proga. J. S. V.

t

SKELBKITE “DRAUGE”

Ruošiasi Prie Iškilmių 
Ir Prakalbų

ĮVEST SIDE. — Praeitą 
sekmadienį vietos Federacijos 
skyrius laikė mėnesinį susi
rinkamą, kuriame apkalbėta 
keletas gyvenimo iškeltų rei
kalų. Padarius pranešimą iŠ 
spalių 9 d. paminėjimo, susi
rinkimas daug kreipė dėme
sio į besiartinančias metine? 
parapijos iškilmes, būtent pa
rapijos globėjos Panelės Šv. 
Aušros Vartų metinę šventę. 
Kasmet per metinę pa i api jo? 
šventę esti ypatingos pamal
dos, o šiemet jos bus dar į- 
spūdingesnės. Bus dėkojama 
Panelei šv. Aušros Vartuose 
už grįžimą Vilniaus Lietu
vai, o sykiu prašoma, kad ji 
ir toliau globotų lietuvių tau
tą nuo bolševikų ir kitokių 
nevidonų antplūdžio. Tos y- 
patingos pamaldos ir prose- 
sija bus 2 vai. popiet, o 
pamaldi} parapijos salėj apie 
kalbės prof. K. Pakštas. Toji 
Vilnių ir jo reikšmę Lietuvai 
parapijos šventė ir prof. K, 
Pakšto prakalbos bus lapkr. 
12 d.

Be to, susirinkimas nutarė 
paminėti klebono, kun. M. Ur
bonavičiaus, MIC., sidabrinį 
kunigystės jubiliejų, kuris pri 
puola pradžioje sekančių me
tų. Kitam Federacijos skyr. 
susirinkime bus išrinkta ko
misija ir pradėta ruoštis.

Reikia pažymėti, kad ptr 
trumpą, palyginti, laiką kle
bonaudamas Aušros Vartų pa
rap. kun. Urbonavičiaus la
bai daug, nuveikta didelių da
rbų: bažnyčioj didysis alto
rius perdirbtas Aušros Var
tų, Vilniuje, koplyčios alto
riaus panašumui, pargabentas 
iš Vilniaus naujas Aušros Va
rtų paveikslas, perdirbti ir du 
šoniniai altoriai, įdėti nauji 
groteliai, iškirstos virš did
žiojo altoriaus lubos natūra
liam jo apšvietimui, perdirb
tas bažnyčios prieangis i” bai 
giami sudėti nauji spalvoti

langai. Dabar Aušros Vartų 
bažnyčia begalo janki. Seni 
vestsaidiečiai, išsikėlę kitur 
gyventi, užklydę į West SJde 
ir užėję į bažnyčią negali jog 
pažinti. Parapijos eile taip 
pat pagrindiniai atremontuo 
ta. O kiek mažesnių pageri
nimų įvesta, sunku būtų ir 
suminėti.

Taigi, kun. M. Urbonavi
čius tikrai užsitarnavo Auš
ros Vartų parapijom} kuo di 
džiausios pagarbos ir dėl to 
tikimosi, kad jo sidabrinu 
kunigystės jubiliejus bns k u c 
gražiausiai paminėtas. Rap

Pagalba Per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių

Chicagos Lietuvių Vaizbos 
Buto įsteigta Lietuvai Gelbė
ti Fondo Komisija turėjo su
sirinkimą 31 d. spalių. Susi
rinko virš 40 narių ir atstovų 
bei veikėjų įvairių organiza
cijų. Nutarta, kad visa pa
galba Lietuvai būtų teikiama 
per Lietuvos Raudonąjį Kry
žių. Tam tikslui išrinkta pir
ma vietinė kuopa, Bridgepor
te, kurios nariais yra: Bette 
Baldwin, Bradchulienė, Alice 
Yonikienė, Stasė Petrauskai
tė, Julia Andrulienė ir Ona 
Aleliūnienė. Tą patį vakarą 
Bridgeporto kuopa surinko ii 
perdavė centraliniam iždinin
kui J. P. Rakščiui $50.00.

