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Pabaltijo valstybes nepriima žydu 
bėglio iš Vokietijos ir Austrijos

Sako, jos turi pakankamai 
nuosavų jų žydų

RYGA, saus. 2. — Vienas 
Berlyno laikraštis praneša, 
ka<l Amerikos žydų delegaci
ja lankosi Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj. Ji nori, kad šios 
valstybės priimtų nors pusę 
milijono žydų iš Vokietijos, 
Austrijos ir Čekoslovakijos.

Laikraštis pažymi, kad vi
sos Babaltijo valstybės atsisa
ko priimti svetimus žydus. 
Jos pareiškia, kad turi pa
kankamai nuosavų žydų.

Suomija ir Skandinavijos 
kraštai taip pat atsisako pri
imti žydus bėglius.

DIDELIS ŠALIES VYRIAU
SYBĖS IŽDE NE

PRITEKLIUS
WASH INGTON, saus. 2.

— Naujojo kongreso svarbiau
sias uždavinys bus patvarkyti
ir kaip nors suvaržyti šalies na teisingumo departamento 
vyriausybės nepaprastas iŠ- sekretorius H. Cubnmings. Jo

ŠIANDIEN ATIDAROMA 

KONGRESO SESIJA

WASHING,TON, saus. 2. — 
Rytoj atidaroma 76-ojo kong
reso pirrrioji sesija. Visi įdo
mauja prez. Roosevelto pra
nešimu.

Iš prezidento kabineto išei-

LENKAI GRASINA VO
KIETIJOS NACIAMS 

ATSILYGINTI
VARŠUVA, saus. 2. — 

Lenkų komisionierius Danci
ge savo vyriausybės vardu i- 
teikė protesto notų nacių au
toritetams, kurie planuoja

paskyrė iš Dancigo ištremti Lenkijon

Lenkijos vyriausybe sukrėsta pli 
ukrainiečiu sąjūdžiui dėl laisves

Konfiskuota brošiūra 
ukrainiečių tautos klausi]

Austrijos naciai susimeta “ginti” žydus; 
suėmė kunigą už žydu “išnaudojimu”

laidas.
Šalies įmonininkai aimąnuo 

ja dėl didelių mokesčių. Sako, 
mokesčių našta neleidžia įmo
nėms sustiprėti. Naštos suma
žėjimas neįmanomas kol vy
riausybė nesumažins išlaidų.

Šiemet gi šalies vyriausybė 
ižde turi ketinis bilijonus do
lerių nepritekliaus.

vietoje prezidentą*
buvusį Michigano gubernato 
rių Fr. Murphy.

VIENA, saus. 2. — Nacių 
policija Stillfriede areštavo 
katalikų kunigų Alois Hann- 
ing. Už kų? Už žydų “išnau
dojimų.”

Dalykas štai kame:
Austrijos žydai išjudo ma

siniai pereiti Katalikų Baž
nyčion. Minėtas kunigas 120 
žydi} suteikė Krikšto sakra
mentų. Naujieji krikščionys 
sudėjo aukų kunigui. Naciai 
atrado, kad kunigas tuo būdu 
pelnęs daugiau kaip 100 dol.

Nacių organas “Voelkis- 
cher Beobachter” ir pareiš
kia:

“Iš žydų pelnininkavimas 
negali būti pakenčiamas. Au

ŠVENTASIS TĖVAS PRI
IMS CHAMBERLAINĄ

visus žydus, turinčius lenkiš
kus pasus. Lenkijos vyriausy- 

— ibė pareiškia, kad tokiam atsi-
CnUICTII cklIDAI D ADAI |tikime visi Dancig° piliečiai 
JUVlL I U SNIl Al rADAL" iš Lenkijos bus gražinti į

TUO VALSTYBĖSE j Dancigu.
Varšuvoje patirta, kad daug 

TALINAS, Estija, saus. 1. žydų gu lenkigkais ig
- Estijos policija areštavo ke ,Vokietijos siunčiama į Danci. 
turis sovietų Ifinipus. Nuo jų kad paskiau juos tenai 
patyrė, 'kad Maskva į Pabalti- pasjųStį Lenkijon. Tas Len- 
jo valstybes prisiuntė didelį kjj^ įžeidžia ir žadama na
maičių karinių agentų (šrii- ejarns tokiu pat būdu atsimo-

. pų), kurie įpareigoti susekti, k(-įj
kiek daug Vokietija kariniai 
įsigalėjusi šidse valstybėse.

Maskva yra nuomonės, kad 
Vokietija pačioj Estijoj turi 
savo garnizonus.

RYGA, saus. 2. — Lenki
jos vyriausybė susilaukė ne
paprastai nejaukių naujų me
tų. Ukrainiečių klausimas jų 
sukrėtė. Nežinomas lenkų au
toritetas išleido brošiūrų. Pata 
ria Lenkijai pripažinti uk
rainiečiams tautinių teisių. 
Jei ne, tai susilauks sukilimų, 
kuriuos vargiai bus galima 
numalšinti kad ir su didžiau
siu kraujo praliejimu.

Pasirodžiusi brošiūra tuo

jau konfiskuota. Bet 
gis nepašalina pavojau] 
čiai respublikai.

|Bepig lenkams spaustu 
niaus krašto lietuvius, 
lietuviai negausingi, 
su ukrainiečiais. Jų yj 
jonai. Juos remia įsj 
Vokietija.

Ilgiau pavergtus la] 
rainieč.ius yra tuščios 
gos.

toritetai
doti.”

neleis žydų išnau-

Patvs autoritetai žydus plė
šia milijonais dolerių, dabar 
gi dėl kelių dolerių kelia bai
siausių triukšmų. Tuo būdu 
bando uždengti savo barba
riškus žygius.

VATIKANAS, saus. 2. — 
Sausio 11 d. Romon atvyks 
Anglijos ministras pirminin
kas Chainberlainas ir užs. rei 
kalų sekretorius vicegrafas 
Halifaxas. Popiežius Pijus 
XI juodu priims sausio 13 d.

Vatikano sluoksniuose kal
bama, kad Šventasis Tėvas 
gal jiems pasiūlys visas Eu-

NACIAI “GARANTUO
JA” RELIGINĘ LAISVĘ

LONDONAS. - Žiniomis 
iš Prahos, Sudėto sričių nacių

PENKIOS MOTINOS SIŪ-|autoritetai paskelb^’ kad -)ie 
ELEkTlLOSI I

NEW YORK, saus. 2. — 
Penki jauni vyrai plėšikai nu

RINĘ KĖDĘ ^en gyve'nan^ems katalikams 
čekams “garantuoja” religi-

ropos problemas išspręsti be'teisti mirti elektros kedėje už

(VPftllltalI rlfHiiinmiuftiflndrulllOlao u buitnutl uuflUflCI Jlluja

Europos diktatorios - žmonio engėjus
BOSTON, Mass., saus. 2. — 

Šventojo Kryžiaus katedroje 
vakar Jo Eminencija kardino
las O’Gonnell kalbėjo Švč. 
Vardo draugijos 3,000 narių, 
susirinkusiųjų j pamaldas.

Kardinolas aštriais žodžiais 
denuneijavo tironus ir dikta
torius, kurie dėl išsilaikymo 
valdžios viršūnėse spaudžia ir 
persekioja gyventojus.

Jo- Eminencija neišvardino 
nė vieno diktatoriaus. Supran
tama, turėjo mintyje Europos 
valstybių tironus, kurie ban
do palaužti žmonių širdis ir 
įsitikinimus.

