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MASKVA NEPALIAUJA PUOLUSI SUOMIJOS
SAKO, UŽ JOS NUGAROS 
STOVINTI BRITANIJA

Girdi, Suomijos liaudis 
ilgstasi” vienybės su Maskvaa

MASKVA, lapkr. 16. —
Sovietų laikraščiai nepaliau
ja puolę Suomijos dėl jos ne- 
pasidavimo bolševikų regimen 
tacijai. Suomijos valdančiuo
sius sluoksnius kaltina antiso 
vietiniu nusistatymu.

Oficiali sovietų žinių agen
tūra Tass iš Helsinkio (Suo
mijos sostinės) praneša, kad 
suomių spauda veda atkaklių 
kampanijų prieš sov. Rusijų. 
Suomių autoritetai Helsinky
je konfiskavę žurnalo Soiclitu 
laidų, nes jame buvęs palan
kus sov. Rusijai straipsnis.

Anot Tass, suomių kariuo- 
metniė įpareigota visomis prie
monėmis niekinti sovietus. 
Tas pat esu suomių mokyklo
se. Girdi, suomių reakciniai 
elementai svajoja praplėsti 
Suomijos sienas iki Uralu 
kalnų.

LATVIJA NUSISUKA 
PRIES SVETIMŠALIUS

RYGA, lapkr. 16. — Latvi
jos vyriausybė nusprendė iki 
gruodžio 15 d. iš čia, Vents
pilio, Liepojos ir kitų strate
ginių miešti) ir vietų pašalin
ti visus svetimšalius. Šis nuo 
sprendis liečia apie 22,000 as 
menų.

Dalis svetimšalių paduoda 
prašymus vyriausybei juos 
palikti. Policija patikrina šių 
prašytojų praeitį.

Vyriausybė savo žygį remia
trimis pagrindais: Nusikratv-1 bėse.

NACIAI K. BAŽNYČIAI i MIBĖ TEISĖJAS
DIDINA MOKESČIUS
BERLYNAS, lapkr. 16. —

Visa Vokietija sunkiai prislė
gta karo mokesčiais ir kas
kart vis daugiau slegiama.

Naciai ir Katalikų Bažny-jTš devynių šio teismo teisėjų 
čių slegia mokesčiais. J velionis tik vienas buvo ka

lki šiandien iš Katalikų talikąs. 1922 m. prezidentas
Bažnyčios kas metai mokesti-
mis išsunkta apie 12 milijonų sėju.
markių (4,800,000 dol.). 1 Paliko žmonų, 4 sūnus ir 2 

Dabar pranešta, kad atei-! dukteris.
mančiais metais Bažnyčiai mo
kesčiai beveik padvigubinami.

SUOMIAI RAMIAI • 
SVARSTO SOVIETŲ 
REIKALAVIMUS

HELSINKIS, lapkr. 16.
Kai Maskvos bolševikų lai-j kampanijų 
kraščiai visu atkaklumu puo-1 
la Suomijos vyriausybę dėl at 
si sakymo pasivergti sovie
tams, ši vyriausybė ramiai ir 
rimtai svarsto parvežtus iš 
Maskvos reikalavimus.

Kalbama, kad Suomija nu-
sistačius nepasiduoti, nepai
sant Maskvos grasinimų. Z

Iškelta aikštėn, knd civili
nės tamybos tarnautojams ir 
šiaip darbininkams nurodyta 
iš savo uždarbio 2 nuošimčius 
skirti demokratų politinės 
kampanijos fondan.

Kalbama, bus iškelta įdomių 
dalykų.

3c a Copy

, Šį suomių antisovietinį nu
sistatymų karštai remia Ang
lijos buržujai, pareiškia Tass.

Sovietų spauda sako, kad 
Maskva nekelia jokių Suomi
jai negalinu) reikalavimų. 
Girdi, Suomijos liaudis “ver
žiasi” vienybėn su sovietais. 
Bet šiai vienybei priešinasi 
Suomijos valdovai.
Vietos diplomatų sluoksniuo

se , reiškiama nuomonė, kad šie 
bolševikų spaudos užsipuoli
mai gali Imti įžanga karau su 
Suomija. Daug kas pripažįs
ta, kad sovietai negali kariau
ti, neturi kariuomenės vadų. 
Bet kad Suomija yra maža 
valstybė, sovietai kartais ir 
gali prieš jų kėsintis. Spauda 
Suomijai grasina Lenkijos li
kimu.

ti negeistinais svetimšaliais; 
neleisti, kad repatrijuotų vo
kiečių vietas Latvijoje užimtų 
kiti svetimšaliai; pagaliau 
sov. Rusija pageidauja, kad 
rusai emigrantai Latvijoje ne- 
susi,Jurtų veikti prieš sovie
tus. Sovietų agentai Latvijo
je nenori, kad kas kliūdytų jų 
raudonajai propagandai. Jie 
labiausia bijo trockininkų, ku 
rie gali sukoneveikti Maskvos 
užsimojimus Pabaltijo valsty-

PIERCE BUTLER
arba parduotuvių langus pri
klijuotus įvairius animacinius

AVASHINGTON, lapkr. 16. 
Šiandien rytų ligoninėje mirė 
vyriausiojo teismo teisėjas 
Pierce Butler. 73 m. amžiaus.-

Hardingas velionį paskyrė tei

TIRIAMA PURVINA 
DEMOKRATŲ KAMPANIJA

SPRTNGFTELD, Tll., lapkr. 
16. — Illinois civilinės tar
nybos komisija tiria tariamų 
demokratų purvinų politinę

Arti Raton, N. M., Santa Fe geležinkelio keleivinis Los Artgeles-Chicago traukinys nu
šoko nuo bėgių. Nė vienas asmuo sunkiai nesužeistas. Matomas apvirtęs garvežys ir bagažo 
vagonas. (Acme telephoto).

Praneša, vokiečiu kariuomenes vadai 
nori pašalinti nacius iš valdžios

PARYŽIUS, lapkr. 16. —
Žiniomis iš Šveicarijos, Vo
kietijos kariuomenės žymioji 
dalis generolų yra nuomonės, 
kad, naciizmas jau atgyvenęs 
savo laikus ir turi būti pa
keistas kitu režimu, kurio pa
reiga būtų nutraukti karų ir 
imtis Vokietijos ekonominio 
atstatymo darbo.

POLICIJA BERLYNE 
TURI DAUG DARBO
BERLYNAS, lapkr. 16. —

Vokiečiuose reiškiasi priešgi- 
nybė karo laiko varžymams
ir nacių policijos griežta j ai į mimų savo sekėjams ir rėmė- 
kontrolei. ijams. Spėjama, iki susirink-

, - siamt kongreso, sesijai mažaKiekvienų rytų praaušus 
policijos kuopos visomis gat
vėmis leidžiasi patikrinti na-
mus ir atrandamus naktį iŠ- !™ldinės vietos bus paskirsty 
mėtytus, arba į namų sienas, t08-

idalis šių užsiėmimų bus išda
ilinta. Tik paskiau stambiosios

šūkius pašalina ir naikinamo kabinete, keturios diplo- 
Nors slaptoji policija nepap-1matinės, dvi apygardos teisė- 
rastai uoliai veikia prieš an-jjams jr eįig _ paštų viršinin- 
tinacinius elementus, bet nie ,kams. Šių vietų užpildymui 
ku būdu miegalijų išnaikinti. Į reikalingas senato pritari- 

Šių elementų veiksmo ne
galima vadinti revoliuciniu 
sąjūdžiu. Tai paprasti užsi
mojimai poilicijai neduoti ra
mybės ir visados jų laikyti, 
taip tariant, gyvų.

Žymis dalis vokiečių nesi 
tenkina vykdomuoju karu ir 
norėtų, kad jis veikiau užsi
baigtų ir su tuo įvairiausi 
varžymai būtų panaikinti. Bet 
tai tušti norai. Užkariavusi 
Lenkijų Vokietija karan taip 
giliai įsivėlė, kad dabar jai 
nėra galimumų be prestižo 
pažeidimo iš to išsisukti.

LONDONAS, lapkr. 16. - 
Iškeliama aikštėn, kad Angli
ja turin.i pakankamai maisto 
viemeriems metams. Prieš ka
rų ji maisto atsargas yra kro
vusi į sandėlius.

Toliau praneša, kad Vokie
tija taikos sumetimais jau 
norėtų išsižadėti užgrobtųjų 
kraštų — Bohemijos,, Mora
vijos, Slovakijos ir Lenkijos 
lenkiškųjų dalių, išėmus Su
detuos teritorijų. Austrijos 
klausimu 'sutiktų ten įvykdy
ti plebiscitų.

KAI KAS GALĖS 
PASIDŽIAUGTI

WASHINGTON, lapkr. 16. 
— Iškeliama, aikštėn, prez. 
Rooseveltas turi keletu tūks
tančių įvairių valdinių užsiė-

Tarp stambiųjį) aptuštėju- 
’sių vietų yra viena preziden-

imas.

Tūkstančiai kitų vietų, tai
vien politiniai paskyrimai, tas atvirai pasisakė prieš Vo- 
Laimingai patekusieji į šins kietijų, Browderis pradėjo
riebias apmokamas vietas.

PALEISTAS SMURTININ

KŲ VADAS

BALTTMORE, Md., lapkr. 
16. — Iš kalėjimo, Kaliforni
joje, išlaisvintas prohibicijos 
laikų smurtininkų (gangste
rių) vadas Al Capone ir fede 
ralinių agentų atlydėtas į Me 
morial ligoninę.

BRITAI PAĖMĖ 
NACIŲ LAIVĄ
LONDONAS, lapkr. 16. — 

Paskelbta, britai nutvėrė na

cių garlaivį Leander. 30 vy

rų įgula internuota.

I

STALINO AGENTAS 
PUOLA HIERARCHIJĄ
NEW YORK, lapkr. 16. — 

Komunistų partijos naciona
lis sekretorius Earl Browder 
anų vakarų vienam klaidina
mų darbininkų susirinkime 
puolė popiežių ir katalikų hi
erarchijų J. A. Valstybėse.
Jis bandė įrodyti, kad popie
žius ir vyskupai viliasi išnai
kinti jeffersoninius skirtu
mus tarp bažnyčios ir valsty- čiuopti, 
bės. Girdi, popiežius paskuti
ne savo enciklika ragina pla
čiau praplėsti religinį švieti
mų Amerikoje. Anlot Browde- 
rio, tas nesuderinama su Je- 
ffersono demokratinėmis idė-
jomis.

Katalikiškas laikraštis A-
merica pareiškia, kad Ameri- \savo jokių biudžetų. Tik vie- 
kos katalikai, ėmus bierarebi- (’nų kartų pats Hitleris buvo 
jų, kunigus ir pasaulininkus, prasitaręs, kad per praeitus 
pradėjus kolonijiniais laikais šešerius metus Vokietija tu- 
remia ir palaiko šalyje demo- rėjusi iki 36 bilijonų dol. ka- 
kratijų, kad tuo tarpu Brow- to išlaidų, daugiausia ginlda-
derio vadovaujami komunis
tai per 20 metų ne tik nieku 
neprisidėjo prie Amerikos de
mokratijos, bet visas laikas 
stengiasi pakirsti valdžios si
stemų. ,

Seniau Browderis buvo ap-i Anglijai su dominijomis 
simetęs remiųs prezidento karas kasdien atsieinąs apie 
Roosevelto administracijų. 25 milijonus dol. Prancūzija 
Bet kaip Stalinas susisėbravo išleidžianti apie 18 milijonų 
su Hitleriu, o prez. Roosevel- dolerių.

pulti prezidentų.

CHICAGO STATE LIGO
NINĖJ MANOMA SUDA
RYTI GALIMYBES GY
DYT NUO APDEGIMŲ

Deputy Coroner Edmund 
K. Englisb pasiūlė įvesti nu
degimams gydyti būdus Chi-

KUN. A. SKRIPKAUS 
SVEIKATA GERESNE

Prieš porų dienų gerb. kun. 
A. Skripkaus sveikata buvo 
pablogėjusi, bet dabar mato
mas stiprus pagerėjimas. Da
ktarai duoda vilties, kad ne
trukus galės ir atsisėsti. Lin
kėtina, kad gerb. ftv. Kry
žiaus klebonas daT greičiau

cago State ligoninėj sųrašyj 'sveikti) ir grįžtų darbuotis ša
šu Barboros Jankowski mir-i vo mylimų parapiejiečių tar
tim. Sunkiai apdegus ji bu- ' pan.
vo atvežta į State ligoninę, ' ----------------------
bet gydytojai neturėdami Į ŽUVO 3 BRITAI 
priemonių gydyti, pasiuntė; LAKŪNAI 
jų į Belmont ligoninę, kur ji,' PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
dėl pavėlavimo mirė. Britų žvalgybinis lėktuvas į-

---------------------- krito Seine upėn. Trys britai
GARSINKI TĘS “DRAUGE” žuvo.

Kaina 3c

NACIAI PASIRYŽĘ 
BŪTINAI SUNAIKINTI 
BRITŲ IMPERIJĄ

BERLYNAS, lapkr. 16. — «ja, pareiškiama pusoficialiai.
Iš patikimų vokiečių šaltinių 
sužinoma, kad Vokietija nus
prendusi taip ilgai kariauti 
iki britų viršenybė pasauly 
bus pašarvota ir tuo būdu 

į Britanijos imperija sunaikin
ta.

Pažymima, kad nei Hitle
ris, nei kas kitas Vokietijos 
vardu daugiau neiškeis bri
tams taikos siūlymų iki karas 
bus laimėtas. Taikos siūlymus
gali kelti Londonas ir Pary- ima. Jei taip, tai Vokietija ko- 
žius. Bet to nedarys Vokieti-Įvos.

KARIAUJANČIŲ ŠALIŲ 
KARO IŠLAIDOS
AVASIIINGTON, lapkr. 15. 

— Paviršiniai apskaičiuoja
ma, kad kariaujančios Eu
ropos valstybės kiekvienų die 
nų turi apie 100 milijonų do
lerių išlaidų vien pinigais. Be 
to, turimi kili dideli nuosto
liai su ginklais ir savastimis, 
ko šį kartų negalima nė ap-

daugiau nei Anglija ir Pran
cūzija ėmus jas kartu.

Niekas pašalinis negali pa
tirti Vokietijos išlaidų didu
mo. Naciai nepaduoda viešai

vimuisi. Ernus domėn šias iš
laidas, finaJnsiniai specialis
tai apskaičiuoja, kad Vokieti
ja šiandien karui kasdien tu
ri išleisti nemažiau kaip 57 
milijonus dolerių.

No. 271

Vokietijos ambasadorius 
Turkijai vom; Papenas vakar 
čia pareiškė, Vokietija kovo
ja, kad išvengti kitos Versa
lio sutarties tragedijos ir ge
riau patvarkyti Europų.

Vokietija neseniai pageida
vo taikos. Taikos klausimų iš
kėlė Olandijos karalienė ir 
Belgijos karalius. Bet britai 
su prancūzais taikai pastan
gas užblokavo, čia pareiškia-

JAPONAI SKUNDŽIAS
DĖL AMERIKOS ŽYGIŲ
TOKIO, lapkr. 15. — Japo

nų vyriausybėje iškeliami nu
siskundimai dėl J. A. Valsty
bių pastangų japonus slėgti 
ekonominiu ir laivyno didini
mo šlėga.