Neužilgo Lietuvai Gelbėti 
Fondo Komisija sušauks su
sirinkimą, kad suorganizuoti 
Brighton Parko kuopą.

Prašome draugijų ir pavie
nių aukoti, kiek kas gali, kad 
pagelbėtų nukentėjusiems Vil
niaus lietuviams.

Priduokite aukas minėtiems 
asmenims, kurie išauue ofi
cialias kvitas, arba siųskite 
aukas Lietuvos konsului P 
Daužvardžiui, 100 E. Belle
vue Place. R. P. J

Metinis Bazaras
NORTH STDE. — Metinis 

parapijos bazaras jau čia pat:

miero raštinę pasiimti save 
bilietus vakarienei.

Draugijos, klūbai ir įvai
rios organizacijos prašomos

lapkr. 5 d. Prasidės tuojau' nerengti vakari} atvelykio se- 
po mišparų. Bazaras tęsis šio- kmadienį, kovo 31 d. 1940 m.
mis dienomis: lapkr. 12, 19, 
25 ir 26. Kiekvieną dieną ba
zare bus laimėjimas dovanų

Rezervuokite tą dieną daly
vauti Saltimiero “Šurum-Bu- 
rum” parengime. Šaltimieras

si lankė ir toms, kurios dėl kai 
kurių priežasčių neatsilankė, 
bet savo linkėjimais prisidė
jo, taip pat ir mano antrai 
mamytei J. Petravičienei, ku
ri sumaniai mane apgavo.

Dar kartą ačiū visoms už 
atsilankymą ir suteikimą man

gio parap. mokyklos kamba
ry tuoj po pamaldų. Visi-os 
rėmėjos malonėkite atsilanky
ti, nes yra daug dalykų svar
stymui. Be to, bus tariamasi 
apie metinę parapijos vaka
rienę ir apie rengiamą vaka
rą knn. Petrauskui pagerbti.

pinigais, kurių paskirta $50. ,aiks „„„ ,aik„ patarnauja or.
Bazaro ruošime darbuojasi ne 
tik parapijos komitetas, bet 
ir draugijų darbuotojai. Dau
giausiai yra pasidarbavus O. 
Šmitienė. Ji viena jau prida
vė $102. Ndmažai ir aukų yra 
suaukoję lietuviai ir svetim
taučiai. Kviečiame ir toliau 
gyvenančius, ir kitų koloni
jų lietuvius, nepamiršti atsi
lankyti į mūsų parapijos ba
zarą.

ganizacijoms, dėl to užsipelno 
jų paramos.

Šaltimiero lietuviškos radio 
programos girdimos kas ry
tą 10 vai. iš WHIP stoties, 
kuri pasiekia apie 200,000 lie
tuvių Illinois, Indiana, Michi
gan, lovva, ir Wisconsin vai. 
Šaltimiero programų muzikos 
direktorė, muzikė Elena Pe
čiukaitė, ruošia įdomią prog

x- , j .v , Kviečia visus atsilankyti vai.tiek daug džiaugsmo, malonu- , .
.dyba. Stella Wodmanmo, linkėjimų ir brangios do- J

vanos. To vakaro įspūdžiai ir Į . . " .
.. v- j__„ .... Lietuvių Keistučio Klūbojūsų nuoširdumas pasiliks ma- . . ....

, t • a mėnesinis susirinkimas įvyks no širdyj ant visados. Lai Au- ..... , __ „ ,, yX. , . . . lapkričio 5 d., Hollvwood sve-•ksčiausias laimina jūsų šie- f .
kius! AdeUa Patrick ts‘n^ 2417 W- 43rd St- 12
________________________ vai. dieną.

Helen Chapas, rašt.Užuojauta
Monikai Petraitienei Mote

rų Są-gos Cbicago apskrities
GARSINKITES “DRAUGE*

______ , _____  t___ o iždininkei, mirus jos bran-
Kvieslys rani^ “šurum-Burum” paren-! giam broliui Žibui, reiškia

gi mui. Jis bus kitoniškas it 
pilnas to, ko lietuvių visuo
menė dar nėra mačius ir gir
dėjus.