VYSKUPIJOS MIESTE 

NĖRA BAŽNYČIOS

MEXIC0 CITY. — Tabas- 
co vyskupijos vyskupas V. 
Camacho išvyko į savo vysku
pijų — Villahermosa miestų, 
kur yra vyskupo sėdyba. Te
nai nerado vietos Mišioms lai 
kyti. Visos bažnyčios autorite 
tų užgrobtos. Vienam prie
miesčių rasta tinkama vieta 
ir ten vyskupas laikė Mišias.

EPISKOPALŲ MALDNA- 
MY LAIKE MIŠIAS

MARTINSVILLE, Vai
šiame. miestelyje yra katalikų, 
bet nėra katalikiškos bažny
čios. Tad misionierius kun. T. 
De Sales Howle, S. J., Mišias 
laikė episkopalų maldnamy. 
Mišių klausė ir patsai episko
palų pryčeris su žmona. Kil
nojamų altorių protestantai 
gėlėmis padabino.

NACIAI BIAURIAI PUOLA 
ITALU KARDINOLĄ

BERLYNAS. — Nacių spau 
da biauriais žodžiais puola 
kardinolų Schusterį, Milano 
(Italijoje) arkivyskupų, dėl 
jo pareiškimo, kad keliamas 
rasizmo klausimas yra nepro
tingas ir tiesiog barbariškas.

Laikraštis “Der Angriff” 
kardinolų vadina “ponu”, o 
kardinolu tik “iš verslo”. Gir 
di, tas “ponas“ bando tuo 
būdu sukeldinti italus prieš 
savo vyriausybę ir prieš Ro- 
mos-Berlyno ašį.

karo. Tai viskas. Ir pažymi
mu, kad Jo**švpf»tenybė**nesi-
gilins į jokius politinius klau
simus, kas neįeina į Bažny
čios ribas.

Čekoslovakijos klausimų be 
karo išsprendus Šventasis Tė
vas įvertino Chamberlaino žy
gius. , . '

JKAITUSIOJI ŽVAIGŽDE 
GREITAI SKRINDA

PASADENA, Cal., saus. 2. 
— Mount AVilson observato
rijos astronomai paskutiniais 
laikais padangėse susekė dide 
lę ir nepaprastai įkaitusių 
žvaigždę — milžiniškų saulę. 
Tki šioliai ji niekur nepaste
bėta.

Dabar susekta, kad ta žvai
gždė nuo mūsų saulės siste
mos tolinasi 124 mylias per 
sekundų greičiu.

policininko seklio nužudymų.

Jų motinos apeliuoja pas 
gubernatorių ir siūlosi pačios 
mirti vietoje savo sūnų.

Gubernatorius sutiko sausio 
11 d. priimti -visas penkias mo 
tinas ir paklausyti jų pasako 
jimų apie tų savo sūnų pra
eitį.

Paskiau gubernatorius pas
kelbs savo sprendimų nuteis
tųjų likimo klausimu.

DIDELE PARAMA 
ŪKININKAMS

KĖDAINIAI. — Ginkiško 
pieno perdirbimo beendrovė 
padarė betono silusams staty
ti formas, kainavusias per 
1,000 Lt. Šios formos duoda
mos naudotis ūkininkams, kuo 
suteikiama jiems didelė para
ma. Ūkininkai gali pasigamin
ti gero ir pigaus pašaro.

Vokietijos nacių propagandos ministras Goebbelsas su žmona ir vaikais. Centre stovi 
diktatorius Hitleris. Yra žinių, kad Goebbelsas įsivėlė į kokį tai šeimyninį skandalų. Sako
ma, Hitleris jį pašalins iš užimamos vietos. (Acme photo).

M

19 angliakasiu isgelheta Iš užgriauti 
kasyk os; nas žuvų duju

CLTNTON, Tnd., saus. 2.—į nas senesnis angliakasis 
Crescent Coal kompanijos No. įminė, kad yra kitas sei 
6 — kasykloje, už penkių uždarytas įėjimas, kurį 3 
mylių nuo čia vakarų link, galima lengviau atsidarl
šeštadienį įvyko dujų spro
gimas.

20 angliakasių dirbo kasyk
loje. Jie visi tuojau susime
tė į vienų urvų ir visomis pa
stangomis uždarė įėjimų į

Tuojau griebtasi valyti tą] 
ėjimų ir neapsirikta. Per 
ktį prieita prie užgriautij 
19 išvaduota. Vienas ai 
kasis žuvo netekęs kantryj 

laukti ir pakilęs ieškojo
urvą, kur ištiko sprogimas ir .. T. j_. .

sav.s.- V -Mo siausti gator; Jls ’ n,,odln

nę laisvę.

DALADIERAS IŠVYKO 

Į AFRIKĄ

PARYŽIUS,
Prancūzijos premjeras Dala- 
dieras išvyko į Tunisijų ir ki
tas kolonijas Afrikoje. Italija 
stebi jo kelionę.

MARCONIO VARDU GAT
VE VATIKANE

VATIKANAS. — Vatika
no sodų su observatorija jun
gianti gatvė pavadinta Gugli- 
elmo Marconio vardu.

VAIKAI BE PRIEŽIŪROS

JURBARKAS. — Tokių 
vaikų Jurbarke yra ne visai 
mažas būrelis. Tie vaikai mo
kyklos jau nelanko, prie dar
bo nepratinami, valkiojas, dau 
žosi gatvėmis, rūko, šūkauja, 
grūdasi autobusų stotyje, lau
kdami keleivių, iš kurių trau
kte traukia lagaminus, siūly-

Žemės paviršiuje tuojau pa
tirta įvykusi nelaimė ir sub- 
rusta gelbėti angliakasius.

Pasirodė įėjimas į kasyklų 
visiškai užgriautas. Bet vie-

PUOŠIASI ŪKININKŲ 

SODYBOS

TELŠIAI. — Paskutiniais 
metais labai sparčiai keičiasi 
ūkininkų sodybų išvaizda, y- 
pač arčiau miesto. Daug sta
toma naujų trobesių, kurie 
nors ir mediniai, gražiai nu
dažomi ir skarda apdengiami. 
Tvartus daugumas ūkininkų 
krečia iš molio, nes tokiems 
tvartams krėsti jau yra aps
čiai meistrų. Tokie moliniai 
tvartai nutinkuojami ir gra
žiai atrodo, o ir pastatymas 
atseina pigiai. Atrodo, kad

dujų urvų ir tenai užtroj

Išvaduoti angliakasiai 
sakoja, kad jie ilgiausias 
landas buvo sugulę, kad si 
saugoti nuodingųjų dujų.

ŠEN. WHEELER GINI 
KUN. C0UGHLIN4

WASHINGTON, saus.
— Šen. B. K. AVheeler iš M 
tanos kritikuoja N. Mijl i 
“National Association of BrJ 
adeasters”, kurs norėtų kunl 
C. E. Coughlinui suvaržytu 
teisę kalbėti per radijų.

Galima nesutikti su kun. 
Cougblino pažiūromis, pareiš
kia senatorius, bet negalima 
jam statyti kliūčių kalbėti per 
radijų. Jei Milleris kun. Cou] 
ghlinų vadina netoleri

erl

damiesi juos panešti, verčiasi « * ~ . ,. _ . . , • __ v Jčia turėtų pasisekimo murinę Janu varžymas kalbėti per rkrienų pardavimų, kartais el
getavimu ir net smulkiomis 
vagystėmis. Į savo kompanijų 
jie traukia ir mažesnius mo
kyklinio amžiaus vaikus, ku
riuos ir gi veda iš kelio. Nese 
niai keli tokie vaikai įkliuvo, 
pavogę knygų iš spaudos kio
sko ir įvairių prekių iš geležų 
krautuvės.