J. A. Valstybių senute, nu
rodo japonai, iškelta sumany
mas paskelbti draudimų Ja
ponijai įsigyti Amerikoje gin-

Didžiausias pinigines karo iš- kių ir karinių reikmenų, taip 
laidas turi, žinoma, Vokietija, pat skirti milžiniškas sumas 
kuri kaip spėjama, išleidžia karo laivyno plėtimui Tykių-

jam vandenyne.

Japonai neturi užmerkti a- 
kių, girdint apie tokius Ame
rikos planus ir sumanymus ir 
turi imtis priemonių tinkamai 
savo imperijos apsaugai.

Tokio valdiniuose sluoks
niuose kalbama, kad japonai 
pasiryžę su Amerika būti gra
žiuoju. Bet turi ir budėti. Sa
ko, japonai nedarų Amerikai 
nuoskaudos, o Amerika atvir
kščiai elgiasi.

VOKIETIJOJ VARŽOMAS 
DRABUŽIŲ ĮSIGIJIMAS

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Vokietijoje įvestos kortelės į- 
sigyti drabužius, siūlus ir 
vilnų. Įsigalioja rytoj ir vei
ks vienerius metus. Kortelės 
skirtos ne tik suaugusiems, 
bet ir vaikams. Vyrams lei
džiama vieneriais metais įsi
gyti tik vienų drabužių eilę.

Moterims taip pat žymiai 
suvaržomas drabužių Įsigiji
mas. Pavyzdžiui, joms įkas du 
(mėnesiai leidžiama įsigyti tik 
po vienų porų kojinių.

Vyriausybė paskelbė, kad 
karo laiku uždrausta gaminti 
kokius nors prabangos (luksu 
sinius) drabužius.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — ftian- 

dien iš dalies debesuota ir šal 
čiau.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 
4:27.
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Tad — "žengtam žygin, broliai, sesės, 
Neštam Vilniui viską, viską!

Kunigo Valantiejaus Jubiliejus
I

Lapkričio mėnesio 19 dieną j derinti gyvenimų su Evange-; 
Waterburyje Conn., gerbiamus; lijos ir Bažnyčios skelbiamo-1 
klebonas kunigas Juozapas į mis tiesomis. Daugelis jaunų 
Valantiejus švenčia sidabrinį vyrų yra atlikę trijų dienų

Kuigysits Sukakiies iškilmingas 
Nntjiiias

Bfendradarbionis ir korespondentams raštų negražina, 
jei beprašomu Ui padaryti ir ueprisiunčiaina tam tiks
lui .pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti-trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paltekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole- 
mik'os ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
iuilMaštin nededamos.

’ Ir Su Vilnium Nenurimsim

Mes,, lietuviai, per devynioliką metų dai
navom: "Mes be Vilniaus nenurimsim!” šių 
žodžių autorius poetas ir dramaturgas Pet
rai Vaičiūnas, kai praėjusį mėnesį buvo at

imtas Vilnius, iškėlė kitą stiprų ir šiam I 
loinentui pritaikintą šūkį: “IR SU VIL- !

NIUM NEnURIMJ&IM!” Šis šūkis įdėtas į ’ 
šiai jo ekspromtu parašytas eiles:

X Mes be Vilniaus nenurimom —
X Ir su Vilnium nenurimsim!
X Vėl ties savo sostu ryimam —
X Milžinais darbams atgimsim!

Žengkim žygin, broliai, sesės, 

S Neškim Vilniui viską, viską! 

’ Mūsų rytas neužgesęs,

X Mūsų Vilnius laisvėj tviska!

fasaAyta aiškiai ir teisingai. Vilnių atga- 
vu|i tauta negalės nurimti, nes viena — toli 
grąžu dar ne visos Lietuvai priklausančios 
teigto  rijos grįžo, kita — jis atgautas ypa
tingose sąlygose, tokiu laiku, kuomet Euro
poje eina karas, kuomet tiek netikrumų ir 
pagojų. Mūsų tautai šiandien nurimti, reikš
tų Xišsista  tyti save į pavojų būti sutriuštan- 
taę netekti brangiausio turto — laisvės, už 
kujtią tiek dirbta, tiek kovota, tiek daug ge
riausių tautos sūnų kraujo pralieta, tiek daug 
galvelių paguldyta... Nurimti ir nedirbti šiuo 
momentu, reikštų nebūti vertais sunkiai iš
kovotos laisvės ir nepriklausomybės, panie- 
kifiti gražiausias tautos pastangas, pasiduo
ti rezignacijai ir leisti svetimiems mindžioti 
švintąją Lietuvos žemelę...

Be, to nebus! Nenurimsim, nepasiduosim, 
neiezignuosim! Nebūsime meilinto j ars tautos 
dafrbų, jos laimėjimų! Nebūsime nei išdavi
kais, nei bailiais! Darbu ir aukomis parody
sime ištikimybę savo tautai ir jos vadų, ko
votojų, darbininkų nuopelnams ir ligšioli
niams laimėjimams! Darbu ir aukomis su
šelpsime kiekvieną suvargusį ir pašalpos rei- 
kakngą Vilniaus krašto gyventoją! Darbu 
ir jukomis užtikrinsime atgautąją sostinę ir 
tu# pačiu būdu jį sulietuvinsime! Darbu ir 
aukomis užtikrinsime, kad tauta laimingai 
pdtgyventų visas krizes ir nublokštų į šalį 
jąDmpančius pavojus! Darbu ir aukomis pa
dėkime savo broliams Tėvynėje sėkmingai 
iš&ugoti tai, kas yra brangiausia už visdą
—* laisvę ir nepriklausomybę! 

i,
Tautiečiai, šie žodžiai netuščiomis yra ra- 

šo<hi. Perskaitykime juos su tam tikru su
sidomėjimu ir perduokime juos kitiems savo 
bri&liams ir sesutėms, kuriems mažiau težino
mas arba mažiau suprantamos šiandieninės 
liežuvių pareigos ir, gal būt, negirdimas Lie
tuvos šauksmas visų savo vaikų, be išimties, 
į laiką, į darbą tuoj, dabar, padėti vesti 
dilįjį atgautojo Vilniaus šelpimo ir atsta
tymo darbą. Kiekvienas lietuvis turi prisi
dėti ir darbu ir auka, kad tautos laimėjimą 
padaryti ir pilnu ir užtikrintu.

Įteikia pripažinti, kad ligšiol toli gražu 
ne visi lietuviai pilnai suprato momento be
ganę svarbą ir tik maža dalelė savo šventą 
taktinę pareigą atliko; toli gražu dar ne vi
sos kolonijos surengė prakalbas ir aukomis 
prisidėjo prie didžiojo reikalo. Subruskime!

Praėjusią, savaitę Vilniaus gelbėjimui per 
A^L. R. K. Federaciją gautos šios aukos:

jprooklyn, N. Y., Fed. apskr.......... $143.00
JJhicago, III. Fed. apskr................... 48.37
Pittsburgh, Pa., Fed. apskr..............  25.00

Viso su vajaus metu paskelbtomis auko
ms ligšiol šiam tikslui per Federaciją įėjo

Lietuvos Laivų Nuskandinimas
Lietuva neturtinga laivais. Oaunamos ži

nios, kad ir tie patys yra naikinami. Du jų 
— "Panevėžys’’ ir “Nida” nuskandinti Es- 
stijos pakraščiuose, padarant Lietuvai dide
lį nuostolį. Kas juos nuskandino ir kodėl — 
žinių nėra. Galima tik spėti, kad tai buvo 
vokiečių nacių darbas. Anglai jų negalėjo 
skandinti, nes vienas iš tų laivų "Nida” ve
žė iš Anglijos Lietuvon anglis.

Lietuva yra neutrali kare, kuris eina tarp 
Vokietijos ir Anglijos. Dėl to nebuvo jokio 
reikalo ir prasmės skandinti Lietuvos lai
vus. Bet, matyti, kariaujantieji į tai neat
sižvelgia. Jie ir pašalinėms valstybėms daro 
skriaudas, lyg norėdami didesnį tautų skai
čių prieš save nustatyti ir dar didesnę karo 
ugnį Europoje sukurti.

1 —1 ■ III ■ ■ •

Mainai Žmonėmis
Šiuo klausimu jau anuo kart buvo rašyta. 

Bet tada žinios apie pasikeitimą gyventojais 
tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos ne visai 
dar buvo aiškios. Vakar gauta tikresnių ži
nių. Iš Kopenhageno pranešta, kad jau su
sitarta iš Sovietų Rusijos užimto Vilniaus 
krašto dalies grąžinti Lietuvai 100,000 lie
tuvių gyventojų, o iš Lietuvos išgabenti So
vietų Rusijon tekį pat gudų ir žydų skaičių.

Žmoniškumo požvilgiu tokie mainikavimai 
gyventojais nėra užgirtini. Tačiau prie da
bartinės tarptautinės konjunktūros ir prie 
ten esamų sąlygų, pasidaro vienas iš prak
tiškesnių būdų tautinių mažumų klausimui 
išspręsti.

Kas liečia Lietuvą, tas gyventojais pasi
keitimas jos negalės patenkinti. Jai svarbu 
į savo ribas grąžinti lietuvius, bet svarbu, 
kad grįžtų prie Lietuvos ir tos teritorijos, 
kuriose jie, lietuviai, gyvena ir kurios be 
jokių abejojimų ne kam kitam, bet Lietuvai 
priklauso.

Nieks negali abejoti, kad Švenčionys, Mar- 
ciritamys., Druskininkai etc. yra gryniausia 
lietuviškos sritys ir tikrai Lietuvai priklau
so. Atgabenimas iš ten gyventojų Lietuvon, 
klausimo neišriš. Tos sritys ar anksčiau ar 
vėliau turės sugrįžti prie Lietuvos.

Mirė Prof. P. Avižonis
Pranešama, kad praėjusį mėnesį Kaune 

mirė vienas žymus gydytojas ir Lietuvos 
Universiteto profesorius dr. P. Avižonis. Mi
rė sulaukęs 63 m. amžiaus. Jis buvo žymus 
ir visuomenininkas. Veikė kairiųjų grupių 
tarpe ir bendradarbiavo liberalų spaudoje.

Pastaruoju laiku mirtis gana dažnai pra
dėjo sukinėtis senesniųjų Lietuvos veikėjų 
tarpe.,

APŽVALGA

kunigystės jubiliejų. Taip pat 
šiemet sueina 20 metų, kaip 
jis yra tos parapijos klebo
nas. ' ’ jos apaštalai. Yra jaunimo at

jaunąs vaikinas atvyko į liekančio kas rytą jx> 15 ini- 
Suvienytas Amerikos Valsti- nučių minties maldos, o dar

uždaras rekolekcijas vienuo
lyne, kiti net (keletą kartų, ir

AVATERBURY, CONN. - 
Gerb. kun. Juozapo J. Valau* 
tiejau’s dvidešimts penkių me-

jas. Beveik visą laiką pra
leido besidarbuodamas Wa- 
terburyje. Sunkiose darbo są
lygose išėjęs High School mo
kslus nuvyko, iš St. Thomas 
parengiamosios seminarijos, į

dabar yra uoliausieji paraipi- kunigystės bei dvidešim
ties metų klebonavimo ir L 
D. K. Gedinuino ordino gar
bės ženklo įteikimas įvyksta 
lapkričio 19 d., iparap. mo
kyklos auditorium. Bankieto 
bei įvairios programos prad
žia 6 vai. vakare.
Trumpa biografija 

Gerb. kun. Valantiejus gi
mė liepos 26 d., 1833 m., But- 
kaičių ‘kai'me, Vačgirio para-

daugiau kas dieną gaivinan
čių savo sielas dvasiniu skai
tymu.

Vaikinams nenusileidžia nė 
merginos. Savaitiniai Marijos 
sodalicijos susirinkimai paį-

Šveicariją studijuoti filosofi- vairinami dainomis, muzika, 
jos ir teologijos. Karui prasi-1 rankdarbiais ir rimtais pašne- 
dėjus, 1914 metų rudenį grįžo j kėsiais auklėja (mergaites tik-
į Ameriką ir Hartfordo vys
kupo tapo įšventintas kunigu. 
Trumpą laiką pasidarbavo A- 
nsonijoje, Hartforde, New 
Britaine, penkerius metus bu
vo vikaru ipas kun. Saurusai- 
tį Waterburyje ir čia ipat vys-

romis katalikėmis moterimis. 
Kun. Valantiejus tam jauni
mui sudarė geriausias sąlygas 
darbuotis. Pastatė gražią salę 
įvairiems parengimams ir spo
rtui, įrengė “bowling alleys”, 
senosios mokyklos rūmuose

kūpąs paskyrė jį 1914 metais' pavedė keletą kambarių jau- 
parąpijos valdytoju, o nuo nimo klūbruimi&ns, kur jis 
1929 metų ir formaliu Klebo- kiekvienu metu gali susirink- 
nu. j ti ir gražiai laiką praleisti.

Kunigas Valantiejus per Vyčiams pavedė net visus

taine, Hartforde ir AVaterbu
ry. Conn

Gegužės 29 u., 1919 m., kun. 
Valantiejus paskirtus šv. Juo
zapo parap. administratorium 
ir vėliau kleb(4»u, AVuterbu- 
ry, Conn. Gerb. kun. J. J. Va- 
lantiejui AAratcrburio lietuvių 
kolonijai bevadovaujant at
naujinta bažnyčios vidus, sta
cijos, altoriai, pastatyta nau
ji vargonai, dedami gražū‘3 
bažnyčios langai, patobulinta 
bei išmokėta našlaitnamis, 
vyčių klubui nupirktu cash

pijoj, Raseinių apskr. sūnus1 užmokėta $25,000.00 vertės že* 
Jono ir Veronikos Juškytės. niės, pastatyta gražiausia iš-
Lietuviškai skaityti bei rašy
ti pramoko pas kaimo “da
raktorių”, už ką jo tėvelis 
rusų valdžios buvo kalėjime 
kankinamas. Vėliau Juozutis 
lankė valdžios pradžios mo- 
kylklą.

Į Suv. Valstijas atvyko ru
gsėjo 12 d., 1900 m. AVater
bury bedirbdamas įvairiose 
dirbtuvėse lankė vakarinę mo

tuos 25 kunigystės metus la-i dviejų aukštų namus. Šituose kyklą n privačiai mokinosi
rūmuose nuolatos verda gy
vas gyvenimas. Vieni studi
juoja, kiti lavinasi muzikoje

Katalikiškos Spaudos Reikalai
“Darbininkas” rašo: “Mūsų Vyskupija 

skelbia, kad atsidarė katalikiškų knygų bei 
spaudos savaitė. Reikia pripažinti, kad an,!ų 
Katalikų spaudai daromi labai rūpestingi va
jai. Kiekvienoj parapijoj sudaroma tu/n tik- 
zo’s (komisijos, kurių uždavinys užlašinėti ka
talikų laikraščius. Pati Hierarchi ja bei Epis
kopatas prižiūri, kad vajai būtų našūs ir 
eekiningi. Ir iš tiesų, jie savo tikslą atsie
kiu. Šimtai egzenipdiorių Vyskupijos organo 
Piloto (Vadovo) yra siunčiami kiekvienam 
k•< bonui, kurs yra įpareigojamas gauti jiems 
skaitytojų, ar tai prenumeratos keliu, ar tai 
pardavinėjant prie bažnyčios durų. Tuo bū
du kataliikų spauda žymiai plinta ir sudaro 
sveiką reakciją prieš geltonąją spaudą, ku
rios pernelyg didelis plitimas neša rinito pa
vojaus katalikų jaunuomenei.