Nepraleiskime nepasiklausę

Šaltimiero “100”
Klūbo Susirinkimas

Spalių 27 d., Lipton kam
baryje buvo susirinkę Chica šaltimiero radio programose 
go ir apylinkių veikėjai, na- i§ WHIP stoties 10 vai. lietu-, 
riai Šaltimiero 100 ’ Radiomuzikos, dainų, juokų, 
Klūbo. Svarstyta ateinančio, jįnju įr 11
sezono programa, išrinktas.
nauju pirmininku Brighton j Klūbo Žinius
Park lietuvis, policininkas B.!
J. Survilas, priimti nauji na
riai: iš Cicero Irene Dapkus, 
iš Marquette Park muzikos 
mokyklos vedėjas Wilimas 
Racinas. Kitos aplikacijos a- 
tidėtos vėlesniam laikui.

nuoširdžią užuojautą Mot. Są- 
gos Chicagos apskritis.

Pirm. Kotrina Sriubienė 
Sekr. Sofija Sakalienė

Pranešimai
BRIDGEPORT. — ARD 2 

skyriaus susirinkimas įvyks 
penktad., lapkr. 3 d., Šv. Jur-

Nuoširdus Ačiū

1940

A. F. CZESNA BATHS
Atlankykit Sveikatos Pirtį

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; 
suteikiam elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų 
sveikatai VIOLET Spinduliais ir sieros vanom. Kainos la
bai prieinamos; Moterų diena utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St:

Taisome greitai visokius 
drabužius. Taisome ir va
lome moteriškus ir vyriš
kus žieminius furkautus. 
Darbas atliekamas greitai 
ir atsakomingai.

J, OVERLINGIO 
KRIAUČIŲ ŠAPA 

4602 Ssuth Wood Street 
Telefonas VIRginia 1093

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgą, bet blogą.

Raportas Šaltimiero išva
žiavimo skambėjo gražiai, y- 
pač kuomet P. Šaltimieras 
pranešė planus padėkonės va-/ 
karo (“Dinner Dance”) dar
bininkams. Tas vakaras bus 
lapkr. 19 d. Grand Ballroom, 
Stock Yards Inn, 4178 South 
Halsted St.

Nuoširdžiausias ačiū, kokį 
gali išreikšti mano jausmai, 
mylimoms rengėjoms: V. Ged
minienei, P. Zakaraitei. M. 
Paukštienei ir M. Petrošienei, 
suruosusiojns man netikėtą 
puotą gimimo dienoj, spalių 
25 d., mūsų na'muose, 2906 
W. 39tb PI.

Taipgi visoms viešnioms iš 
tolimesniųjų kolonijų: M. Vai 
čūnienei, M. S. centro rašt., 
S. Sakalienei, “M. D.” redak-į 
torei; Al. Poškienei, E. Eu-

t, i- n • - i deikienei V. Žemaičiui, J.Be-Pagerbimo vakarienes ko- . . ’ * f
misijon įeina: E. Pečiukaitė, 
F. Balsiutė, K. Kriščiūnaitė, 
A. Grigonienė, B. Survilas, B. 
Bruknis, J. Rukštala, Ar. Pa
vilionis ir P. Gegžnas. Per va
karienę bus išpildyta graži 
programa, o paskui šokiai 
prie smagios lietuviškos or
kestros. Užkviesti yra ir laik
raščių redakcijų nariai, žy
mūs radio veikėjai ir miesto 
valdininkai, taip pat biznie
riai ir jų šeimos, kurie gar
sinasi su Šaltimieru.

nelikui, A. Weston.
Ačiū M. S. 20 kuopos na

rėms, su garbinga pirm. Iii 
Statkiene priešakyj, kurios at

Sekantis Šaltimiero “100” 
Radio Klūbo susirinkimas į- 
vyks lapkr. 17 d. Kas ir dar
bininkai Šaltimiero pikniko E 
nebuvo susirinkime, kuo grei
čiausiai tai atsilanko į Šalti-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. KrlkStynom lr Kito 
klem Bankletam Sutelktam Pa 

tarnavlma.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

634*3 So. Westenn Avenue
REPUBLIC 6051

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir paiystamua 
naudotis mano patarnavimu.