ORGANIZUOJA ESPE
RANTO KALBOS

KURSUS

KRETINGA. — Kretingos 
vyresniųjų skautų būrelis nu
tarė dar šį mėnesį suorgani
zuoti Kretingoje tarptautinės 
esperantų kalbos kursus. Kur 
sų vadovu paskirtas esperan
tininkas J. Jasinskas. Kursus 
galės lankyti ir neskautai, no
rį tos naudingos tarptautinės 
kalbos išmokti.

statyba, tik trūksta didesnių
plytinių. I•

ŪKININKAI UŽ RUNKE

LIUS GAVO 35 MIL. LITŲ

MARIJAMPOLE. — Mari
jampolės cukraus fabrikas šio 
mis dienomis baigia šių metų 
gamybos darbų sezonų. Iki 
šiol per 8 metus fabrikas jau 
perdirbo 641,000 tonų runke
lių, už kuriuos ūkininkams iš
mokėta net 35,000,000 litų. 
Daugiausia runkelių perdirb
ta 1932 m., būtent 122,000 to
nų, už kuriuos augintojams 
sumokėta arti 10 milijonų li
tų.

Ateinančiais metais numato 
ma perdirbti apie 100 tūkst 
tonų. Tokiam kiekiui užaugin 
ti bus sudaromos sutartys si 
apie 3,500 augintojų.

d i ją būtų didesnė netoleraj 
ei j a.

ŠAULIŲ BŪRYS ŠTAI 

KELTĄ

SMALININKAI. — Sr 
ninku šaulių būrys turi 
męs koncesijų palaikyti 
susisiekimų tarp Smalini 
ir kitoj Nemuno pusėj Šilėnų J 
Ateinančiais metais šauliai 
statysis gerų ir didelį keltą.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

dalies debesuota ir kiek 
čiau.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
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Lapkričio menesio įvykiai Klaipėdoje
niui Vaduoti Sąjungą, negalės toliau veikti,' 

ir kad buvusi VVS vadovybė prašė Lietu 
vos sostinės atgavimo darbą perkelti j Anie 

riką ir jį dirbti didesniu rūpestingumu negu Pirmoji žymiausioji auka, mitingus su eiseiuikmis. Tuose 
ligšiol, dėi to Taryba skelbia visuomenei, kurią Lietuvos vyriausybė mitinguose turėjo būti pasi- 
kad Federacija, kuri pati pirmoji ėmėsi Vii- Klaipėdos krašte yra ipada- džiaugta, kad pagaliau atėju- 
niaus atgavimo ir pavergtąją savo tautiečių rįUSų buvo padaryta lapkričio sios Klaipėdos kraštui laisvės

p r .
.m

R*. iŠ AJ■h

iradarbl&uiB ir Koruavundenuurut indlą uegn,iuu.. Kpmauni* uu pūdai J u ir nepruuunčlaiua tani na»
6I0 ztnaiu. lludakcUa paoiiuiao aau Iciaę uu- 

Itr trumpinu vibub priaiųaiuo titanu ir ypač 
|ndeucija« u utys savo nuožiūros. Aoruapoudoulų

rasyvi trumpai ir etiSKiul tjei galimu raaoinnjn 
gie) piallaaanl didelius larpus pamisymains, ven 
IpoiemiKoB ir asmenUaumu. faaruusio* Uore* 
acijOB taiKralun nededamos
ilbnnų Kutuos prununCluinuB paremulavua.

intored na Seoond-Claaa Mutier Mtaruh 11, tuo .1 
Chicago, IUlnots Under he Act of Alarch (, 1»7».

FEDERACIJOS TARYBOS 
PRANEŠIMAS

II

J Mūsų nusistatymas. Tautos vie- 
is reikalingumas. Klaipėdos kra 

s. Vilniaus vadavimo darkai. Tau 
Fondas. Spaudos vajus. Jauni

mo Atstovybė. Musų jaunimo spo- 
to olimpiada. Santykiai su Pietų 
kmer&os lietuviais katalikais. Pa
saulinė Paroda. V isuotinas Lietuvių 
katalikų Kongresas. Rajoninės kon-

[ferencijos.

A. L. R. K. Federacijos Tarybos suvažia
vimas, įvykęs 1938 m. gruodžio 15 d., Pitts- 
burgh, Pa., atsižvelgdamas į momento svar
bą, aptarė visą eilę tautos ir Amerikos lie
tuvių kataliką visuomenės reikalą ir savo 
nusistatymą skelbia viešai visos visuomenės 
žiniai:

Federacijos Tarybos suvažiavimas, žinoda
mas, kad šios dienos pasaulio tarptautine 
politikos konjunktūra paliečia visas valsty
bes, visu rimtumu aptarė ir aktualiuosius 

.Lietuvos užsienių politikos reikalus, nes ji 
[yra spaudžiama iš Vakarą ir Rytą pusės ir 
liečiami jos teritoriją klausimai, {suvažiavi
me buvo svarstoma ir keliai, kuriais eidama, 
Lietuva galėtą geriau užtntrinti savo sau
gumą, tačiau jokiu išvalą nepadare ir jų

šelpimo darbo, skaudžia širdimi priėmus ži-1 j dieni( Tai buv0 kar0 stovio 
ni», kad Lietuvos vyriausybė buvo priversta! ikinimas VM0Je Lk,tavo. 
savo rankomis uždaryti jos buvusio veikėjo, . , . . . ... . . , ,
kan. F. Kemėšio iniciatyva įsteigta VVS, • "t* Os> ™ . .
KREIPS YPATINGO DĖMESIO. KAD FE-! ,K“de' tal >ra auka’ °S‘, Už laisvę buvo dėkoja- 
DERACHCS SKYRIAI. LIGSIOL BUVĘ kad Lietuvos vynausy- ma ue kam kitam, kaip tik-

bė atsisakė nuo tų nepaprais- tai Hitleriui, o Lietuvai buvo

dienos. Bet ta pačia proga pa
sakytose kalbose buvo išlieta 
labai daug piktumo prieš Lie-

DRAUGE IR VVS SKYRIAIS, PADIDIN

TOMIS IR LAIBIAU ORGANIZUOTOMIS 

JĖGOMIS VESTŲ LIETUVOS SOSTINĖS 

ATGAVIMO IR OKUPUOTOJO VILNIAUS 

KRAŠTO LIETUVIŲ ŠELPIMO DARBĄ.

Federacijos Tarybos suvažiavime nesuras
ta galimybių steigti atskirą organizaciją Vil
niaus atgavimo darbams dirbti, nes be kon
greso tokį žygį daryti Taryba negali. Jei Fe
deracijos kongresas matys reikalo ir suras 
galimybes kitaip patvarkyti Vilniaus atga
vimo darbą, jis tai galės padaryti, nes jis 
yra vyriausias mūsą, kataliką, organizuoto

tųjų priemonių, kurios Lietu- pareiškiama, kad čia tai dar
vos vyriausybės rankose bu
vo vienintelės apsaugoti lie
tuviškiems interesams Klaipė-

ne visa, kad čia yra tiktai ko
vos pradžia dėl tikros laisvės.