“Kodėl gi hnums lietuviams nepasekus an
glų pavyzdį! Juk ir mes toli gražu nesame 
laisvi nuo bedieviškos spaudos įtakos. Dar 
tenka pripažinti, kad tuo atžvilgiu mes e.;u- 
me blogesnėj padėty. Tegu čia gimęs jauni
mas ir neperdaugiausiai skaito mūsiškės be
dieviškos spaudos, bet ateiviai iš Lietuvos 
negali atsispirti pagundai .dkaityt ir remti 
nekatalikų spaudą. Ir juo daugiau ją reni

bai daug pasidarbavo Bažny
čios ir lietuvių tautos labui.

Pirmiausiai jis labai pavyz
dingai‘sutvarkė parapijos dva j (turi net 6 orkestrus!) treti 
sinį gyvenimą. Gerai pažįsta- Į dainuoja, kiti vaidinimus ruo- 
ntieji Waterburio lietuvių pa-’ šia ir t.t. ir t.t. Už tat jau- 
rapiją stato ją greta ipavyz- nimas labai gražiai mrfeo'si 
dingiausių parapijų visoje ka- parapijoje, o savo išaulk'lėji- 
talikij Bažnyčioje, ^oje klesti mu ir laimėjimais sporto me- 
didelis žmonių pamaldumas, no ir mokslo srityse užima 
Nekalbant apie šventas die-; visoje apylinkėje pirmą vie
nas net ir darbo dienomis tą. Vis tai gerbiamo Jubilia- 
bažnyčioje matyti daugybė pa-1 to nuolatinio darbo, raginimų 
rapijieČių klausančių mišias ir( ir aukų vaisius, 
einančių prie Komunijos. Pa-1 Kunigas Valantiejus sukūrė 
žymėtina, kad tai daro ne tikrai pavyzdingą mokslo ži- 
“paprastosios davatkėlės”,' dinį _ mokyklą. Ne tiktai 
bet ir vyrai ir jaunimas. Daug tris šimtus tūkstančiij dolerių 
čia yra visokių pamaldų ir kaštavę mūrai yra pavyzdin

gi, bet ir mokslas ir auklėji
mas labai aukštai pastatytas. 
Katalikų mokyklų tarpe, vi
soje Hartfordo diecezijoje da
bar laiko pirmąją vietą. Šita 
mokykla ir parapijos pasiro
dymai viešame katalikų gy
venime iškėlė lietuvių vardą 
visų tautų tarpe.

Ne mažiau kunigas Valan
tiejus rūpinosi ir gyvaisiais 
mūsų tauto's reikalais. Nebu
vo jokio svarbesnio užsimo
jimo, kurio jis nebūtų pats 
parėmęs ir nebūtų raginęs sa
vo parapijiečius remti. Kele
tas šimtų tūkstančių dolerių 
yra suaukota Lietuvos reika
lams, dešimtys tūkstančių į- 
vairioms lietuvių įstaigoms A-

visose yra daug dalyvaujan
čių parapijiečių. Njet ir per 
ištisą dieną bažnyčia retai 
kada stovi visiškai Misti. Tai 
vienas tai kitas, vis užeina 
Švenčiausio aplankyti, staci
jų išvaikščioti, ar pas Marijos 
altorių ipa'simelsti. Ir tame 
punkte jaunimas neatsilieka 
nuo suaugusios kartos.

Visi parapijiečiai suorgani
zuoti į daugybę organizacijų 
kurios viena su kita lenkty- 
niuoja savo veikimu. Gražiau
siai iš visų veikia vaikinų Šv. 
Vardo draugijos skyrius. Čia 
priklau'so geriausi parapijos 
vaikinai, kurie susirinkimuo
se ir studijų rateliuose gilina 
savo religines žinias, tariasi, 
kaip šiomis dienomis galima

Ne tas gražus, kas gražus, 
bet — kas kam tinka.

pas dabartinį mokyklų virži 
ninką d-rą Tarną Condov. Vė
liaus 1904-1910 m. studentas 
Juozas lankė bei mokslą bai
gė LaSalette College ir St 
Thomas Preiparatory Semina- 
ry, Hartford. Conn. Filosofi
jos ir Teologijos ^nokslus bai
gė 1914 m. Fribnrge, Šveica
rijoj.

Pasauliniam karui prasidė
jus, dijakonas Juozapas, pil
nas idealių pasiryžimų grįžo 
į Suv. Valstijas ir lapkričio 
20 d. 1914 m., J. E. vyskupas 
J. Nilan įšventė kunigu, Hart
ford, Conn.

Po šventimų naujas dvasios 
vadas trumpai darbavosi kai
po vikaras Ansonijoj, New Bh

ir iš savo kišenės laikraštį 
užrašo.

Kun. Valantiejus yra padė
jęs išeiti (mokslus daugeliui 
gabių jaunuolių, kurie šian 
dieną jau užimą geras vietas 
visuomenės gyvenime, ir tuo 
taip pat pakėlęs lietuvių var
dą ne lietuvių tarpe.

Lietuvos valdžia įvertinda
ma kun. Valantiejaus nuopel 
nūs lietuvių tautai, jubilie
jaus proga apdovanoja Did
žiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Ordinu.

Džiaugdamos gerbiamo Ju
biliato darbais ir nuopelnais 
dėkojame už didelį pasišven-

eivijoj lietuvių mokykla, audi
torium, bowling alleys, šiomis 
dienomis padidinta bei pagrą
žinta klebonija ir daugel ki
tokių statybos, apšvietos bei 
dailės šakose gražių darbų nu
veikta.

Gerb. kun. Valantiejaus šve
lnus būdas, maloni šypsena 
bei prakilni širdis visus prie 
savęs vilioja ir ragina prie 
bendros visuomeninės darbuo
tės ir didesnės Dievo bei ar
timo meilės įgijimo.

Už viršminėtą nepaprastai 
gražią bei naudingą lietuviš
ką darbuotę Lietuvos Respub
likos valdžia, vasario 18 d., 
1939 m., kun. Aralantiejų ap
dovanojo L. D. K. Gedimino 
ordinu, kurį gen. konsulai ge
rb. Jonas Budrys, šioje su
kakties iškilmėje yra įgalio
tas įteikti.

Taip pat maionu pažymėti, 
kad rugpiūčio 24 d., 1926 m., 
L. Vyčių seimas, kun. Valan- 
tiejų yraittrin|ęs L. Vyčių 
organizacijos garbės nariu.

Todėl lapkričio 19 d., čia 
susirinkę valdžios bei draugi
jų atstovai, dvasios vadai, pro 
fesijonalai, biznieriai ir skait
linga lietuvių visuomenė, šios 
iškilmės solemnizantui, .myli
mam dvasios badui ir darbš
čiam bei sumaniam klebonui 
J. J. Valantiejui linkės ir dai
nuos “Ilgiausių metų r” Tad 
lai gyvuoja Waterburio lietu
vių didis prietelis gerb. kun. 
Juozapas Valantiejus! Valio!

Palydas

timą ir linkime dar ilgus me- 
merilkoje. Pas jį rasi visus ka-j telius pasidarbuoti didesnei 
talikiškuosius Amerikos ir ko. Dievo garbei, sielų labui ii 
ne visus Lietuvoje išeinančius! mūsų tautos gerovei, 
laikraščius o ne vienam ji's' Ne waterburictis

aikalesni ii drąsiau braunasi į katalikų šei
mas ir organizacijas. Mes savo namuo»e, t. 
y. organizacijose ir šeimose jaučiam?.-* u?i- 
mą tik kampininkų vietą. Jie elgiari kaip 
tinkami — kur terorizuoja, kur pašiepiu ir, 
iš vi'so, laiko užuitus katalikus savo saujoj. 
Tekių sąlygų pakęsti negalime, o jas kaip 
tik sudaro mūsų apsileidimas ir kažkoks į- 
giintas lakiejiškas pataikavimas kairiesiems 
tarsi jau jie turi susikrovę mokslo sandė
lius ir paties bikinio skirti būti mūsų vadais 
Metas jau katalikams išblaškyti tą vaikišką 
nuomonę ir imtis savistovės organizuotos. 
Vadų mums kasdieną vis daugiau pribuna, 
iv vadų susipratusių, persiėmusių katelikiš 
ka ideologija.

“Nereik čia įrodinėti, kad katalikiškos 
spaudos rėmimas neprivalo mums būti ko
kia tai savanoriška pramoga — ot, atėjus 

rime, juo laisvamaniai ir bolševikai darosi geram ūpui, numesiu ir katalikų spaudai

ii

keletą atliekamų skatikų, tarsi šuneliui ke’i‘3 
duonos trupinius. Ne. Tai stambi ir šventa 
mūsų pareiga, kaip kad lankymas Mišių, 
klausymas pamokslų, atlikimas Velykinės. 
Ne vienas Popiežius yra taip nius įpareiga- 
vęs. To nereikia pamiršti”.

Kun. Andrius Cikoto, M.l.C., buvęs Tėvų 
Marijonų generolas, pakeltas į Rytų Bažny
čios apeigų prelato .poaukžtį. Jojo oficialus 
pavadinimas — archimandritas “mitropho- 
rus”. lapkričio 4 <1. kun. prelatas A. Cikoto, 
MIC. išvyko į savo paskyrimo vietą — Har- 
bine, Mandžiūrijoje. Tenai jisai bus genera- 
liu vilkam Rytų Apeigų k;\alikanis.

Kun. prelatas A. Cikoto, MIC., užima vie
tą kun. prelato dr. F. Abrantavičiairs, MIC., 
kuris, atvykęs šią vasarą į TT. Marijonų 
suvažiavimą Romoje, užsuko Lenkijon ir dėl 
jo likimo reiškiama rimto susirūpinimo.

Vilniuj Prasideda
Normalus Gyvenimas

VILNIUS (E) — Perimant 
Vilnių įvyko tarp sufanati
zuoto Vilniaus lenkų jaunimo 
ir žydų peštynių, kurias po
licija tuojau likvidavo ir triu
kšmadariai perduoti teismui. 
Dabar visame 'mieste ir kraš
te prasidėjo normalus gyveni
mas ir darbas.

KAUNAS (E) — “Sody
bos” b-vė jau eksportavo 52 
vagonus iietnviškų obuolių ir 
tariasi 'su užsienių firmomis 
dėl didesnių kontingentų. 
“Sodyba” įsteigė savo sky
rių Vilniuj ir pradeda supir
kinėti obuolius Vilniaus kraš
te.

KLAIPĖDA (E) — Šių me
tų statistikos duomenimis, Ti
lžės miestas turi 58,000 gy
ventojų, Klaipėda ir Alenštei- 
nas po 50,000, Karaliaučius 
368,(XX), Gumbinė 25,000, visa 
Rytprūsių proviniija 2,496,000 
gyventojų, su 36,992 ketvirtai
niais kilometrais teritorijos.
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ENRASCIO DRAUGO JUBILIEJAUS BANKIETAS
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DAIN. ONA JUOZAITIENĖ

Nuoširdžiai kviečiame, visus daly
vauti ‘Draugo’ Jubiliejiniam ban
kiete ir pasigrožėti lietuviškuoju 
menu.

Teneatsiranda nė vieno lietuvio kataliko, ku
ris nenorėtų kartu su ‘Draugu’ pasidžiaugti 
30 metų kultūrinio darbo vaisiais!
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MUZ. L. SABONIENĖ

MUZ. KASTAS SABONIS

SHORELAND HOTEL
55th Street at the Lake
Lapkričio-Nov. 19 d., 1939

[ZNIERIAI,
Lapkričio 18 d. išeina “Drau- 

j” istorinis padidintas nume-

Prašom Biznierius šia proga 
pasinaudoti ir priduoti savo skel
bimus NE VĖLIAU LAPKRI
ČIO 17 D., 2 VAL. PO PIETŲ.

Skelbimų kaina 50c už vieną 
colį.

Su kiekvienu #5.00 skelbimu 
gausite vieną tikietą į bankietą.

ELEONORA KANDRATAITĖ

ŽV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RINKTINIS CHORAS

PROGRAMOJ:
Komp. A. Pocius
Eleonora Kandrataitė
Muz. L. Sabonienė
Dain. Ona Juozaitienė
Šv. Kazimiero Akademikės

TIKIETAI:
Jubiliejinio Bankieto tikietų 

kaina #2.00. Jų galima gauti 
“Draugo” ofise arba TELEFO
NU CANAL 7790.

Užsisakyti prašome ne vėliau 
LAPKRIČIO 18 d. 4 VAI.. 
P. P.

VIETA:
Shoreland Hotel, 55th St. at the 
Lake.
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ĮSIKALBĖJIMAS SU 
'ROF. R. PAKŠTU

Populiariausias Lietuvos 
Įataiikiškojo jaunimo vadas 
trof. dr. K. Pakštas 1939 ir 

940 m. vasaros semestruose

1938 Pavasarininkų jubilieji
nis kongresas, į kurį iš 74,000 
organizuotų jaunuolių suskri
do į Kaunu apie 40,000. J r 
kokia jie puikia tvarka pasi
žymėjo — nebuvo nė vieno 
protokolo, ,nė vieno areštuoto, 
tuo tarpu, kai kitų suvažiavi
mų metu, būna po keliolika 
areštuotų už triukšmavimų.

4,(HM) narių choras pasirodė' 
geriausiai iš visų buvusių 
masinių chorų — jis buvo pui 
kiaušiai pasiruošus. Visos 
choristės buvo su tautiniais 
rūbais.
Koks skirtumas tarp besi- 
besimokančio ir kaimo 
jaunimo?

Tik žinių ir išsilavinimo 
skirtumas. Vieni ruošiasi in
telektualiniam, o antri fizi
niam darbui. Praskutinioji in 1

AŠ SMERKIU TENEŽYMI METAI MŪSŲ JAUNYSTĖS4 .
“Dienos mūsų jaunystės !liautis. Jo troškimas nauje- 

Senovės romėnai gerai pažino žmogų. Jie gerai žinojo, yra dienos mūsų garbės,” Į ny bių jiems nesuprantamas, 
kad nėra pasaulyj dviejų žmoiuių, kurie visiškai vienaip kartų pasakė garsusis By-
galvotų. Kiekvienas turi savo opinijų, savo galvosena. To- ron’as, ir jo balso šnibždėji- 
(iėl kiekvienoj bendrijoj, kiekvienam didesniam žmonių sam- uias dar tebeaiduoja visuose 
būryj ar suėjime, kiek galvų, tiek nuomonių. Tai kiekvieno pasaulio kraštuose, 
žmogaus privilegija ir teisė. Dėl to jis ir žmogus, kari jis
gali savaip mųstyti, savaip klausimus rišti.