MiM Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
• \

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, s*t.

233S South Western Avenue
RUPOKAS GAMAI, STM 

~U I “ "■ ' I =E=|=

I

/ Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
/

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

tik $1.00

“DRAUDA S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

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

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

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

STANDARD CALENDAR CO., 
332 West Broadvay,

South Boston, Massachusetts

Standard Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

ui Tokią Kainą
TIK 91.00 Pn
4-5 Kvortos...* ■,0U

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
' - -

15C. PKtAKSAS
MUTUAL UQU0R COMPANY

Distributoriai
4707 8. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
604 WEST SSRD STREET 

OHIOAGO, ILL.

CLASSIFIED
RENDON KAMBARIS 

Brighton Parke, pas gerą Šeimy
ną, randasi kambarys su visais 
patogumais ir apšildomas. Tinka
mas vaikinui ar merginai.

Atsišaukite: —
UOS So. Artslan Ave.

.Tel. iMf. 9438

PARDAVIMIT TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai jrengtas: gera apieiin- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznį. Atsišaukite:

5300 So, Princeton Ave,

PARDAVIMUI KEPYKLA
Seniai jsteigta kepykla, geroj vietoj.£&IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH2 Parduosiu pigiai. PriežasTis pardavl-

ŠTI TUT1 A O X 7T1TA4 rY-» p aa nnrt nnS mo — liga. Atsišaukite; “Draugas”.=TURTAS VIRS — — — — — $3,500,000.00= 2334 So- Oakley Ave., Chlcngo, II

| ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00|
15 Dabar mokam 31/2% pa- 
S dėtus pinigus. Duodam pa- 
5 skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
S FEDERAL

SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

=

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH. PrM.
LOAN ASSOCIATIOM 

= OF CHIOAGO
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiliiliiliiiiuiliiliiiiiiiiiit

PARDAVIMIT
Pardavimui naujas Cooler Keg Sys
tem, alaus Šaldytuvas ir washboard 
<161 užeigos. Parsiduoda pigiai. Atsi- 
čaukite telefonu: nOUlevartl 4552.

REIKALINGAS DARBININKAS
prie senų drapanų taisymo Ir pro- 
sijlmo Kuo greičiausiai kreipkitės 
Šiuo adresu: M. Bhulen. 4540 So. 
California Ave,, tel. LAFayetto 1.H2,

= PARDAVIMUI TAVERNAS 
= Pardavimui pilnai jrengtas tavernas. 
— Prie geros transportacljos lr kasamo 

'subway’. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — ilga. Atsmaukite: 
1585 Clyboum Ave.. tel MOHnuk 
3288.________________________________
TURI BfTI PARDUOTA fti MENESI 
Persiduoda tavernas už nebrangia 
kainą. įsteigta 6 metai; gerai einasi 
bbinls. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 8 gyvenimui kambariai 
virtute. Nebrangi renda. Verta pt»- 
mstvtl. 8558 So. State Street.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LENGVAIS infOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCB 1M4

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

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už >8,700 galima nupirkti 2 Betą 
mflrlnl namą 7315 Princeton Ave. 
Už 38.000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
Salia Westem Avenue.
Už 38.750 galima gauti patrauklų 8 
kambarių plytų bungalow, Callfor
nla Ave., netoli 62nd Street.

LACEY, 5741 LaSalIe Street 
Phone Eng1ewood 18SO.

PARDAVTMUI NAMAI 
Vienas dvtejų-aukžtų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukitų, 4157 Marmora Ave, 
Kreipkitės j Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Ave.. Chieago. Tlltnols.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run Iž geiauslų mainų;