Tuojau pat buvo suorgam- f /z
dos krašte nuo pasikėsinimą Į zuoti ir .savotiški smogikai, 
prieš tuos interesus, savotiš- į pavadinti “tvarkos tarnyba’’ 
kai taikant statuto nuostatus, j—“Ordnungsdienst”, kuriuos 
arba visai jų nesilaikant. Pa-j sudarė jauni vyrukai, dau- 
naikinus tas paskutines prie- giausiai dar žemiau 20 me-
mones, belieka tiktai vien pa
sitikėti autonominiais orga-

tų, apvilkti juoda uniforma. 
Tuo pačiu metu, nors ir buvo

nais, kad jie rodys gerą va- tvarkos tarnyba, Klaipėdoje
sios visuomenės autoritetas. Čia pat pareis- įr Lietuvos bei lietuviš- ii krašte prasidėjo tikros ne- 
kiame, kad nė vienas lietuvis patriktas, no- kuni0 interesŲ Klaipėdos kra-' 
rįs dirbti Vilniaus atgavimo darbą bendrai
su organizuotąja lietuvių kataliką visuome
ne, nebus atstumtas. Prie Federacijos sky
rių galės susidaryti specialės VVS sekcijos 
kurioms rūpės tik Vilniaus reika’ai. Jei rū
pės Vilnius, bet ne politikai, darbas, bet ne 
asmeniškumai, su tokiu mokėsime ir gerai 
sugyventi ir vieningai dirbti. Tokiems ne
bus užkirstas kelias ir į centrą. Po Federa 
cijos Kongreso įvyks VVS skyrių seimas ir 
jame galės dalyvauti visi, kam tik rūpės 
Vilniaus atgavimo darbai dirbti, šiuomi kvie
čiame į talką dirbti už Vilnią, kurio mūsą 
tauta neišsižadėjo ir neišsižadės.

Tarybos suvažiavimas, išk’avsęs plataus 
pranešimo iš savo delegacijos atliktą darbą 
Lietuvoje, visapusiai apsvarstęs LIETUVOS 
VALSTYBĖS SANTYKIUS SU APAŠTA 
LIŠKUOJU SOSTU, matė reikalo siųsti ka- 
blegramą Lietuvos Užsienio Reikalą Minis
lenui p. J. Urbtai, prašant, kad tie, aaaty. udo^ vi irma išlieti T; ‘ 

kiai butą tuojau sureguliuoti. Tuo pačiu kar- . . -■ . ---------------------- i'”5*®“

šte nepažeis. Ligšioliniai nuo
latiniai varžymai kai kurių 
autonominių organą prieš lie
tuviškumą nelabai duoda pa
grindo tokiam pasitikėjimui. 
Bei vardan šventos ramybės 
Lietuvos vyriausybė sutiko tą 
pasitikėjimą parodyti ir karo 
stovio nepaprastas priemones, 
kurios ir taip labai švelniai 
ir ne dažnai tebuvo Vartoja
mos, pašalino.

Pašalinus karo stovį, klai
pėdiškių spauda pasijuto e-

tvarkos reiškiniai. Prasidėjo 
keleivių užkabinėjimai, net 
automobilių sustabdymai, ko- 
liojimai lietuvių, vaikų muši
mas ir t.t. Apsaugos lietuviai 
nuo to neturi, nes autonomi
nės policijos maža, o ir pa
sitikėjimo lietuviai ja ne vi
sada gali turėti. Vokiški laik
raščiai pradėjo spausdinti aš
trius straipsnius prieš visa 
tai, kas lietuviška. Žinoma, 
ką teigiamos Lietuva Klaipė
dos kraštui davė, jie to visai

General Electric laboratorijoj, Sclienectady, N. Y., dr. 
Katbarine B. Blodgett demonstruoja savo išradimą, kaip jį 
padaro nematomą stiklą. Stiklo paviršių padengia tokiu 
varnišu, kuris neatmuša šviesos spindulių ir dėl to būna 
nemato f as. Šalę jos stovi dr. Irving Langmuir. (Acnie te- 
lephoto)
padaro, yra. labai budri, nes ji beveik visur tiktai toks tolvF~ 
yra parinkta beveik iš vien kontroliuoja.

Rinkimų komisija išleido 
tokias instrukcijas, pagal ku
rias išėjo taip, kad paprasti 
kaimo seniūnai gavo teisę 
spręsti, ar Klaipėdos krašte 
gyvenantiems lietuviams aps
kričių valdybų išduoti pasai 
teisėti, ar neteisėti. Kulturver- 
bandas per savo instruktorius 
prigrasino seniūnams tą ati
tinkamai tikrinti, tai yra taip 

ja visokios nebūtos ir negir- dydama begėdišką tų šmeižtų 1 tikrinti, kad kuo didesnis lie-

aiškiai vokiško nusistatymo 
žmonių. Naudodamasi kontro
lės nebuvimu ir laisve, vokiš
koji spauda ir vokiškų orga
nizacijų susirinkimai yra pil
ni tiesiog į dangų keršto šau
kiančių šmeižtų ir paniekini
mų, nukreiptų prieš lietuvius 
ir Lietuvą. Nors lietuviškoji 
spauda beveik nieko nepra-

nemini, bet užtat priskaičiuo Įleisdama laktais atkerta, įro-

santi be jokios kontrolės, or- Į jgfos priespaudos, lyg Klai- 
ganizacijos taįp pat. Taip pa-1 pėdos krašte per 15 metų bu- 
sijutę, jie vis dėlto nesusilai- buvę kasdien sušaudoma 
kė tos kontrolės nebuvimo ne- p0 kelias dešimtis žmonių.

nors dalis tiesos būtų
tu Taryba pasisakė, kad kol santykiai su 'isam savo i ■ * i_ j11 ^*1^^ ■ . , j . ...

Vatikanu nebus sutvarkyti jį vis primins uvis urną. Lietuvos jau seniai ne- 'dalykas visiškai neribota spai, ir balsavę, seniai tą teisę tu-
Lietuvos Vyriausybei, kad ji neatlieka labai Jau savaitę prieš tai Klai- bebūtų nepriklausomos, nes dos laisvė, kada rašoma, kas ri, dabar liko iš .sąrašų iš- <
svarbios pareigos, nes nutraukti ryšiai su pėdoje buvo suorganizuota vokiečiai nebūtų galėję tokios, tiktai į galvą atėjo ir rašo- braukti. Tokiu būdu, skaito-
Šv. Tėvu kenkia ne tik Bažnyčios veiklai į “Klaipėdiškių vokiečių kulaū- baisios vokiečių kankintojos ma taip, kad jokie įtikinėji-1 ma, lietuvių balsų skaičiusi

rinė sąjunga’’, vadinama ‘Me- pakęsti.
meldeutsehė’ /Kulturverband’. Maža to,
Tos organizacijos priešakyje prade,jo užpuldinėti lietuvius: ta tuo parašymu, 
stojo tas pats gyvulių gydy- savo laikraščiuose jie pradėjo Gru-odžio 11 dieną turi įvy- 
tojas Neumanas, kuris 1934 rašyti daugybę tiesiog neįti- kti Seimelio rinkimai. Rinki 
metais su savo bendradarbiais ketinu istorijij a-pie tai, kaip nių ruoša, tai yra komisijos, 
buvo nuteistas už organizavi- lietuviai vokiečius užpuldinė-
mą sukilimo Klaipėdos krašte.1 Ja- Tiktai vienas dalykas įdo- 
Ši organizacija tuojau po ka- mus: nei vienas toks lietuvi” 
ro stovio panaikinimo suor- “užpuolikas’’ nebuvo sugau- 
ganizavo visame Klaipėdos tas, nors policija tokiais at- 
krašte vadinamus džiaugsmo vėjais, kur lietuvis ką negera

melagingumą, bet apie kokius ! tuvių skaičius liktų j sąrašus 
nors atitaisymus ir kalbos nė- neįtraukti. Tiesa, lietuviai ga-
ra. Tai vadinasi tikra spau
dos laisvė. Šiandien jau vi
soje Lietuvoje daug kas pa
matė, koks baisus gali būti

na energingai kovojo už bal
savimo teises, tačiau vis tiek 
tokiu būdu daugelis lietuvių, 
kurie jau ne vieną kartą yra