Iš jaunimo — gį negalima ti
kėti supratimo senesniųjų. 
Jis to amžiaus dar nepergy
veno.

lesto Kalifornijos universite- teligentų talka, tiesiant kelių 
Baltijos valstijų geografi- į šventosios uostų, kur daly- 
Kitu laiku prof. K. Pak- vavo daug inteligentų, rodo 

s lanko visas lietuvių ko- ^pagarbų fiziniam darbui, 
ijas su paskaitomis Vii- 'praktiškų miesto žmonių ar-

iaus klausimu ir kitais ak- tėjimų su kaimo žmonėmis.
daliais lietuviii tautos klau- I , .kaip patinka Amerikosmais. I. rr

1914, lo ir 16 metais profe-
. . t- . kitokios gyvenimo normos,orius aktingai dirbo Katali-j , .i .. , . . . „ . . . kitas standartas. Čia daugiauų Moksleivių Sąjungoj ir t . .

J; ,, v. . .. linksmybės, o Lietuvos jauni-Lietuvos Vyčių Orgamzacijo- .
i daugiau džiaugsmo. Aluč

io. 1914 ir 191 o m. redegavo • .. .
■ .... rikos didumas ir turtai gaivaitraštj “Vytį. , . ...1 J 1 rantuoja saugumų ir teikia

1918 - 19 m. jis buvo Lie

Dėja, pas mus kartais ta privilegija ir teisė perdaug 
plačiai ir nenuosaikiai vartojama. Toji teisė dažnai pasi
liekama tik sau, o kitiems nenorima jos pripažinti. Iš to 
susidaro kažkokia keista asmenybė, kuri (Irusiai taria: “Aš 
viskų žinau, o tu nieko.”

I r štai toks požvilgis į gyvenimų, toks perpintus laisvo 
galvojimo teisės m be panaudojimas, bet išnaudojimas, la
bai skaudžiai atsiliepia į mūsų visuomeninį gyvenamų. Truk
do bet kokių inicijatyvų ir kūrybingumų. Tai ypač ryškiai 
pasireiškia senesniųjų ir jaunesniųjų santykiuose.

Mūsų senoji ir jaunoji kartos kažkaip nejučiomis apsi
tvėrė nuo viena kitos aukštomis nepasitikėjimo tvoromis. 
Atsirado neteisingas ir neleistinas šnairavimas į vieni ki
tus. Kodėl ? Dėl to, kad ir vieni ir kiti tikisi daugiau žiną. 
Tačiau tuo būdu ir vieni ir kiti sunkiai nusideda visuome
nei trukdydami religinę, tautinę ir kultūrinę pažangų.

Kalti ir vieni ir kiti. Senimas kaltas nenorėdamas pri
pažinti jaunimui teisės savaip galvoti, o jaunimas ,— neno
rėdamas seniesiems pripažinti daug kur labai aiškios raci-

Tai romantiškas išsireiški- Uvasio8
mas jautrios artisto širdies, 'galo daug " prakti8kumo.
pilnas prakilnaus sentimento , . .. • .,ei' jel atėjus vidur
ir puikių idėjų.

Bet kasžin ar Byron’as, 
kaip ir didžiuma įsigilinu-

ramzio me
tams, jaunimas bus rimtai 
nusistatęs netarti “sudie” 
jaunystei, persikėlimas iš to

šių artistų, nepramatė, kad, , ... . ..
. .. ...... .. .'malonaus pavasariško kimiažmonija gali vien tik literaliai
jo žodžius suprasti ? Koks

gal.. Kalifornijoj vaikas ra
do piniginę, kurioj buvo 
$2,000.00. Už tai gavo penk
tukų.. Dėl to, kad vieno as
mens New Hampshire tėvai 
negalėjo susitart dėl vardo, 
jis išgyveno 61 metus be var
do.. Naujai išleistu įstaty
mu Elyrea, Ohio kaliniai ne
gali naudotis kvepiančiu mui
lu .. Saugaus važiavimo sklei 
dėjai pateko į laikraščius, 
nes Saugaus Važiavimo Klu
bo pirmininkas, Conn. valsti
joj buvo suareštuotas už pra-

to bus ne tik neskaudus bet lenkim* 4 kurių
vienų privertė nuvažiuot nuo

apgailėtinas dalykas būtų jei 
mūsų garliės dienos būtų 
skaitliuojamos aktualių jauny 
stės metų skaičiumi — to vie
sulingo laikotarpio pilno abe
jonių, nesubrendusių idealų, 
sensityvių širdgėlių. Greitu 
laiku “garbė” prarastų savo 
grožį ir net etymologiškų 
reikšmę.

Bet interpretuokime tuos 
žodžius.... ir štai prasivers 
durįs naujos, subrendusios,
garbingos 'jaunystės — dva

jos. Jaunieji dažnai gali buti labiau išsilavinę už savuosius . .

optimistišką nuotaikų. Ameri- 
luvos pasiuntinybės sekreto-.^ jaunin,as labiau (,ptimis.
iumi Šveicarijoje. 1923 ,a- tiškas ir nerūpestingas. Dau-

Jaigė studijas I4 ribourge, |gUlna jau jį mažens ekono- 
hveicarijoje ir įsigijo dokto-^jg^ai geraj aprūpinti, išla- 
Įato laipsnį už parašytų di ■ ..Įj, paruošti gyvenimui — 
lertacijų “Lietuvos Klimą lH r, į|{ja pačiam užsidirbti 
HW.” duonos kąsnį ir kaitų moky-

Dr. K. Pakštas mokslo tik- tis.
Į’.ais yra apvažiavęs Vakarų Amerikos jaunimo požy- 
[iuropos valstybes, Mažųjų mis — pamėgimas sporto ir 
Aziją, Sovietų Rusiją, Šiauri-(linksmybių.
ę ir Pietinę Amerikų ir be Ar Amerikos lietuvių jau- 
eik visas Afrikos dalis. Jis 'nimas supranta tautybės 
ra parašęs geografijos klau-Į klausimą?
imais 18 knygų — lietuvių, Nelabai.... 
nglų, prancūzų, latvių ir es- Ar lietuviškasis jaunimas 

U kalbomis. Yra skaitęs mok- nėra permažai organizuo- 
lines paskaitas Latvijoje,
Įvedi joje, P. Afrikoje, Rusi- Galima sak>ti visai neor- 
oje ir kitose valstybėse. ganizuotas, palyginus su Lie- 

Lietuvoje jam Teko dirbti tuyos jaunimn- >»aža ide 
kaitlingiausioje jaunimo or-ia,izmo ir disciP,inort- "ė-

tėvus, bet tai tik teorija. Tačiau mes negalim užgįnčyt sa
vo tėvams ar senesniesiems veikėjams praktinio žinojimo, 
kurio mums labai trūksta. Gyvenimas reikalauja ne tik te
oretinio, bet ir praktinio pasiruošimo. Todėl šiandie mums 
ne tik pravartu, bet ir labai sVarbu senimo ir jaunimo ko
ordinuotas veikimas.

Antroji skaudi yda, kuri lyg kirminas ėda mūsų gyve
nimą, yra nuostabus sugebėjimas viskų smerkti. “Aš smer
kiu!,” labai dažnai nuskamba mūsų eilėse. Kaip dažnai, 
per daug dažnai, pas mus pasmerkiami gražiausi užsimoji
mai, geriausios idėjos ne dėl to, kad mes įsitikinę jų ne- 
praktiškumu ar netinkamumu, bet dėl to, kad jos kilo ne 
musų inicijatyva, dėl to, kad jas iškėlė mums nemielas as
muo.

Individuališkumas — labai gera, bet arogantiškas savo 
“aš” propagavimas yra nesveikas ir naikintiraas. Nes dėl 
tos egoistinės arogancijos daugiausia ir kenčia mūsasis vi
suomeninis gyvenimas.

visai nejaučiamas.

Kų galima įsivaizduoti 
puikesnio, prakilnesnio, gar- 
jingesnio kaip suaugusį žmo
gų kuris yra pilnas jaunos 
dvasios, kurio mintys yra 
turtingos jaunomis filosofijo
mis, kurio akyse blizga sim
patinga jaunimui ugnis, ku
rio susidomėjimas naujais 
pasaulio įvykiais nesudrum
stas metų dauguma. Jis liks 
jaunas per amžius, ir kalen
doriaus šnibždėjimas, kad jo 
jaunystės dienos seniai pra
bėgo, paliks jį suprantančiai

kelio.. Neuark, N. J. vienas 
vagis pavogė du traukinius ii 
4 mylias gelžkelio.. Užslėptų 
turtų vis dar ieškoma. De
troite viena juoduke pranešu 
kad “vyriška dvasia” jai ap
reiškė, jog jos darže esu pa
slėptų turtų. Ji pasamdė kas
tuvų ir mokėjo po $50.00 į 
dienų. Kol kas rasta tik su
dužę buteliai ir surūdijęs ki
biras. Kasimas tęsis, kol bus 
surastas ieškinys.

sios jaunystės, kuri yra lai
koma brangiausiu gyvenimo!, , ... . Inusisypsojus...elementu. Kas pajiegia tų 
jaunystę palaikyti, kas pajie
gia jaunas mintis ugdyti .ne
atsižvelgiant į metų apsunki
nimų, jam dedikuojami šie 
žodžiai!

Anot gerbiamo visuomeni- 
linko Dr. Rakausko žodžių, 
yra didelis plyšis tarpe mūsų 
lietuviško jaunimo ir senes
niųjų. O kame priežastis, jei 
n,e tik tame, kad — genera- 
liai kalbant, mūsų suaugusie
ji žmonės yra netik metais 
bet ir labai pramatomai sie
loje suaugę. Tokiu būdu jie 
negali suprasti jaunimo, nes 
jų jaunystės dienos seniai 
seniai pranyko metų bėgyje. 
Jaunimo impulsingi žingsniai

Iš Bridgeporto
BRIDGEPORT. - Soda-

Keletą dienų atgal teko Įmetės susilaukė dviejų naujų 
man garbė susipažinti suiva<^, dvasios vadų kun. 
viena iš “jauniausių” man '&• Gaucių ir vedėjų Seselę 
žinomų moterių. Ji yra 84 , Leonų. Abu vadai daug 

metų amžiaus, bet jos arti

anizacijoje —> Pavasarinin
kų Sąjungoje, buvo jų suor
ganizuoto Liaudies Uniiersi- 
;eto> rektoriumi, l’er paskuti- 

Mus 10 metų buvo Vyriausia 
Ateitininkų Federacijos va-
k

Visiems ploniu išgirsti 
momonės apie jaunimą.
(uo pasižymi Lietuvos

jaunimas?

ra materialinio išrokavimo, 
lai j daleles organizacijas ne
siburia. Turi mažytes vieti
nes organizacijas, geriau pa
sakius — šokiu klubus. Gali 
ma pavadinti tokį gyvenimų 
biologišku, bet ne visuome
nišku.

į<> į Kokie būtą sekmlngesni 
organizavimo keliai?

Jau pervėlu organizuoti. 
Masinės, galingos lietuvių nr-

Lictuvos jaunimas kupinas 'ganizacijos nebus, nes pada- 
mtaziazmo ir idealizmo. Ihv ryta pagrindinė klaida: apsi 
>ar jis darosi gyvenime vis gyvenimas didžiausiuose mie 
raktiškesnis, nes pasirenka stuose, o ne mažiukuose inie- 
iraktiškesnes sritis moksle:Istiliuose ar ,net kaimuose. Jei 

technikų, prekyhų, mediciną,'būtų apsigyvenę ūkiuose ir 
amatas, Žemės ūkį. j viename rajone tuomet gal

Jaunuoliai — sumanūs or- būtų suaugę, susigyvenę su 
purivfttorini, iškalbingi, jnd- žeme, būtų ilgiau išlaikę savo

Jaunieji, kurie tik pradedam gyventi, turime išmokti 
pagerbti kitų nuomones, turime išmokti platesniam religi-

nia,.., tautiniam ir kultūriniam gyvenimą pamiršti aahiemS. ,jiem8 sv(,tillli Jo nenuilsta
bumus, lik tada musų veikimas, musų darbas bus nasus. . .

mas judrumas jiems vargi

miausi draugai tai jauni ar
tistai, muzikai, diplomatai, 
rašytojai. Sakoma jos namus 
lanko desėtkai intelektualių 
jaunuolių ne vien tik, kad jos 
turiningais patarimais pasi
naudoti, kurių ji pilna, liet 
lygiai, kad jie jų atvirai ado
ruoja. Jie adoruoja jos žmo
giškumą, jos linksmą nuožiū
ra, jos gyvų entuziazmą jų 
užmanymais. Jos sugestija 
įgyjiinui tos švelnios ypaty
bės, kuri prieinama kiekvie
nam, yra — Semkite išmintį 
iš gyvenimo metų, bet neda- 
leiskite jiems išplėšti iš šir
dies grožio, minties vikrumo, 
entusiastiško gyvumo.

Budėki tad, kad liktumci 
“išmintingu jaunuoliu” ra
miame rudens laikotaryje

patyrę Sodalicijos veikloj ii 
nuo pat pradžios matyt, kad 
geriau supažindins nares su 
ta taip svarbia reikšmę, kuri 
susideda vien obalsiu — 
“Prie Jėzaus per Marijų.”

Kas pirmadienį sodalietės 
ir jųjų draugai ir draugės 
susirenka gražiai išpuoštam 
Sodaliečių kambary išgirsti 
tikybos paskaitų, kurias veda 
kun. S. Gaučias. Per šias pa
skaitas, jeigu klausytojams 
pakyla bent kokios abejonės, 
jie yra liuosi persitikrinti vi
sa kad būtų pilnai supranta
ma, ir per klausymus viskas 
lengvai išaiškinama kun. S. 
Gaučio.

Dar verta paminėti, kad 
nn. S. Gaučias daug padėjo 

Nitą. Sodalietėms įsteigti knvgy- 
________________ piu jųjų kambary. Šis knygy-

cIC TAC ID flAD FAI FAC nas aG<^ara8 kiekvienų dieną 
Siu I Au Iii UAH LAI LAui,nmo s vai. vak. iki 9 vai. vak., 

liktai nėra atidaras šeštadie-

rus. Jaunimo požymis — dis 
riplina, sugebėjimas atlikti 
iidelius darbūs. Tai liūlija ir

tautos papročius ir kalbą, 
būtų lengviau buvę organi
zuoti. A. Skirtus.

OHIO STATE BEATS CHICAGO 61 — 0. Zadworney, Ohio State halfback, tack- 
led by \\asem of Cliicago in' tbe first ųuarter of tiie game at Stagg Field. The Mar- 
oons held the Buckeyes scoreless for 12 minutes, then watched them pilė up 61 points.

(Acme Telephoto.)

Šių dienų kūdikių auklėji
mas kent raštiškai pakito nuo 
senosios gadynės. Naujojoj 
Anglijoj trimetis vaikutis su
rūko kasdien vienų sigarų, 
papirosų ir išrūko vienų pyp
kę.... Keturmetis iš New 
Jersey surūko tiktai 3 siga- 
rus į savaitę. Šis papirosų 
nerūko. Trimetis iš Missouri 
terūko tik pypkę.. Merion, 
Pa. trafiko nelaimėj policijos 
kapitonas pats save suareš
tavo.. Keletas moterų turis
čių, važiuodamos automobi
liais, privažiavo “Slippery 
Rock,” pa. miestelį. Paskai
tę kelrodį,: “Slippery Rock, 
three miles ahead,” grįžo ai

niais ir sekmadieniais. Šiuo 
knygynu turi progos nando- 
tis visas parapijos jaunimas.