Lietuvoje, bet neigiamai atsiliepia į valsty
bės ir tautos gyvenimą, šiais kritiškais lai-

neskelbia, nes pasiliki, Kad Lietuvos poati- kaįs palaikyti gcrUs normalius su
kai sugebės tuos Kelius surasti. Taryba, vie 
nok, vienbaisiai išreiškė savo tresiamą, kad, 
atsižvelgdami į momento rimtį ir SuSidanu- 
sią tarptautinę situaciją, valstybės vairinin
kai, SUTELKTŲ J KRŪVĄ VISA& GE

RIAUSIAS TAUTOS jėgas, kurios neabejo
tinai reikalingos SUSTIPRINTI TAUTOS 

VIENINGUMĄ IR JOS PAJĖGUMĄ vesti 

valstybę per pavoją audras ir užtikrinti jai 
laisvą ir nepriklausomą ateitį.

jls pasiųstų teiegiamą ir Ka Diegiamų di
džiąją vaistyoią vyriausyoią aUuovams, au
nu teistas jau ouvo pasaeiubas spauUvjo, Vi
suomene jau mate, kku raryoa mauiui uevu 
tiskai į luaipeuos auasto sueitį, aaci ji griež
tai stovi uz jo neneciamyoę n* euuiguigai 
protestuoja prieš vuueumnaus, kone ai a j 
to krašto gyventoją rainyoę ir juos Kursui. 
Dėl to visuomenes vaoai raginami nudėti ir 
veikti; GARSINTI KITATAUČIŲ oTAU- 
DOJ APIE TIKRĄ RKAlPEl/bS KRaSIv 
BŪVĮ, SUEITI Į S.0NTAKTĄ SU J UnULI
NIŲ VALSTYBIŲ SENATO IR KUN ŪKE 
SO ATSTOVAIS, KAD JIE REIKALE LIE
TUVĄ UŽSTOTŲ.

Diplomatinius santykius užmezgus su Le
nkija, Lietuva susilaukė vis didėjančio len
ką gulimo ir spaudimo. Lietuva varginama 

bauginama. Tautininką vyriausybė, prive- 
dusi valstybę prie kovo 17 d. uitimatumo, 
parodė per didelio bailumo, visišką atsparu
mo stoką, einantį net ligi savigarbos išsiža
dėjimo. Lenkai tuo pasinaudojo: juo mažės 
nis buvo Lietuvos diplomatijos atsparumas, 
juo didesnis bu;o lenką agresyvumas. Pir
moje vietoje, lenkams spaudžiant, pradėtas

Bažnyčia reikalauja valstybės gerovė ir jos 
saugumas.

Taryba kreipia visuomenės dėmesį į atgai

vintą TAUTOS FONDĄ, kurio statutas ga

lutinai užgirtas, kuris šelps Lietuvą kiek

vienam didesniam reikalui esant, rems ir 

stiprins Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 

augins kapitalą pavergtąją Lietuvos žemių 

atvadavimui etc. Lietuvių organizacijos, drau 

gijos ir atskiri žmonės yra prašomi užsidė

ti specialius mokesčius į Tautos Fondą, kiek

viena tinkama proga parinkti Tautos Fon

dui auką, prisirašyti nariais, įmokant meti 

nę duoklę — vieną dolerį. Kuo greičiau ir 

kuo didesnį išauginsime Tautos Fondą, tuo 

didesnę paramą svarbiems tautos reikalams 

suteiksime.

Tarybos suvažiavimas, apsvarstęs vietos 

reikalus, kreipiasi į lietuvių kataliką visuo 

menę, prašydamas imtis visą galimą prie

monių organizuotis, kad katalikiškoji ir tau 

tiškoji veikla būtą galima vesti platesniu 

mastu. Ypatingo dėmesio kreipiama į kata

likiškos spaudos platinimą.

Kad palengvinti kataliką veikėjams, orga

nizuoti ir sėkmingiau praplatinti katalikiš

mokyklas. Atstovybę sudaryti yra pavesta 

Federacijos komisijai, susidedančiai iŠ JT. B. 

Laučkos, kun. J. Aleksiūno ir A. J. Mažei

kos.

Federacijos Taryba nutarė 1939 m. organi

zuoti New Yorke AMERIKOS KATALIKŲ 

JAUNIMO SPORTO OLIMPIADĄ ir tą dar 

bą paveda organizuojamai Jaunimo Atstovy

bei. Visuomenė yra prašoma remti ir steigia 

mą Jaunimo Atstovybę ir organizuojamą 

lietuvių kataliką jaunimo sporto olimpiadų.

Suvažiavimas su džiaugsmu sutiko žinias, 

kad Seserys Pranciškietės sėkmingai darbuo 

josi Brazilijoj ir kad vasario 22 d. iškoliauja 

Tėvų Marijonų misijonieriai į Argentiną dE 

kūs'^’a'ašd^T taygis "TARYBA "nUTA-' rbttotis tautiečių tarpe. Taryba nutarė
RĖ PASKELBTI KATALIKŲ VEIKIMO IR U*MEGSTI ARTIMESNIUS RYŠIUS SU 
SPAUDOS VAJŲ. kuris bus vedamas E*vė-1
nios metu. Todėl kolonijų veikėjai iš anksto KATALIKŲ VISUOMENE ir

yra pračomi ruoštis prie šio svarbaus darbo.! kun. A. lndriidHiū,
Norėdama kcordinuoti lietuvių katalikų jau-1 *3® ’.11 Vengro, MIC., VMi tarpšaui-

nimo organizacijų veikimą, Taryba steigia ^c*ls atstovauti mūsą Federaciją tolimame 

prie Federacijos JAUNIMO ATSTOVYBĘ, Pietų Amerikos krašto.

į kurią bus kviečiama iš L. Vyrių, Kataliką Kadangi 1939 m. New Yorko mieste įvyksta 

Studentą ir Profesionalų Sąjungos, šv. P. M. PASAULINĖ PARODA, kadangi New Yor 
Soda’icijos, šv. Vardo, C. Y. 0., ir kitų tam kas ir savo didumu ir visais kitais afcžvil 

varžyti Vilniui Vaduoti Sąjungos Veikimas jyg-įę organizacijų. Kadangi Lietuvių R. K. giais yra pirmas miestas Jungtinėse ūakrty- 

Lietuvcje. Paganas toji sąjunga su veikian Susivienijime Amerikoje ir A. L. R. K. Mo-jbėse ir kadangi lietuviai, dalyvaudami toje 

čiu prie jos Vilniaus Geležiniu Fondu pačios Sąjungoj yra daug jaunimo, dėl to ir parodoje turės progą plačiai pagarsinti tau

Lietuvos valdžios uždaryta. Tro aktu už- organizacijos gaJės turėti atstovus Jau- tos vardą, dėl to Taryba, su pasitenkinimu

duotas tautai skaudus stnūgis. Kad tai pa- nimo Atstovybėj. Bus prašomos artimai ben išklausiusi pranešimo apie susidariusį tos pa-
./ daryta prieš tautos valią) ir jos nusistatymą, dradarbiauti su Atstovybe ir lietuvių vie rodos Lietuvių Komitetą, ragina Amerikos

kad Lietuvoj dėl virš išdėstytų motyvų Vii- nuolijos, ypač tos, kurios užlaiko vidurines lietuvių visuomenę remti Komiteto darbus,

mai, jokie atitaisymai nebe-j bus sumažintas mažiausiai 
kad vokietukai gali pataisyti to, kas padary-1 tiek, kiek reikia išrinkti dvie

ms atstovams.