Nereik norėti ilgo gyveni
mo, jei Aukščiausiojo akyse 
jis trumpas.

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

Brangūs jaunime skyriaus 
skaitytojai ir bendradarbiai,
visus šiam skyriui skiriamus 
raštus prašome siųsti ne vė
liau trečiadienio.

Siųskite: ‘Draugas’, jauni
mo Skyrius, 2334 So. Oakley
Avė., Phone Canal 7790.
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L. VYČIŲ BOVVLING 
LYGOS STOVIS

L
AVest Side 
Marąuette B 
Marąuette A 
K of L. Press 
Brighton 
North Side

J. Norkus, VV. S. 174.18
E. Baldamas, VV. S. 174.17
AV. Neffas, Press. 167.10
P. Balutis, Mą. A. 167.6
J. Keserauskas, Mą. B 165.13

}• B. Cliuras, Bri. 165.9
E. Petrošius, Alą. A. 163.9

PIRMI Į VYČIŲ LYGĄ

L. Vy

lu
9

10
j, | Bridgeport, C-16 

j Marąuette, C-112 
Brighton, C-36 
North Side, C-5 
Cicero, C-14 
VVest Šitie. C-24

E. VyčiU Merginų Bovvllng 
Lygos Stovis

6
5
3

Chicagos Apskričio
čių Bouling lyga, kuri žiū- Cicero, C-14 1

džia kas trečiadienį McCor- \Vest Side, C-24 1
mick Club House, 26th irjKL Choir, Distr. 0
Oakley Avė., pereitų savaitę
turėjo didelį pakeitimų stovy
je, nes Vyčių 

uris buv 
užsilikusius

uo būdu buvo galima spręs- abeJ° «ali len^ai prisilvgin-■ noras, Al. Kinas, S. Patreikis, ir S.Sukis. 

[ti šešis kitus įvykusius pir- , ti prie antros klesos vyrų ly- 

ndau žaidimus. gos boilerius.

Lietuvos Vyčių Marąuette Parko 112-os kuopos krepšininkai, kurie yra laimėję L. 
Merginų Bouling lyga per-Vyčių Chicagos Apskričio Basketball Lygos čempionatų net 3 kartus, šiais metais buvo

spaustuvės ty- eil{| tnx‘iadien! neatsiliko nuo pįrlHįeji įstoję į L. Vyčių lygų, kuri neužilgo pradės šių metų sezonų.
vo užsilikęs iš- v'r^’ išmusdama gana tlide- | _ Pirmoje eilėje iš kairės į tiesinę: IT. Pud^velis, A. Kinas, J. Shimkus, viduryj treine-
sius žaidimus. .lius Punkt'i skaif‘ius, ir be ,-is Jack Juozaitis, VV. Raginis, R, Bart/., E. Kubas. Antroj eilėj: A. Giedraitis, P. Bei-

Lietuviu Skautu Skyrius
SCOUT SHŪRTS

VVest Side tymas betgi vis 
lišlaikė pirmų vietų, laimėda-

Marąuette l’ark, kuris sto
vėjo pirmoje vietoje, pasiro-

nias 2 žaidimus, ir pralaimė- dė labai stiprus ir sumušė

damas 1. Cicero 2 prieš L Cicero mer-

llaimėdami visus 
Inius.

Marąuette A tymas susirė-’ginų tymas taipgi yra stip- 
Įmė su Marąuette B tymu ir rus, bet ant nelaimes joms 
|vėl A tymas paėmė viršų pasitaikė žaisti prieš abi ge- 

tris žaitli- riausias komandas — Bridge 
Iport ir Marąuette, ir todėl

Brighton Park komanda, jos šiandien žemai stovi ly- 
Įkuri per pereitus kelis žaidi- ,KOS eilėse, bet numatoma, 
pius labai pagerėjo, sumušė bad Cicero vis tiek turės už- 
Sortli Side komanda viename hnti ne žemiau kaip 3cių vie-
lidime, pralaimėjo kitus du. į tų, prieš sezono užbaiga.

ti, kad šis tymas tikrai yra 
iš VYisconsino, o ne Chicagos. 
Marąuette Pk.
Ella Vaicek 
M. Kazlauskas 
Adele V aicek 
Ann V’aieek 
Helen VaicekI

, Cicero.
E. Kishkunas 
J. Eisinas 
A. Radomskis 
E. Vaitkus 
M .Daunis

Vyrų Individual Stovis
1. Manstaviče, N. S 
. Rudžius, AV. S.
, Miller, VV. S.

Marąuette tyliu

116 lie 1191■
76 101 112į

112 III 1391
153 115 15i J į
-97 11G 128

554 559 648
t

b,1.) 76 95
92 81 108,

125 74 p-1

85 Q7 C i 142 j

151 IR n:J

5 8 430 555,
js taipgi • vIS-

SPORTO TRUPINIAI
J. Juozaitis

Pereitų šeštadienį garsioji

pereitų vasara grįžęs iš Lie
tuvos, kur ijs treineravo ir 
žaidė su Lietuvos čempionais 
basketball komandomis. da
bar užima vietų assistant 
coach (treineris) St. Md’s 
High School, Chicago. Siek-

AVe’re very sorry to hear 
of the death of a familv meni 
her of Scoutmaster John Sar 
kauskas at Eagle River, VVis- 
consin. “Sharkey” will re- 
turn to Chicago in a few

J. Encher, O. lvanskaitė, 
J. Jasevičius and ^A. Srupsa 
are on the committee to orga
nine a Scout Troop in Brigh
ton l’ark. VVe liave had many 
reąuests from the Brighton 
l’ark parents for a scouting 
program. This is one of the

i , i , • , • . i largest parishes in Chicagoidavs and resume lns aetivi- | 1 .
and should have a Scout unitties witli the AVest Side 

Scouts. During his absence 
Chicago LRKSA Scout Com- 
missioner Al. Rudis 
charge.

<'f the verv finest calibre.

185.4

Marąuette l’ark 
tyme randasi net penkios ge- mušė naujų rekordų dėl vie- 

tros žaidikės, kurios pirmiau no žadinio — p įdarydami

184.12 į gyveno North Fondulac, AVis 648 skaičių.
176.5 iconsin, ir todėl gulima »akv-

a

ro lietuvio žaidiko kaip, An-’jiio brolio Edvardo, kuris 
dy Puplis, Joe Beinor, Edw. užima vietų assistento llolv 
Krause arba J. Machuta, ku-j Cross College AVorcester,

nešė šiam tymui. Bet šiais 
metais Iowa komandoj rasi
me gerai žinomų ebieagietį 
lietuvį Bruno Andruška, ku
ris j>er daug metų žaidė su 
Marąuette Park L. Vyčių 
basketball tymais. Andruška 
užima “center” pozicijų ir 
jau antras sezonas kaip regu- 

I lianai žaidžia su Iowa tymu.

Mass.

l)r. Al. Manikas, 4070 Ar
cher Avė., žaidžia su L. V. 36 
'kuopos bowling rinktinėj kas 
trečiadienį Vyčių Lygoje, virš 
minėtoje vietoje.' Kiti rinkti
nės nariai: Bruno ir Ethvard 
Churai, Kazimieras Ycmantas 
ir Zig. Vyšniauskas.

, , . . Sv. Vardo dr-jos Bovling
Amerikos kolegijose ir gim T • ,

/u- v t? r- i \ L«vSa eina Pdna smarkumu.
Žaidimai vyksta kas trečia
dienį Archer-Kedzie Center, 
prie 43-čios ir Kedzie Avė. 
Rinktines sudaro žymesnių

nazijose (High Schools) ra
sime labai daug lietuvių trei
nerių (coachcs). A’ienas iš 
šių — Bron. Bacevich jau 8

dOAVA l l’SETS NOTRE DAME 7 — 6. Green of lova leaping over the line for a 
lyard gain in the third ąuarter, vhile Lillis of Notre Dame makes the tacklc, in 

Ithc game between the Havkeyes and the Irish at lova City. (Acme Telephoto.)

metai kaip užima vedėjo vie
lų Kūno Kultūros departa

mente St. Bede’s College La
Salle — Peru, Illinois. Jo 
’utbolo tymai per pereitus (' 

/metus yra padarę nepapras
tų rekordų — laimėję čempio
natų net 3 kartus ir 2 kartu 
pasiliko antroje vietoje. Be 
to, jo Basketball, Track ii 
Bo.\ing tymai taipgi yra pui
kiai užsiregistravę. Bacevich 
yra pripažintas kaipo vienas 
geresnių treinerių ir labai 
gerbiamas vietinių žmonių. 
Jis yra gimęs ir augęs India
na Harbor, Ind., ir gerai ži 
noinas Chicagos ir apieHnkės 
lietuviams.

biznierių, kaip Urba Flover 
Shop, M. Biago, California 
Tavern ir kitų.

Šj VAKARĄ KALBĖS 
PROF. PAKŠTAS 
j JAUNIMĄ

Visas Chicagos ir apylin 
kės jaunimas kviečiamas at
silankyti į specijaliai jauni
mui rengiamų paskaitų, AVest 
Side Hali, 23rd Place ir (Aak 
ley Avė., 8 vai. vakare, lap
kričio 17 d., 1939.

Nors šias paskaitas rengia 
L. A”. Chicagos apskritis, ta-

Pbil Krause (Kraučiunas)

;p> t 
♦ U' r

B
r;

MINNESOTA \VINS OVER MICHIGAN, 20 — 7. AVestfall, Michigan fullha/'k, tak
ing the kickoff, after the first Minnesota touchdomn, to the Michigan 35 yard line 
jvhere Ohlgren tackled him. The Gophera beat the Wolverines 29 — 7 in the game.

(Acme Telephoto.) y

240 aeres of beautiful 

woods with a lovely lake and 

scout cabins, near Chicago, 

were recentlv purchased by

VVilliam Daylida, a scout- 
took master for many years and 

well versed on Scouting, has 
been seleeted as the leader 
of tlie LRKSA Scouting in 
tlie Pennsylvania. VVyoming 
Vallev.

Eos a good, vvhoJesoine and
the Lithuanian Catliolics. interesting program, the Boy 

This should make a wonder< Scouts can’t he beat. Boys 
fui camp site fir our scouts. behveen 12 and 18 are invit- 

VVe owe mucli to our Senut

ei- A. Bacevičius of the North 

Side troop 167, for his untir- 

ing efforts in liaving the Li-

ed. Men over 18 whose clia- 
racter meets vith the appro- 
val of their pastor are \vant- 
ed as Scouters and leaders. 
AVhy not communicate with

thuanians purchase this val-. j. p. Rakštis, 1900 S. Hal-

uable site. , sted St., Chicago.

Naujas Kuopos Raštininkas juos į susirinkimus, kurie 
Išrinktas !yra laikomi pirmų ir trečių

Pereitam susirinkime buvo Į 
išrinktas naujas kuopos pro
tokolų raštininkas, Leonar
das šimutis, Jr., “Draugo” 
redaktoriaus sūnus. Leonar
das lankė “Marianapolis”
lietuvių kolegijų, Connecii- 
eut valstijoj, ir seka savo tė
velio pėdomis užimdamas va
dovavimo vietų Lietuvių Jau
nimo Organizacijoj ir visuo
menės veikime. Prie L. Vy
čių 112tos kuopos priklaus! 
visa Šimučio šeima.

Naujų narių vajus yra da
bar vedamas, ir visas šitos 

[kolonijos lietuviškas 

kiškas jaunimas yra ragina

mas prisirašyti prie vietinės

j antradienį mėnesio.

EAGLE RIVER MOKINIAI 
DOMISI ŠARAUSKO 
PASKAITA

Fniversity of VVisconsin 
Extension ispanų klasėj Jo
nas Barauskas skaitė paskai
tų. Pernai jis pėsčias perėjo 
Jungtines Valstybes, apie 
3765.5 mylių. Tuos savo pa
tyrimus Amerikos pietvaka- 

>jrinėj ispaniškoj dalyj jis ir 
papasakojo.

“Vilas County New-Re- 
view” pranešimu, virš rninė- 

kata'i- toji ispanų klasė domėjosi jo 
paskaita ir paskui sekė įdo- 

jmios diskusijos apie senus ir 

papročius.čiau kviečiama visų jaunimo "'“'’ ' lypatingus ispanų
organizacijų narius (C.Y.O., kuopos. Tėveliai turėdami su- j 

Mergaičių Sodalicijų, Šv. A ar nūs arba dukteris suvirs 16 Kantrybė kenčia, bet tiktai 
do etc.) gausiai atsilankyti, metų, yra prašomi atsiųsti i kad ji pergalėtų.

THE PURDUE KICK THAT BEAT NORTHAVESTERN. Montague of Purdue, left, Broun holding, making the 
kiek that beat Northvvestern 3 — 0 in their game at Dyche Stadium. The bąli can be seen in the air. The teams held 

each other scoreless until the finai ąuarter. (Acme Telephoto.)
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DRAUGAS

Į DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS PHILA, PA, LIETUVIU KRONIKA
Sėkmingas Balius

Lapkr. 5 d., Moterų Sų-gos
64 kuopa buvo surengus Pie- kuriuo dar geriau šermenyse 
tuviškas vestuves , I. S. D. Į patarnaus, 
svetainėj. Balius gražiai pa- j • * •
vyl.<o, nes buvo skirtingesnis Į paukščių lainiėjima's Šv. A- 
nuo visų kitų. Publikos buvo|nĮano parapijos prasidės lap- 
virs du šimtai; jo's tarpe daug J<rįeio 19 d. ir tęsis pirmadie-
profesijonalų, biznierių. Taip
gi dalyvavo iš Moterų Sų-gos 
54 kuopos P. M ėdi nienė, Ba
nionienė, K. Dailydienė, (Jus- 
taitienė, Uždavinienė.

Susirinkusieji visų pirma 
laukė atvažiuojant svotijos; 
senesnėms buvo prisiminimas 
(praeities, o jaunesnėms pasi
pažinimas su senovės lietuvių 
vestuvių papročiais.

Visi turėjo daug juoko, ka
dangi suvažiavo svotija pasi
puošusi. Vestuvių kvieslys 
daug juoko prikrėtę. Nenuo's- 
tabu, nes tai buvo scenos mė
gėjas Feliksas Stankus.

Visa svotija gražiai atrodė, 
s buvo pritaikinti lietuviški

.astiumai, įkas darė gražų į- 
spfldį.

Vestuvių jaunavedžiai bu
vo tikrai tikę pokyliui. Tai 
žinomi Detroito veikėjai: K. 
Rukšenienė, ir M. Šimonis. 
Pamergėmis ir pabroliais bu
vo: O. Grybienė, J. Rukšėnas, 
J. Sakalauskienė, K. Mišai- 
kis, P. Ambrasienė, J. Saka
lauskas, A. Rossallienė, P. Me 
donis, A. Brazienė, Rossall, 
M. Jaškūnienė, U. Ambrasas. 
Svočiomis buvo: A. Šaltienė, 
S. Podžiuvienė, o svotas A. mblienė, O. Jurgutienė ir O. 
Šilaikia. Tėvai — G„ Šilaikie-. Banionienė siuvo sukneles va-
nė ir A. Podžius.

Svotija priimta už papuoš
to rūtų vainikais stalo ir ap
dainuota vestuvių dainelėmis, 
už kų svočios dalino visiems 
pyrago ir sūrio.

Pabroliai apdalino “euker- 
kom”, o piršlio midus ir alus 
per barzdas varvėjo.

Su'sirinkusieji buvo paten
kinti ir visi linksminosi iki 
vėlai nakčiai su linksma svo
tija. Pelno tuo vakaru pada
ryta 70 dol. Pusė skiriama 
seserims Šv. Antano parap.

Kad vakarų padarius sek- 
mingesnį, šios narės prisidė
jo auka: O. Grybienė, O. Pui- 
šienė, O. Šimonienė, O. Nice- 
lienė, P. Gesčauskienė, G. Ši- 
laiikienė, R. Miknienė, P. Am
brasienė, J. Sakalauskienė, K. 
Rukšenienė, I. Keblaitienė, A. 
Šaltienė, A. Stankienė, A. A- 
mbrasienė, S. Bivainienė, A. 
Brazienė.

Vakare darbavosi: O. Pui- 
šienė, O. Nicelienė, E. Talan- 
dienė, A. Paplinskienė.

Komisijoj darbavosi: A. 
Stankienė, O. Šimonienė, A. 
Aimbrasienė.

Sų-čių vyrai nuoširdžiai ir 
daug pagelbėjo: M. Šimonis, 
F. Stankus, J. Jurkūnas. Tai
pgi ipa’sidarbavo: K. Samso
nas, J. Cress, P. Jarmokas.

Visiems pasidarbavusiems 
bei dalyvavusiems parengime 
64 kuopa ir ren. oo komisija 
nuoširdžiai dėkoja.

Iv , esp. A. A.
• »

Staiga susirgo 64 k p. '3ų- 
jungietė Teresė Blažienė. Pa
daryta operacija. Ligonė svei
ksta.

Li likime savo narei greit čienės pastangom sekančios
pasveikti. M. S. 64 kp.(dalyvavo šiam suėjime: Sesuo GARSINKITES “DRAUGE*’

I). B. Brazis graborius sa
vo koplyčioj įtaisė vargonus, 
taipgi įsigijo naujų Puckard,

nio, antradienio ir trečiadie
nio vakarais, parap. mokyk
loj. Kviečiami parapijonai la
nkyti paukščių laimėjimo va
karus. • ♦ •

Katalikų Veikimo Centro 
vįee pinu. S. Atkočiūnas įsi
gijo naujų automobilį, kurio 
pagalba žada dar geriau, rei
kalui prisėjus, patarnauti vei
kimo reikalams.

• * •
Marcelė Mi'kelioniūtė iš Cle

veland, O., svečiavosi Detroi
te pas artimuosius draugus 
Šeparauskus, Šimonius, Medo- 
nius. Ta proga atlankė ir gė
rėjosi puošnia kun. Coughlin 
bažnyčia. . Koresp.

Dirbusių Gražų Darbų 
Sųjungiečių Dėmesiui

Lapkričio 13 d., Banionių 
name, Moterų Sųjungos 54 
kuopos narės; P. Medonienė, 
K. Dailidienė, M. Uždavienė, 
M. Gustaitienė, A. Laminai-; 
tienė, M. Blaskevičienė su du
kterim Rose Marie, R. Stan- 
Ikienė, M. Matanikienė, U. Mi- 
čiutienė, A. Balkienė, 0. Kre-

rgšų vaikams
Lapkričio 20 d. bus pasku

tinis suknelių siuvimo susi
rinkimas pas A. Balkienę. Bu
tų malonu, kad visos suknelės 
būt atneštos tų dienų, nes ko
misija visas turi pristatyt į 
“Goodfellows” centrų prieš 
gruodžio 1 d.

Moterų Sųjungos 54 kp. su
sirinkimas pripv^ola gruodžio 
7 d. Taigi, nelaukime tos die
nos, nes bus pervėlu, bet sten- 
gkiimės perduot O. Kreniblie- 
nei, 0. Banionienei arba iko- 
resp., jeigu pačios negalėsite 
atsilankyt į 'paskutinį suėji
mų. Kelios ir ne sųjungietės 
lietuvės jau žadėjo ipaaukot 
po suknelę mūsų skyriui. Bra
vo, joms! Padėka priklauso 
visoms dalyvėms ir pašali
nėms.

• * •-
Lapkričio 10 d., Šv. Jurgio* 

parapijos mokykloj Ona Kra- 
tavičienė perstatė viešnių se-1 
šerį Feliciją, Pranciškietę, ku- 
ri tik kelios dienos grįžo iš 
Lietuvos po keturių metų stu-j 
dijavimo Lietuvos universite-| 
te. Viešnia kalbėjo ir į klau
simus atsakinėjo apie Lietuvų J 
Vilnių, žmones, orų, kelionę ir 
rodė nuotraukas. Ji turėjo 
progos išvažinėt visų Lietu
vų, skersai ir išilgai. Detroi
te bus vienų mėnesį. Per tų 
laikų ji mielu noru apsiėmė 
pamokyt lietuvių kalbos,-ra
šybos ir karts nuo karto dar 
papasakos apie Lietuvų. Nu
tarta susirinkt kas antradie
nio ir ketvirtadienio vaka
rais nuo 7 vai. iki 9 vai., šv. 
Jurgio mokyklos septinto sky
riaus kambarin. O. Kratavi-

Lietuvių “Business 
Directory”

Tokia knyga seniai jau bu
vo mums reikalinga. Reikia 
pasidžiaugti, kud tas darbas 
juu pradėtas; medžiaga ren
kama ir neužilgo bus išleista. 
Phila. Lietuvių Verslininkų ir 
Profesijonalų Sųrvšys per 
daugelį susirinkimų kalbėjo 
apie tokios knygos išleidimų, 
ir vis kaž kodėl ant tolitųi 
atidėdavo. Bet susirinkimas, 
lapkr. 2 d., vienbalsiai užgy- 
rė darbo vykinimų, įgalioda
mas Pranų Pūkų ir Petrų Sta- 
niškį tų darbų atlikti.

Knygoj bus 'sąrašas visų 
vietinių lietuvių draugijų, ba
žnyčių, klubų, chorų ir orga
nizacijų su trumpais aprašy
mais. Knyga bus bizniškai in
formacinis veikalas, rei kai in-

Hidroelektrme Stotis 
Vilniuje Bus Baigta

VILNIUS (E) — Prieš pat 
karui prasidedant prie Tur
niškių, ant Nerio upės, len
kai buvo pradėję statyti hi
droelektrinę stotį. Pagal pro
jektų stotis turėjo būti baig
ta 1941 nu Sąmatoj buvo nu
matyta stočiai pastatyti apie 
15 milijonų zlotų. Ligi šiol 
buvo išleista arti 2 milijonai 
zlotų. Jau pastatyti 4 namai 
technikos personalui gyventi, 
barakai darbininkam's, baigia
ma statyti darbininkams val
gykla ir pradėta statyti pati 
stoties užtvanka. Darbininkų 
dirbo apie 600, darbai nebuvo 
nutraukti ir Sovietų kariuo
menei užėmus Vilnių ir tebei
na Lietuvos kariuomenei atė
jus į Vilnių, Tolimesnę staty
bų rengiasi perimti Lietuvos 
“Elektros” bendrovė ir tuo 
reikalu į Turniškius jau iš
vyko bendrovės įgaliotiniai ir 
ekspertai. Pastatyta stotis ga
lės tiekti elektros energijų ir 
šviesų Vilniui ir platesnėms 
apylinkėms.

Skrajojamieji
Sanitarijos Būriai

KAUNAS, (E) — Suvar
gintiems vilniečiams teikti 
medicinos pagalbų ir gydymų 
Karo Sanitarijos Valdyba su
organizavo tris skrajojamus 
•sanitarinius būrius, kurie ten, 
išsivežę daug medikamentų ir 
skiepų prieš epidemijas, žada 
pasilikti, kol susitvarkys vie
tinė civilinė sveikatos tarny
ba.

Viktorija, Ona ir Marijona 
Kasevičiūtės, Marijona Vai
čiūnaitė, Viktorija Čepulioniū- 
tė, Francis Stankiūtė, Eleonor 
Marozaitė, Marija Kasevičie- 
nė, Elzbieta Paurazienė, Rūta 
Valatkevičienė, Ona Kudžienė 
(Antano žmona), Magdalena 
Stankienė, M. Hill (Aukšta- 
kalnienė), Uršulė Rakauskie
nė ir Ona Jurgutienė. Visi 
lietuviai-ės prašomi atsilankyt 
į šias pamoka’s. Tai geriausia 
proga pramokt lietuvių kial- 
išgirsti apie mūsų mylimų Lie- 
bos, rašyti ir dar Ikų naujo 
tuvų.

O. Y., M. S. 54 kp. koresp.

gas mums kasdieniniame gy
venime. Be to, tilps Lietuvos 
istorinių faktų, paveikslų, į- 
vairių lietuvių garsinimų ir 
informacijų. Knygai reikalin
gi adresai unūsų protesijonu
ly, pramonininkų, amatininkų, 
lietuviškų biznių ir visuome
nės įstaigų. Prašome koope
racijos.

Tuo tai reikalu išsiuntinė
ti laiškai lietuviškoms orga
nizacijoms, įstaigoms, prašant 
suteikti žinių. Jei kuri nors 
draugija negavo laiško, tai 
dabar, nevilkinant, prisiųski- 
te savo trumpų istorijų že
miau nurodytu adresu; bus 
patalpinta, nemokamai. Kny
ga bus galima gauii pas Liet. 
Versi, ir Profes. Stnyšio val
dybų. Fr. Pūkas,

609 N. 121 h St.

Kasdien. Išduodama 
25,000 Pietų

VILNIUS (E) — Nuo pa
čios pirmosios perėmimo die
nos Vilniuje buvo įsteigta ke
li maitinimo punktai neturtin
giesiems. Karių virtuvėse ga
minami valgiai neturtingie
siems dalinami nemokamai. 
Kasdien tokių pietų išduoda
ma po 25,000. Šelptinų įmo
nių Vilniuje pasirodo yra la
bai daug, todėl kiekviena au
ka vilniečiams šelpti yra la
bai brangi. Aukos gausiai te- 
beplankia. Jų laukiama dau
giau ir ilgesnį laikų.

KLAUSYKITE

New City Funritnre Mari
RADIO PROGRAMO

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

v
J Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 
t ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-Mįl MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų iSmokami Vas. ir Rngp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedrral Savings and Loan Insurance Corp., VVasbington, D. C.
OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečlad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. y. 

PirmadlenJ, Ketvirtadieni lr SefttadtenJ nuo 9 v. ryto Iki 8 ▼. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

1

X

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

Pernai Vilniuje Ėjo 
116 Laikraščių

VILNIUS (E) — Lenkų 
1938 metų statistikos duome
nimis, pernai Vilniuje ėjo 116 
perijodinių leidinių (laikraš
čių), jų tarpe 16 dienraščių, 
17 savaitraščių, 34 mėnesiniai 
ir kt. Knygų 1938 m. buvo 
išleista 529. — Bibliotekų
1938 m. Vilniuj buvo 40, su 
1,066,599 tomais knygų, 6 vie
šosios bibliotekos, 24 organi
zacijų bibliotekos, 5 valdinių 
įstaigų ir 5 mokslinių įstai
gų. Vilniaus universiteto bib
lioteka turinti apie 400,000 to
mų knygų. Lietuvių Mokslo 
Draugijos biblioteka, nors le
nkų buvo visaip varginama ir 
uždarinėjama, turėjo per 40,- 
000 tomų knygų, 228 rankraš
čius, 6000 tdmų perijodikės, 
per 4000 meno dalykų ir per 
400 gaidų.

Kiek Lietuvoj Yra 
Draugijų

KAUNAS (E) — Spalių 15 
d. duomenimis Lietuvoje yra 
789 draugijos, neskaitant jų 
skyrių: 186 kultūrinės, 123 
labdarinės, 109 ugniagesių, 
107 savišalpinės, 60 ekonomi
nių, 59 profesinės, 39 kultū
rinės - ideologinės, 28 medžio
klinės, 24 pramoginės, 21 spo
rtinė, 14 ortodoksinių, po 6 
bažnytines ir kraštotyrines, 4 
blaivybės ir 3 'sveikatos. Pa
gal tautybes draugijos skirs
tosi: lietuvių 338, žydų 220, 
latvių 18, rusų 16, vokiečių 
14, lenkų 11, gudų 3, estų, 
ukrainų ir karairmj po 1 ir 
166 įvairių draugijų, (kuriose

» • • « ..... ♦ ♦♦ ♦ a

dalyvauja įvairių tautybių 
žmonės.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETItICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrft 90 metų praktikavimo 
Mano Garantavime*

Palengvina aklų Įtempimų, kaa ea 
tl prleiaatlml galvos akaudSjlmo 
avaigirno, aklų {tempimo, nervuotu 
mo. skaudamą akių karitj, atitaisė 
trumparegystę lr toliregystę. Priren 
gla teisingai akiniua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas si 
elektra, parodanfiia mažiausias klsl 
das. 8pečiai* atyda atkreipiama
mokyklos valkua Kreivos akys ati 
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak 
NedSlioJ nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigios kali 
pirmiau.
4712 SO. ASH1JVND AVĖ 

Telefonai YARde 1175

LIETUVIAI DAKTARAI

Tet Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar.į.
Ofiso telefonas PROspctA 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 5657

OR. FRANK C. KWINN
(KVIECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

__ir_ _PągaĮ_ Sutarti________

" OR. P. J. BElNAR
(BEIN ARAUSK AS J 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
6<K)0 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDO8:

i iki 4 popieC 7 iki 9 vaka>
Trečiadieniais ir Sekmadieniai** 

pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Ra*. 6958 Bo. Talman Ava.
Rei. TaL GROvehiil 0617 
Office TaL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
S ir Nedėiiomi* raaitara*

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

<«45 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis Dagai ntarts 
Office ToL YARd* 4787 
Namu TaL PROapeet 1929

n«*l im
DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—R v •

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefoną* REPnblio 7809

Offioe Phone Ree aad Offioe
PROapect 1088 2859 B. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAN ai 0709

OR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd SL. Chicago 

Treėledieniaie lr Sekmadieniai*
J»V»’ ratartj 1
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LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yarda 8140.
VALANDOS: Nno 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-nadieniaia* 2 iki 4 ir 7 iU k 

Šventadieniam: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius prltaikn
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

M46 So. 49th Court. Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieuiai* *

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte 2-0. 7-9 p.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai, u 
ŠeStadieniais

Valandos: 3-—8 P. M.

Tel OANal 5969 ____

OR. WALTER j. PHILLIP?#
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2 f 55 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — t ir 6:30 — 8:30 valuua
ir pagal sutartį.