Paskutinėmis dienomis klai
pėdiškių vokiečių vadai jau 
pradėjo skelbti, kad dabar'’ 

sąrašą paruošimas ir visa ki-; statuto jiems nebebūsią gana, 
ta yra autonominių įstaigų reikalausią jau daugiau, 
rankose, kitaip sakant, vok iš Būtent, jie reikalausią visai 
kojo nusistatymo žmonių ra- savarankiai ūkiškai tvarkytis^ 
nkose. Tiesa, yra ir kontrolė, tai yra santykiauti / ūkiškai 
bet kas is tos kontrolės, kada su Vokietija kaip įr kiek no-^

“ , . 77 77 7*7 777 7 77 ri, o taip pat visai savaran-kad lietuviai toj parodoj galėtų pasirodyti . . . . ... ... . r, . . . ' ^ j ® t j kiai kultur’SKai tvarkytis ir
kuo geriausiai.

Lietuvių katalikų organizacijos ir draugi- Uisvai hūti ^cionalsocialis-
jos prašomos įsidėmėti, kad 1939 metais šau-'tais; Ž,x1žiu s*kant> anot 

kiamas A. L. R. K. Federacijos kongresas, Klaipėdos krašte turi tapti 
kuris bus vadinamas VISUOTINU AMERI

KOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESU.
Kongresas šaukiamas New Yorke, kur įvyks 

Pasaulinė Paroda. Jis bus rugsėjo 11 ir 12 

dienomis, t. y. tuoj po Lietuvių Dienos Pa

saulinėj Parodoj. Kongreso dienos ir vieta 

skelbiama iš anksto, kad būtų laiko organi 

žarijoms ir draugijoms prie to svarbaus į- 

vykio gerai pasiruošti.
Baigdami šį -pranešimą, raginame didžiuo

sius Amerikos lietuvių centrus 1939 metų 
pradžioje SUŠAUKTI RAJONINES KON
FKRENCIJAS — SEIMELIUS ir juose ap. i patinka Taip, tas gražiai ska- 
tarti šiame pranešime išreikštas mintis ir Bet jeigu vokiečių ran
pasiruošti jas vykinti j gyvenimą. k»sę esančios įstaigos dabar

Toli gražu ne visi mūsų tautos ir visuo- dar stipriau ims varyti savo 
menės reikalai, kuriuos turime dirbti, čia vokišką politiką, tai kaip gi 
suminėti. Burninėjome tik tuos, kuriuos Ta
rybos suvašiavimas per vieną dieną suspėjo
aptarti ir tuos. kurie šiuo momentu reika į Uvk,ų ir kasdienini/) gyve. 
lii<i didesnio visuomenės dėmesio ir P*i-|nįm0

... I Tie reikalavimai būsią ga-Tad, šiuomi kviečuune visą lietuvių kata- . .. . ... ... . . 7. .

Ilk, Vi.™®*, j U&* darbam, lut,na' ‘"keltl> ka'

dirbkit
DR. ANTANAS RAKAUSKAS,

A.L.R.K Federacijos Tarybos pirm.
LEONARDAS ŠIMUTIS,

AXJUL Federacijos Tarybos sekr.

viskas lygiai, kaip Vokietijo
je. Vieno dalyko, ko jie tuo 
tarpu dar nereikalauja, taj_ 
valstybės sieną perkelti atgal 
j prieškarinę vietą. Kada jie*' 
yra paklausiami, o kaip gi 
tada turi būti su lietuvių tei
sėmis Klaipėdos krašte, tai 
jie sako, nieko prieš neturį, 
kad lietuviai taip pat galėti 
laisvai tvarkytis, kaip jiems’

lietuviškumas begalės laiky
tis, vejamas iš įstaigą, iš mo

siąs naujas Seimelis, kurie 
pirmininku greičiausiai bus 
pats Neumannag, Klaipėdos 
vokiečių vada*. Vyriausybei

(Tęsiny* iš 3 pusi.)

z i
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Tuojau po Klaipėdos prie 
Lietuvos prijungimo huvo pra 
dėtas kelti ir svarstyti klau
simas apie jūros prekybos lai
vyno steigimų. Įsisteigė Lie
tuvos Jūrininkų Sąjunga, j 
kurią, įėjo senesnieji jūrinin
kai. Si organizacija vedė pro
pagandą už jūros laivyną. Mo
terų tautiniam laivynui rem
ti draugija, be propagandos, 
rinko ir aukas laivynui. Ta
čiau greitai paaiškėjo, kad 
jūros prekybos laivyną idė
jiniais pagrindais ir aukomis 
neįmanoma įsteigti. Jau 1924 
metais buvo įsteigusi Lietu
vių jūros laivininkystės ben
drovė, daugiausia amerikiečių 
lietuviu remiama, kuri įsigi
jo du nedidelius laivus, pava
dinusi juos legendiniais “Ka
styčio” ir Jūratės” vardais. 
Šių bendrovę sudarė asmens, 
kurie troško Lietuvai garbės

lė metų, kuriais bnvo apie jū
ros laivyną pakalbama lyg 
apie kokią svajonę.

Tačiau vyriausybė tuo tar
pu rūpinosi Klaipėdos uosto 
tobulinimu, gilinimu, plėtimu. 
Kartu buvo kreipiamas Lietu
vos prekių išvežimas ir įve
žimas per vienintelį savąjį jū
ros uostą. Deja, visą laiką Lie
tuvos prekių eksportas ir im. 
pietas buvo aptarnaujamas 
svetimų valstybių laivų, ku
riems buvo kasmet išmokama 
daug milijonų litų. Per tą lai
ką gražus būrys jaunimo už
sienių jūrų mokyklose baigė 
jūrininkystės mokslus ir įgi
jo patyrimo laivų tarnybose. 
Per Klaipėdos uostą pradėjo 
eiti iki 80 procentų Lietuvos 
išvežamų ir įvežami) prekių. 
O savų laivų vis nėra!

Ir štai, prieš trejetą metų 
imasi Lietuvos jūros preky-

American Football Coaches Sąjungos žaidimo taisyklių komisijos nariai: Iš kairės į de
šinę: A mos Alonzo iš College of Pacific, Lou Little iš Columbia univ., Elmer Layden iš 
Notre Dame univ. ir (užpakaly) Fritz Crisler iš Michigan univ. Sąjungos suvažiavimas bu
vo laikomas Chicagoj. (Acme photo). -» •»

ir gerovės, bet neturėjo pa-,bos laivynu rūpintis trys di- 
tyrimo juros laivininkystėje, i džiosįos lietuviškos ekonomi-
Nebuvo tada ir lietuvių jūri
ninkų saviems laivams aptar
nauti. Pirmieji lietuviški jū
ros laivai nelaimingai baigė

nės įstaigos, kurios vadovau
ja stambiajai užsienio preky
bai — “Lietūkis”, “Maistas” 
ir “Pienocentras”. Jos suku-

trumpą amžių. Neilgai trukus ria akcinę “Lietuvos Baltijo;
Baltijos jūroje nuskendo “Ka 
stytis” sudužo “Jūratė”. At- 
sitiko kaip toje legendoje, kai 
jūrų laumė Jūraitė įviliojo į 
jūrų gelmes drąsųjį gražuolį 
žveją Kastytį, o dievas Per
kūnas .sudaužė Jūratės ginta
rinius rūmus už jos susižavė
jimą žemiškuoju jaunuoliu. Ir 

*■ iki šiol Baltijos jūra tiktai 
Lietuvos pakraščiuose išmeta 
gintaro gabalėlius, deivės Jū
ratės rūšų liekanai. Taigi, Jū
ratės ir Kastyčio legenda nu
pasakoja kilmę gintaro, ku- 

( riuo mėgo puoštis net seno
vės egiptiečiai, o ir iki šiol

Lloydo” bendrovę, kuri da
bar turi 3,500,000 akcinio ka
pitalo. Dalį akcijų nupirko 
privatūs asmens, kurie numa
tė, kad į laivyną įdėtas pini
gas neš gerus procentus. Ben
drovė, sutelkusi didoką kapi
talą ir jūrininkystės žinovus, 
visai sėkmingai pradėjo dar
bą.