OR. F. G. MNSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

Ir. CHARLES segaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luboa
CUICAGO. ILL.
Tcl. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
\uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. j>o pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. » 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryU

-i.fnnaf HEMloek 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 VV. MARquette Rd.

"'fino valandos*
10—12 vai ryte 

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

Susitarius.

TR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARde 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

TaL YARd* 6981
KENvvood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao ToL VIRginia 0030 
Reaidencijo* tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Sevideamia
6939 8o. Claremont Ava

Valandoe 9—10 A. If. 
Nedėliomie pagal sutartį.

Tol OANal 0967
Boa Tel. PROspeet 665<

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

Reaideneija 6600 So. Artesian A v. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie

6 iki 9 vakare

ToL YARde 2946

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

<645 Sn. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Va| nno 9 ryto iki 8 vakaro 
_____ Hevedoi nagai aptarti_____

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

<143 ^nuth Archer A venų* 
Telefoną* Lafayette MM) 

Antradieniai* Ketvirtadieniai* < 
®**»k+«di»»i*i»

4631 So. Ashland Avė. 
Tai YARde 0994

Pirmadieniai*, Treėiadieniaia i*
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
LRKSA Chicago Apsk. 
Susirinkimas “Feminine 
Fancies” Rately

Alulonu yru skelbti LltKSA 
Chicago apskričiai priklausan
čioms kuopoms, kad sekantis 
susirinkimas įvyks jauniau
sios mūsų sesutės — 117 kuo
pos, pasivadinusios “Femiui- 
ne Fancies”, rately. Susirin
kimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 26 d., 2 vai. popiet, 
Midtown salėj, 6321 S. West
ėm Ave., Chieago.

“Feminine Fancies” kuo- 
^^narės nuoširdžiai kviečia

atstovus kilo skai-
TTirigiausiai 'suvažiuoti. Daug 
turime įvairių reikalų svars
tymui, ypatingai neatidėtinas 
reikalas — naujų narių vajus.

Po susirinkimo “Feminine
Fancies” kuopos narės žada 
atstovus pavaišinti užkandžiu 
ir išpildyti gražių progra'mų.

Kuopoms yra išsiuntinėta 
laiškas reikale metinio apskri
čiai mokesčio. Visos prašomos 
tuos mokesčius sumokėti šia
me susirinkime.

Ig. Sakalas, apskr. sekr.

“Piloto Duktė”
NORTH SIDE. — /Atleis

kite, šviesios iponios: Klodija, 
mūsų mylima ponia, siunčia 
jums sveikinimus iš Erodo na
mų ir praneša, kad neužilgo 
sugrįš”, kalba lris (tarnai
tė), kurios rolę išpildys Sop
hie Pastkačiūnaitė.

“Iš Herodo namų!--Aš*«ma- 
niau, kad karalius su Pilotu 
seniai pertraukė draugiškumo 
ryšius”, kalba Livija, kurios 
rolę išpildys Lily Stankaitė.

“Tiesa. Bet šis nepapras
tas atsitikimas; šis reikalas 
kasi ink Kristaus vėl juos su
taikė”, kalba Alaksima, kurios 
rolę išpildys Irene Davalgai- 
tė.

Tai ištrauikos iš dramos 
“Piloto Duktė”, kuri bu's at
vaidinta 10 d. gruodžio, pa
rapijos salėj. V. D.

Kun. St. Petrauskui ir 
Kun. St. Gaučui 
Pagerbti Vakarienė

BRIDGEPORT. — Vakarie
nė įvyks Šv. Jurgio parap. 
'salėj lygiai 6 vai. vakare. Į- 
aanga 50c. J. Al. Pralotas nuo
širdžiai prašo nevėluoti, nes 
daugelis norės taipgi dalyvau 
ti tų patį vakarų ir “Draugo” 
jubiliejinėje vakarienėje.

Šv. Jurgio parap. parapijo
nai taip numylėjo savo visus 
dvasios vadus, kad nesigaili 
nei triūso, nei lėšų.

Lapkr. 12 d. įvyko šauni 
parapijos metinė vakarienė ir, 
štai, sekim, lapkr. 10 d., 6 v. 
vak. įvyksta antra šauni va
karienė kun. St. Petrauskui 
ir kun. St. Gaučui pagerbti.

Kad tai ne juokais rengia
masi, liūdija, štai, ka's: lapkr. 
13 d. Saunienė A. Vaišvilienę 
prašo parengti vienoj vietoj 
stair 10 žmonių! O bus ir dau
giau tokių užpraŠymų.

Vaikarienę rengia tos pačios 
veikėjos, kų rengė ir praėju
sių parapijos vakarienę, tai y- 
ra ARD 2 skyriaus veikėjos, 
bendrai su Šv. Jurgio parap. 
Jaunų Aloterų Klubu, vad. A. 
Vaišvilienės. J. Šliogeris

Stasys Pieža Vėi Vytis
BRIGHTON PARK. — Sta

sys Pieža, visiems gerai žino
mas veikėjas, žurnalistas, Chi 
cago American (dabar Ameri
can Herald) raporteris, lap
kričio 6 d., įsirašė į Lietuvos 
-Vyčių 36 kuopų. -

Stasys yra buvęs kuopos 
pirmininkas per keletu metų. 
Yra 'suorganizavęs pirmų lie
tuvių ir Vyčių baseball ko
mandų, redagavęs kuopos lai
kraštukų “The Babbler”, ku
ris trečiu Įkartu vėl atgijo pe
reitų pirmadienį. Laikraštukų 
tvarko Zig. Vyšniauskas (Red 
Cherry).

Stasys yra daug rašęs (ir 
dar rašo) “Draugui” ir “Vy
čiui”. Taip pat, pasitaikius 
progai, aprašo lietuvių vei

M
t;

h

Jauna pora, James II. Welch su žmona, išvykę automobiliu 
povestuvinėn kelionėn, pasiekę Daly City, Calif., žuvo nuo 
carbon monoxide dujų. (Acine telephoto)

QUESTION | ANSVVER
Which are the 

only cough drops 
containing 
Vitamin A?

(CAROTINI)

Rankinio laikrodėlio, kurį dėvėjo nežinomų piktadarių nu
žudytas Ed. J. O’liare, antroji pusė su įpiautais žodžiais 
“Amor Sempiternus” (Amžinoji meilė) ir “Ed-Sue”. Poli
cija spėja, kad toji “Sue” gali būti Ursula (Sue), sesuo vie
no Illinois valse,ybės legislatūros atstovo. (Acme telephoto)

kimų Chicago American-He- 
rald.

Sykiu įsirašė jo žmona Ona, 
kuri yra pasižymėjus solistė 
Lietuvos Vyčių ir N. P. P. Š. 
parapijos choruose ir dides
niuose parengimuose.

Džiaugiasi kuopa susilaukus 
tokių narių, ypač kada rengia
si prie savo sidabrinio jubi
liejams.

Šia proga kviečiu visus bu
vusius nariu's grįsti į kuopų 
ir tuos, kurie nėra buvę vy
čiai. Susirinkimai laikomi kas 
pirmų ir trečių pirmadienį 
-mėnesio, parapijos mokyklos 
kambaryje.

Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 20 d. Senis

Dėkingumo Žodis 
Kazimierui Vilimui

Keletas metų tam atgal, u- 
žėjus nelaimingai depresijai,

me reikale pagelbėti, lr, štai, 
p-nas Vilimas atvažiavęs ap
žiūrėjo ir pareiškė savo tik
rai malonių mintį, kad gali- ir 
ma 'su mažiausiom išlaidom 
visus trūkumus papildyti. Ir

ruošti prakalbas Springfiek} 
UI. ir Kansas City.

Vėliau numatomoj prakalbos;

Gruodžio ir sausio mėn 
prof. K. Pakštas sakys eilę 
prakalbų įvairiuose amerikie
čių klūbuose Arknnsus, Loui
siana, Texas valstybėse.

Vasario mėn. kalbės Chica
goje, Grand Rapids, Detroit, 
Rochester, New York, Newark 
Philadėlphia ir Baltimore.

Vasario pabaigoje ir kovo 
pirmoje pusėje lankys Con 
neetieut ir Alassachusetts val
stybes.

Nuo kovo 15 d. numatomas 
didelis prakalbų maršrutas iš
ilgai Kanadų nuo Rytų į Va 
karus, apimųs daugelį klūbų 

organizacijų visuose did

VISKĄ S
irilarf(ft£DllAS.

Puikūs kailiniai
MEDŽ. KAUTAS 
2 SUKNELĖS 

SKRYBĖLAITĖ
3 PŪS. KOJINIŲ 

PIRŠTINAITĖS 
PAKETBOKAS

žiuose Kanados miestuose. 
Liepos menuo ir

paaiškinęs kaip tai galima rugpiūčio pusė yra vėl anga- 
padaryti, ir šiandie jau vie- žuotas Kalifornijos universi-
nas flatų taip sutvarkytas, 
kad jame nėra jokių trūkumų.

Ta proga, viešai reiškiu p-1 riniame semestre, 
nui Vilimui nuoširdžiausių 
padėkų už suteiktus nurody
mus, ir ateityje, pasitaikius 
progai, bus perdirbti panašiai 
ir kiti keturi flatai.

J. Kulikauskas

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršrutas

Lietuvos Vyčių Cnicagos a- 
pskričiui lapkr. 17 d. 7 vai. 
West Side Hali, Chicago, III.

Aušros Vartų parapijai lap-
daugeli's namų savininkų at-kričio 19 d. 2 vai., tos para- 
sidūrė nelaimingoj padėtyj, pijos salėje, Chicago, 111.
Kad nepraradus namo ir ap
siginus nuo nelemtos padėties, 
prisiėjo-iš didesnių Tintų, da
ryti mažesnius, jei tas buvo 
galima. Taigi ir man teko per
gyventi tuos nelaimingus lai
kus ir perremontuoti visų na
mų. Bet neturėjus ganėtinai 
patyrimo darbas nebuvo 'sis
tematingai atliktas.

Štai, netikėtai tuo reikalu, 
teko išsikalbėti su seniau bu
vusiu ir daug naujų namų 
gražiai ir moderniškai pasta
čiusiu, namų statytoju, Kazi
mieru Vilimu, kuris pareiškė, 
man, leisk, girdi man pama
tyti, ar Įkartais negalėsiu ta-

“Draugo” jubiliejaus proga 
lapkr. Shoreland Hotel, lapkr. 
1Q d. 8 vai., Chicago, III.

Waukegane, Kenoshoje if 
Racine prakalbų laikas bus 
paskelbtas vėliau, kai jau bus 
susitarta su vietos veikėjais.

Lapkričio 26 d. numatomos 
prakalbos East St. Louis, III. 
ir po jįj gal būt pavyks šu

pirmoji

tėte, Los Angeles politinės 
geografijos paskaitoms vasa-

Nuolatinis adresas: Prof. K. 
Pakštas, 38 Tower St., Wor- 
cester, Alass.

Alūsų laikais žmogaus nu- 
krikščionėjimas smarkiais šuo 
liais kyla ir plinta. Kokios gi 
priežastys priveda prie šio? 
Anksčiau buvo stengiamasi 
sudaryti lyg sistemų, kuri ga
lėtų suprantamai išaiškinti 
žmogaus gyvenimų, bet vis
kas buvo veltui. O kas galėtų 
duoti tokių sistemų? Trumpas 
atsakymas — krikščionybė!

Prieš didelį džiaugsmų vi
sada esti sunku. — Šv Augus
tinas.

Gėles Mylintiems. 
Vestuvėms, Bankie 
tams, Laidotuvėms, 

■—ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAl’ayette 5800

«iiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiii:ii(iiniiiiiimiinmiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIČIŲ

SURED

Ant £io Autflto
f kai inlui $49.00 I

• » ?****• kJMltas 10.05 |
lt slZ 15.00' ’ Skry bėlaitė........ 3,95

t kojiniu 3.00 1
* l-ukethiiku*... .1.95 

* Pirštinaitės. .1.05

t'ap. parsiduoda už $06.60 I 
tieii Kailiniai verti tiek 
‘■‘*10 šrnot. kainuoja.’,w________

mi /a id iiz'<M /A IK IK> • ™
į”’^'",^,2X2, - w. feasjas.

•ART WD LAIDOTUVTU OIREKTORJAJ
KELNER-PRUZIN 

geriausias Pstaraavimas - Msterts paternaujs
Phoae U000 880 W

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave ia 

« 24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how this old world 

does make progresą—now comes a 
prescription whlch ls knoira to phar- 
maelsts as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take this 
*»lft acting formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by ezcess urlo 
neld has started to depart.
• Allenru does Just what this notice 
Rays lt w111 do—lt is guaranteed. You 
can get one generoun bottle at lead- 
Ing drugstores everyirhore for 88 
cents and lf lt doeen't brlng the Joy- 
sus results ynu ezpect—your asoney 
<rhol« heartedly returned.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jama 

rasite Visiems Metalus Bažnyčios 
Glesme-s.

Giesmes lr mušiką patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

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

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

LIETUVIŠKAS

MIŠOLAUS 
šlovinkim Viešpatį.

MIAlos Ir Mišparai, UetuvlSkal 
lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams lr šventėme, lr kitos Mal
dos lr Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. ParaM Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odoa vlrdata 
kaina — t.7a. Reikalaukite U:
DRAUOAS PUB. O O. 

2334 So. Oakley Ava., 
Chicago, Dlinoia

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki *6000.00 pm E 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United States = 
Sorsramsat prieitas.

Mokame Ui
Padėtus Pinigus ^-^2

Ofiso vaLi 0:00 vaL ryto iki 1:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- Ę 
dieniais ir šeitadieniais iki 8:0? vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN PAKE I j, Pres.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 |
iiaHiimiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmmiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiii i

31%

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IB DIDŽIAU8IA LAIDOJIMO |8TAI*A

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue 
Tel. LAFAYETTE 0727

D Y Y A T koplyčios visose L/ I K rt 1 Chicagos dalyse

Klausykite mOsp rsdlo programo Antradienio tr 
Rritadlmlo rytais 10.04 valanda, U WHTP stoties (1480.)

Ba Povilą Baltlmlcra.

LAIDOTUVIŲ
B

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMASAMDULANbt dieną ir naktį

D\r -rr a T KOPLYČIOS VISOSE 
X IV rt 1 MIESTO DALYSE

Mon) B. Petkus
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

Lachavicz ir Sunai
2314 We8t 23rd Place 
I’hone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

I. Liulmus 4348 So. California Ai 
Phone LAFayetie 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
I’hone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADda 4908

1.1. Zolp 1646 Wcat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. W ėst ern Ave. 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Riilikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419
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DIDŽ. GERB. KUN. DR. J. NAVICKAS 
MARIJONŲ RĖMĖJŲ SUSIRINKIME

Praeitu trečiadienį įvyko 
begalo gražus ir gyvas Mari
jonų Rėmėjų Draugijos Chi
cagos apskrities susirinkimas, 
nes į jį teikėsi atsilankyti 
didž. gerb. Provincijolas, kun. 
dr. J. Navickas.

Susirinkimų atidarė pirm. 
A. Bacevičius, kviesdamas nu
tarimų raštininkų perskaityti 
praeito susirinkimo protokolų, 
kuris buvo priimtas.

Visų pirma maloniai papra
šytas gerb. Provincijolas, kun. 
Navickas tarti žodį. Jo turi
ninga kalba susirinkusius at
stovus bei atstovas tiesiog 
jaudino. Susirinlkimas gerb. 
Provincijolo pagarbai sustojęs 
nuoširdžiai ir karštai paplojo. 
Valandžiukę pasiklausęs 'susi
rinkimo eigos, dėlei silpnos 
sveikatos ir nuovargio, atsi
prašęs susirinkimų apleido.

Toliau karštų ir gražių kal- 
bė pasakė naujas dvasios va- 
da's, kun. J. Dambrauskas, ku
rį susirinkimas karštai sveiki
no, nes tų pačių dienų šventė 
savo gimtadienį.

Trečias kalbėtojas iš eilės 
buvo gerb. kun. J. Mačiulio
nis, kuris plačiai kalbėjo įvai
riais reikalais.

Po kalbi} sekė kolonijų at
stovų raportai:

North Side — A. Bacevi- 
čiu's pranešė, kad rengiasi 
prie vakaro, tik dar galutinai 
nenumatyta diena.

Marąuette Park — A. Pu
kelienė, A. Jonaitienė, B. Ne- 
nartonis ir R. ir E. Andreliū- 
nai pareiškė, kad turėjo sėk
mingų vakarų parapijos nau
dai, o dabar rengiasi prie ki

še, kad turėjo gražų ir skait
lingų susirinkimų, kuriame 
plačiai tarėsi apie rengiamų 
vakarų, kuris įvyk's sausio 5 
d., 1940 m.

Brighton Park — M. Na
vickienė, kuri apgailestavo, 
kad turėjo apleisti misijų va
karų, nes būtinai turėjo vyk
ti į apskr. sus-mų, kuriame

Ikis — $2.00, S. Šimkienė — 
$1.00 ir B. Cicėnienė — $1.00. 
Viskas priduota kun. J. Dam
brauskui. Ačiū.

Taip put buvo atvykusi vie
na viešnia iš Bridgeporto ko
lonijos, bet gaila neteko su
žinoti pavardės.

Posto 271, tariame nuoširdų Aukso Grūdeliai
padėkos žodį už tokių para
mų, kurių mes neapsaKomai į- 
vertinam.

Per jūsų (mandagų patarna
vimų, mes pasiekėm plačiųjų 
visuomenę, kuri atsižvelgė į 
mūsų užmanytų tikslų, suteik
dama finansinę paramų.

Pilnai suprantam, kad ir 
tamstos atjaučiat tokius kil
nius darbus, ypatingai, rdant

Po visų kolonijų skyrių ra
portų, dar kalbėta nekuriais 
svarbiais klausimais ir pada
ryta pasiryžimas, kad šiais

pranešė, kad lapkr. 26 d. Ven- j metais Marijonų Rėmėjų sei- išaukštinus lietuvių vardų ta 
geliausko salėje, turės pra- PaJaryti vienu 'sekmin- ^ kitataučių 
mogų, į kurių kvietė apskritį I Šiaušių, negu kada buvo pra-
dalyvauti. * I lityje, nes tas buvo matoma

1 iš atstovių bei atstovių gra
žaus ūpo ir naujojo dvasios 
vado, kun. J. Dambrausko

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

Nepasitikėk tuo piemeniu 
kurs myli kitų bandų geriau 
nekaip savųjų.

Taip pat p-nia Navickienė 
irgi įteikė narystės mokestį, 
būtent U. Kazlauskienės $1.00.

Joseph F. Budrik Furniture H-ouse ........................... $90.00
Simano Daukanto Federal Savings and Loan
Assn. of Chicago ............................................................... $30.00
L.R.K. Susivienijimo Centras ...................................... $25.00
Standard Federal Savings and Loan Assn., Chic. $25.00
Cicero Miesto Valdininkai ...J............................ $25.00
Roosevelt Fumiture Co. ................................................ $15.00
Metropolitan State Bank ...................................  $15.00
Progress Fumiture Co. ................................................ $15.00
Advance Fumiture Co............................................................ $15.00
People’s Furniture Co...............................................................$15.00
J. M. Kun. Prelatas Mykolas Krušas ...................... $10.00
Kun. H. Vaičiūnas ............................................................. $10.00
Kun. I. Albavičius ............................................................... $10.00
Kun. A. Baltutis .................................................................. $10.00
Kun. J. Paškauskas ........................................................... $10.00
T. T. Marijonų Rėmėjų 5 skyrius........................... $10.00
T. T. Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskr.................$10.00
šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos Centras $10.00
McMahon and Hoban, Ine................................................ $10.00
Keistuto Loan and Building Assn. No. 1 ............. $10.00
Laidotuvių Direktorių Associacija ........................... $10.00
Adv. C. P. Kai .................................................................... $10.00
Wm. A. Levvis, drabužių krautuvė ........................... $10.00
Milda Auto Sales ............................................................... $10.00
L.R.K. Federacijos Centras ..........................  $10.00
George’s Metropolitan Hardware and Elect. Shop $10.00 
Ben. J. Kazanauskas .......................................................... $10.00

jonas ir Agnietė Kulikauskai ir šeima ................. $10.00 to vakaro, kurio pelnas ski-
A.L.R.K. Susivienijimo Chicagos Apskr..................... $10.00 rįanias seimui
Midvvest Service Station ................................................ $10.00
Kun. J. šlikas, Sheboygan, Wls................................... $5.00
Aušros Vartų Moterų ir Merginų Dr-ja ................. $5.00
Vladas Stankūnas, Fotografas ...................................... $5.00
Grant Works Coal and Oil Co..................................... $5.00
Midvvest Jevvelry and Music........................................... $5.00
Dr. A. Rakauskas ............................................................... $5.00
Šv. Barboros Dr-ja, Marąuette Pk................................ $5.00
M r. and Mrs. Jonaičiai ir šeima ................................. $5.00
L.R.K. Federacijos 12 sk., Cicero ........................... $5.00
Šv. Petronėlės Dr-ja .......................................................... $5.00
John A. Kass, Jevvelers..................................................... $5.00
šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 1 O-tas sk. .. $5.00
Komp. A. Pocius ............................................................... $5.00
Chas. J. Pansima ............................................................... $5.00
L. R.K. Labdarių Sąjungos 1 kp. Town of Lake .. $5.00
Jurgis ir Domicėlė Gasparkal ................................... $5.00
Antanas Vanagaitis .......................................................... $5.00
Teisėjas Jonas T. Zuris ................................................ $5.00
Family Pharmacy ............................................................... $5.00
S. M. Skudas .................................................................... $5.00
Jurgis ir Aleksandra Pūkeliai ir šeima ..................... $5.00
Apaštalystės Maldos Dr-ja, Cicero ........................... $5.00
Moterų Są-gos 48-ta kp., Cicero ................................ $5.00
A. J. Sutkus ............................................................................... $5.00
J. Koncevičius .................................................................... $4.50
M. J. Kiras ......................................................................... $2.50
M. Bhidgen ......................................................................... $2.50
Dr-stė Gvardijos Ima div. šv. Kaz. Kar. Br. Pk. $2.50
F. Mickas ................................................................................... 2.50

Viso .............................................................................. $602.50
Visiems už paramą nuoširdžiai ačiū.

NEPAMIRŠKITE!

Dievo Apvaizdos parap. — 
M. Bukantienė, O. Bukantai
tė ir Pr. Ivanauskienė prane-

ČHE

West Side - C. Druktenis, » Pastryztmo.
M. Druktenienė ir D. Oaspar- Bn.'Kus awr.nkun4 .r ka-
Menė pareiškė, kad turės “bi- dnn»‘ “> d,™« Pr,P™t« k“n' 

,, ,, j v • Juozo Dambrausko guntadie-ngo su dovanų dalinimu sau- . . °nrs, gerb solemmzantas pa-sio 1 d., — Naujuose Metuo
se ir pilnai pasiryžę, kad šiais 
metais visus Rėmėjų skyrius 
pralenks.

Cicero — S. Ališauskienė, 
kuri iš įpranešimų 'sužinojo, 
kad 1940 metais vasario 4 d. 
įvyks Marijonų Rėmėjų sei
mas ir apart to, skyrius tu
rės gražų parengimų sausio 
29 d.

Town of Lake — P. Turs
kienė pranešė, kad susirinki
mai įvyksta, ųoi"s ir neskait
lingi, bet taip pat rengiasi 
prie vakaro, tiik dar nežinoma 
diena.

Be to, ip-nia Turskienė at
vežė sekančių narių mokes
čius — A. Landis — $3.00, 
O. Pocaitė — $3.00, Šveikaus-

kvietė visus atstovus į kitų 
kambarį vaišėms. Pasivaišinę 
ir palinkėję ilgiausių metų ir 
geros sveikatos, p-nios Iva
nauskienė gudriu sumanumu, 
pasišnebždėta ir tuo 'sudaryta 
graži dovana, kurių įteikė 
gerb. kun. Dambrauskui.

Po linksmų ir malonių vai
šių, su gražiausia nuotaika ir 
ūpu, visi skirstėsi į namus.

Apskr. rašt. J. K.

Padėka
Draugas Publisbing Co.,
2334 So. Oakley,
Chicago, III.

Vardan Dariaus - Girėno

BRIGHTON INN
■Illite Alus —
yna» ir Degtinė

— Sfii 
Geras V:
3965 Archer Avemie

TEUTONAS LAFAYETTE 3136 
Nauji savininkai:
Petras ir Marijona Zemliai

——

Kviečia visas kaimynas, draugas ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimą.

M idwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI -

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

Ibi

Listen to and Advertise over
PftLAHDECH’S YimiV'RADH
Folk Songt and Mane 
Tambaritza Orchestra

<WAX, Svarr tariny 1 to 1 
SSS S. Clark St, Chleago — Har. 8001

Todėl, mes, lietuviai legijo- 
nieriai, taipgi didžiuojamės 
turėdami lietuviškus laikraš
čius, kurie taip energingai 
veikia visokiose srityse, o la
biausiai tautos labui.

Todėl, užsibrėždami ir to
liau remti jūsų idealų laik
raštį, liekam,

Su gilia pagarba,
W. B. Sebastiau,

komendantas
B. R. Pietkiewicz,

Namo Statymo 
Komisijos pirm.

Wm. J. Kareiva,

Iždininkas

5 PAMOKSLŲ į
} Kunigai turėtų įsigyti |
į Vyskupo Petro Pranciš-j 

kaus Bučio, M.I.C. para-| 
šytą

| 400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS”! 
2334 So. Oakley, Avė. ’ 

Chicago, III.| Chlcagi

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^

Iturtas VIRS--------------$3,500,000.00!
'ATSARGOS KAPITALAS - ^25O,OOO.Oo|

Dabar mokam 31/2% už pa-
dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namų 1 iki 20 m.

Biznieriai, kurie dar nepasiskelbėt ‘Draugo’ jubilie
jiniam numeyj, dar galit prisiųsti savo apgarsinimus 
šiandie iki 2 vai. po piety.

Visi, kurie norit pasveikint “Draugą” būsterly kam- 
pelyj, prisiyskit sveikinimus ne vėliau šiandien 8 vai. 
vakare.

Tikietus j bankietą užslsakykit nevėliau šeštadienio 
4 vai. po piety.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSTTRED
JUSTIN MACKIETVTCH. Prea.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

loan association 
OI* CHICAGO 

... ..................................................................

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patajnavimas Vlslema

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

Tel. Victory 9670

Kam Kankintis?

GAUKITB

MŪSŲ

THERMIO

PERMANENT

WAVE

Mes pasižymėję sn mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gergeniuoja Ir švelniausius plau
kus. ir tas gerbenlinr» JImas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 Ir aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CIjAIROI, Plaukų Dažymas 

Kūno Ma.sažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.“TOS HOME OF FTNK FURNITURE” SINCE 1*04

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

.................................... - "

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau yiaokloi rąiiea nanjna namu ant 
lengvu mėnesinių ihnokėjimą. Danu vi- 
■okj taisymo darbą be Jokio cash (moki 
jimo. ant lengvą mėnesinių iimokėjimą.
(Iigannn geriansj atlyginimą li Pire In- 
rarance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namų). Dana paskolas ant nanjn Ir 
senų namą, ant lengvą mėnesinių limo 
kėjimą nno B iki 20 metą. Reikale kreip- 
kitėe prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

CRANE COAL COMPANY, 53 32 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

Patarimas Žmo
nėms Greitai

Pavargs tantiems
Tas nesmagumas, pavargimas '‘išsi
sėmimas”, ku,rj daug žmonių kenčia, 
nevisuomet paeina iš persidirbimo 
arba miego trūkumo.
Pakartotina, tas galima susekti iki 
neveiklios, nepaisomos sistcimots — 
reikalingumo liuosu-otojo. Ir kada 
yra toks reikalas, jūs turite veikti 
tuojaus, nes vidurių netvarka suma
žina jūsų energijų ir atima daug 
malonumo jūsų gyvenime.
Kai jūsų viduriai gerai nevirškini 
paimk plytelę ar dvi Ex-Lax pri 
einant gulti. Ir pamatysite, ar f 
nepasijausite visai nauju žmogų 

, kitų dienų. Ex-Lax duoda rezulta
tus paprastu. Maloniu būdu .. be iš- 
sitempimų ar nesmagumų, 

į Kas dar daugiau, Ex-Lax yra leng- 
i vai priimamas. Jis gardus, kaip ska- 
I nūs šokoladas. Tiktai 10c. ir 25c. 
j dėžutės bet kurioje vaistinėje

na— J<a
Ita.

SAŲGOKITISS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSINAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides
”E-X—L-A-X” ant dėžutes ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originallo Ex-Lax.

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą j
TIK $1.00 PT.fle QA J 

4-5 Kvortos...
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ 

15c. BRINK SAS
MUTUAL LIQUOR COMPANY

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
8VETERTŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED
PARDAVTMUT TAVERNAS 

Tavernas, tinkamas degtinės krail 
vėj (Uquor Store). Kaina su štai 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levard 0210,

PARDAVIMUT TAVERNAS 
Pilnai (rengtas: gera vieta: biznis Il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2259 West 
23rd Place. — Telefonas Canal 5970

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vtetoj, Išdirbtas biznis. 
Turi bflti parduota greitu laiku, nee 
negailu laikyti dėl Ilgos. Anna Bruz
gulis, 2A45 West 43rd St. Phone 
VIRginla 2157.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kcntucky TVholesale Llųnora 
2601 W. Slot St.

Chicago. RI.

PARDAVnin NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockvvell St. 3 fletal po 6 kamb. 
Rendos 3150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
popiet Sekmadieni. Tel Stewart 6230.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis ata

kas; pilnai (rengtas; gera aplelln- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
bizn,. Atsišaukite:

5300 So. Princeton Avė.
PARDAVIMUT NAMAI 

Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvtejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Krelpkltėa J Tėvus Marijonus. 2.334 
So. Oakley Avė.. Chicago, Ullnols.

POCAHONTAS Mine Run tš gelauslų mainų? 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už toną ............................................. $7 AS
PETROLEUM CARBON COKE. perkant' 5 to
nus ar daugiau, tonas. $7.40. Sales Tai Eksta.