Iš karto buvo išsiaiškinta 
bei ištirta, kokios rūšies lai
vai labiausiai tinka ir yra 
praktiškiausi Lietuvos jūrų 
prekybos reikalams. Pripažin
ta, kad Lietuvai geriausia ti-

gintaras yra vertinga puoš- 1500-2000 tom; talpos pre- 
meno medžiaga. O laivų “Ka-|kybos Ialv01- Genau ?"re“
styčio” ir '“Jūratės” žlugi
mas tedavė pirmiems jūrų lai
vyno steigėjams didelių nuo-*

daugiau laivų, bet mažesnių. 
Nes Lietuva veda užsienio 
prekybą su daugeliu valsty-

. r - i-. . ibių, ir netenka prekes vezio-stolių ir kitus ilgesniam lai-, . ’ , .ti labai dideliais kiekiais.kui atgrasino nuo užsimoji
mų dėti pastangas ir kapita
lus į jūrų prekybos laivyno

Pagal šitokį nusistatymą 
pradėta pirkti laivus. Prad-

• • t + • ri • ZWJ buvo nusipirkta trys lai- steigimą. Ir taip praslinko ei- . , . . , . J _vai, paskui ir daugiau. J įlo

im i i. .......i ii
V.

Maistas lt* Pilvas
Karnlins nebejaunas, uolus sibaritas,

Turėjo paprotį dažnai virėjus keisti.
Žiūrėk, iš vakaro pasajntlo, o jau kitą rytą 
Virėjui liepia rūmus jo apleisti.

— Sakykit, kas tai pasidarė?
Atsimenu, seniau virėjai 

Taip pagamindavo, kad valgei ir norėjai...
Na, o dabar! Baisu paimt į burną švarią!
Apie ližuvį maistas velias,

O jį prarysi... Ė, tik vienas vargas!
Užtat dabar taip daug ir serga,
Kad nėr gerų virėjų. Jiems kalėjiman tik kelias!

Karalius tuoj išrašo gastronomą 
Tš užsienio tikrų virėjų luomo.

Dabar karaliui tai bus puota.
Stalai gėlėm papuošti... Mėsa jau: paduota.
Ak, jau nuo vieno kvapo
Dalyvis kitas sotus tapo!
O, štai, karalius mažai kandęs
Virėją liepia vežt miškan...
Virėjas įsidrąsinęs prieš mirtį 
(Ar taip, ar taip jau nebeteks jam virti)

Karaliui taria: — Jūs’ Didybe,
Jei valgiai jums neskanūs,
Tai kaltė pilvo jūs’, ne rankų mano!
Dažnai ne ta liga, kur manome, mus gnybia! (“P.S1

rias Lietuva iš užsienių atsi
veža ir išveža. Taigi Lietuvai 
reikėtų savo jūros laivyną pa
didinti iki 40-50 laivų, kad 
jie galėtų aptarnauti visą mū
sų krašto užsienio prekybą. 
Artimiausiais metais yra nu
matyta laivų skaičių padidin
ti bent ir 30 laivų 3-4 laivus 
norima įsigyti didesnius, ku
rie plaukios į užjūrių kraš
tus. Tokiu būdu artimiausiu 
laiku užsieniečiai lietuviai už
jūrių uostuose galės pamaty
ti jūrų laivus su Lietuvos vė
liava ir lietuviais jūrininkais.

Dabar Lietuvos jūros lai
vyno .steigimas jan įstatytas 
į tinkamas vėžes. Laivynui 
didinti ir plėsti didelis judė
jimas Klaipėdos uoste sudaro 
visai palankias sąlygas. Pa
geidautina, kad ir privatūs 
pinigingi asmens dėtųsi prie 
jūrų prekybas laivyno plėti
mo.

jau pradėjo burtis jūrininkai 
Lapkričio menesio savajam laivynui aptarnauti.

įvykiai Klaipėdoje Atsirado lietuvių jūrininkų ne 
tiktai žemesnėms pareigoms,

(Tęsinys iš 2 pusi.) bet jr )aivams vadovauti. Da-
ir tautai šiandien yra didelis Bar Lietuvos jūrų prekybos 
uždavinys rasti išeitį, kaip laivynas jau turi vienuolikų 
apginti lietuviškumo svarbiuo laivų. Tris laivus turi Klai- 
sins interesus Klaipėdos kra- pėdos vokiečių bendrovė, du 
šte, drauge vis dėlto srugrą- laivus — Klaipėdos lietuvių 
žinant kraštui ramybę ir iš- laivininkystės bendrovė “Su
laikant gerus .santykius su ndėlis” ir šeši laivai priklau- 
Vokietija. Žinoma, reikia ma- i«o Lietuvos Baltijos Lloydui M

nyti, kad po rinkimų didelė 
įkaitimo dalis atslūgs, bet 
vis dėlto šiandien vokiečių 
atkaklumas didėja ir jis b»is 
didelis ir po rinkimų. Jie šia
ndien įsivaizduoja galį būti 
teisėjais patys savo byloje ir 
jau yra papratę sakyti, kad 
turi būti taip, kaip jie nori, 
ir jokių ginčų dėl to nebegali 
būti. Tiesa, savo norus jie 
vadina teise, bet iš tikrųjų tai 
yra tiktai reikalavimai, re
miami visos Vokietijos jėga.

Šiuo metu visai aiškiai pra
našauti, kaip toliau plėsis rei
kalai Klaipėdoje, dar negali- 

r ma. Rimtai į juos žiūrint, jie 
neatrodo taip blogai, kaip su
sidaro įspūdis i§ paviršutinių
žymių.

Šios pastarosios bendrovės 
laivai yra didžiausi. Visi šie 
laivai plaukioja tarp Klaipė
dos ir kitų Baltijos ir Euro
pos uostų po Lietuvos vėlia
va.

Pernai Lietuvos Baltijos 
Lloydo jūros prekybos laivy- 

’ nai pervežė tiek prekių, už 
kurių transportą svetimiems 
laivams būtų tekę sumokėti 
virš 2,000,000 litų. Bendrovė 
turėjo gražaus pelno. Šiemet 
savais laivais prekių perve
žimas jūromis žymiai padidė
jo. Lietuvos jūros prekybos 
laivynas, nuolat plaukioja jū
romis ir neaprėpia esamo dar
bo, nes dar tiktai pernai sa
vais laivais pervežta tiktai 
dešimtoji dalis tų prekių, ku-

Kadangi paprastai po t 
kių parengimų kartais atlie! 
keletas dolerių, tai nutarta, 
kusius pinigus visus paskii 
Vilniaus lietuvių šelpimo r 
kalams, o sekantį komiteto 
girinkimą laikyti SLA salėji 
195 Grand St., Brooklyn,
Y. sausio mėn. 9 dieną 1931 
metais 8 vai. vakare.

Tad šiuo, apibriežęs svari 
besnius komiteto veikimo tik-, 
sius ir jo gaires, kad geriau 
ir tiksliau svetimtaučius su
pažindinti su Lietuva, su josi 
išeivijos veikimu ir gyvenimu, 
raginu visus Amerikos lietu
vius tuo susidomėti, atvykti ir 
atsilankyti į Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje Parodoje, prie 
progos atlankyti Lietuvos pa
viljoną ir parodyti pasauliui, 
kad mes dar čia esame gyvi, 
veiklus ir branginame, kas 
ra mūsų tautos ir mokame s 
tartinai savo tautos ir tėvy
nės gerovei veikti ir kelti jos 
Vardą svetimoje šalyje į pa
danges, ir didžiuotis, esą tos 
garbingos tautos vaikais.

S. K. Lukas.

ną su Dainų Švente ir tinka
mai priimti atvykusius iš Lie
tuvos svečius, ir sukelti rei

dam centrinių lietuvių 
nizacijų atstovai. Šio komite 
to pastovus antrašas yra to- balinius pinigus, susidariu- 
kis; “World’s Fair Lithua
nian Committee, 16 W. 75th

orga-Ruoškimės 
Lietuvių 
Dienai
Kaip žinome, 1939 metai? w XT ,7,,1 ’ St., New York City, N. Y.”

įvyksta New Yorke pasauline .. . • •1 J 1 r Komitetas jau veikia ir tu-
paroda, kuriai New Y’orkas _• , , . .r ’ rejo net du savo susinnki-
jau gan sparčiai ruošiasi, kad • • *-. . * . ■ mus, kuriuose gyvai svarstė
ją visapusiškai pasisekusiai. ... •1 * - i.ir nustatė savo veikimo gai-
padarius. Parodoje dalyvaus |rea jr nusistat5 sav„ vciktan 
daug pasaulio valstybių ir tu- j p|a-ja vagfĮ va,.yti 
rėš savo paviljonus. Lietuva| Komiteto va|r,vblJ 
taip pat parodoje savo pavil- į x
joną turės.

Kadangi specialiai LIETU
VIŲ TAUTOS DIENAI yra 
paskirtas 1939 metų rugsėjo 
10 d., sekmadienis, tad nese
nai New Yorke Lietuvos Gen. 
Konsulo Jono Budrio pastan
gomis, kuris čia atstovauja

sudaro
ie asmenys:

Juozas B. Laučka, pirmi
ninkas. dr. Aid. Šiupaitė ir

šiomis su parengimų parodo
je rengimais, išlaidais paden 
gti-

Komitetas jau nutarė paga
minti Lietuvių Dienos Pasau
linėje Parodoje paminėjimui 
ženklelius ir pardavinėti .juos 
po 25 centus, ir po vieną do- 
lieri, ir pageidauja, kad tie 
dviejų rūšių ženkleliai būtų 
po visas Amerikos Lietuvių 
kolonijas išplatinti, o kad tad 
pasisektų, reikalinga, kad di-

Kazvs J. Krušinskas, vicepir- idesnės lietuvių kolonijos su- 
mininkai; inž. A. J. Mažeika, darytų savo komitetus, prie
sekretorius; inž. P. M. Barzi- 
lauskas, iždininkas; Alb. S. 
Trečiokas ir d r. A. Petrikas, 
iždo globėjai.

Lietuvą, tapo įsteigtas Pašau j šalia komiteto dar yra su.
linei Parodai Remti Lietuvių jdaryįos trys komisjios: 
Komitetas (\\oild s Fair Li- Į Finansų, kurion įeina adv. 
thuanian Committee), kurį su ’ j Briedis, j. Glaveckas, D. J.

Averka, ir dr. Yinikas.
Propagandos komisiją su

daro Jurgelionis, P. Jurgėla, 
S. K. Lukas, A. Strimaitis, 
V. Trainis ir K. Vilniškis.

Svečių Priėmimo Komisiją 
sudaro: T. Barzilauskienė, 
adv. Jurevičius, L. Ketvirtis, 
J. Pranskietis, kun. N. Pa
kalnis ir muz. A. Visminas.

Garbės Prezidiuman įeina 
Lietuvos Įgaliotas Ministeris 
įr nepaprastas Pasiuntinys 
Povilas Žadeikis, Lietuvos Ge 
neralinis Konsulas Jonas Bu
drys, Lietuvos Konsulas Pet
ras Daužvardis, Lietuvos Gar 
bės Konsulas Kanadoje pulk. 
Grant-Suttie ir Lietuvos Sky
riaus Parodoje Generalinis 
Komisaras Magdelena Avietė 
naitė.

Komiteto tikslas ir užduo
tis yra kiek galint pagelbėti 
Lietuvai skyrių surengti, su
ruošti sėkmingą Lietuvių Die

Herbert Hoover Depresion Rogers, 7 metų amžiaus, žiūri į 
garnio atneštą broliuką Franklin Delano Roosevelt Recesion 
Rogers. Tai devintas Mr. ir Mrs. John Rogers, gyvenančių 
Shenandoab, Pa., vaikas, kuriuos visus priėmė dr. J. D. 
Kerlin ir visiems paskyrė tokius keistus vardus. (Acme te
lephoto)

DETECTIVE RILEY
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SPIKF. UMLOOSFM 
ROPE" AMP -Take THE"
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tinkamesnio suruošimo ir iš
garsinimo tos Lietuvių Die
nos prisidėtų ir, jei galima 
būtų, net ir exkursijas į tą die 
ną suruošti.

Komitetas nutarė visais ga
limais būdais ir spauda Lie
tuvių Dieną garsinti, paga
minti brošiūrėlės bei progra
mas ir net atskirą apie Lietu
vą ir Amerikos lietuvius lie
tuvių ir anglų kalbomis in
formacijų knygą išleisti.

MALDAKNYGĖS
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis...................................................$2.50

Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paaaksotais lapų kraštais..................................................................... $3.75

Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš.,

paauksotais lapų kraštais.................................................. .............................................................................$4.00

Dievo Malonių Šaltinis, juod. virš.,

raudonais lapų kraštais................................................ $3.00

Naujas Aukso Altorius, juodais odos

virš., paauksotais lapų kraštais.......................................................................$1.75

Angelas Sargas, juod. paauks. virš..;................................................................$1.50

Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais....................................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais......................................60

Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais......................... ....$1.50

Maldų Rinkinėlis, juod. geraig virš.........• •...................... 75c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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draugas Antradienis, sausio 3 d., 1939

D A N T G £ L A
[lis skausmas yra labui žmonės sektų dantų gydytojų 

likus dalykas ir kuomet patarimus, nantgeia smnaze- 
Įrdime, tai mūs nervai įsi- ių am uv nuošimčių, biai, gų 
nu. Nemalonus dėl to, kad aieavienas turėtų ziiuiii. nuz-
skausmas ir jo reikšmę 

sužinojo kūdikystėj pirm 
jį gaiėjmni ištarti. Vi-

niausia ūktai Kiauri muilyti 
gena. laigi, neieisa savo mili
nius pruKiuili. uOiUliiiis va

jo bijome ir bandome nuo lymas siok-uck smaiKo uainus
bėgti. Taigi, šio pasaulio nuo genmo, už tai maži ir sa

ldžiausia yda bei kliūtis tai ! augę tuletų vaiyti uanus re- 
kova su skausmais. Gims-' guienai. rraūejus dančiui ge

ime skausmuose ir, pergyve-1 su, tuojau reiK jį užtaisyti.

|ę eilę liūdesių bei nesmagu
mų, vėl nykstame skausmuo-

Kiekviena mūsų kūno dalis 
ęali likti ligota bei skausmi- 
!iga. Bet, sukoncentravus op

timizmo jėgas, išrodo, jog vi
skas ir visur jau tvarkoje, 
let, štai, įgauni skonį ne savo 
larbų atlikti, o kuomet ne 
:am asmuo priderintas, tai, 
žiūrėk, ir vėl įsibneži, kad 
ir paviršutiniai. Nors žaizda 
maža, vienok apsireiškia gy
venimo yda.

Vaduojantis pesimisto min
tinis bei sekant jo akimis, 
tuoj ir matai gyvenimų vin
giuojant vargų keliais. Bet 
optimizmo akimis sekant gy
venimo bėgius, rodos, tik šyp
są ant lūpų, o akys pilnos at
sargos, taip ir leidžia ramiai 
gyvenimų, papuoštų optimis
tiškomis svajonėmis, slinkti į 
žilų senatvę. Bet yra sakoma, 
jog gero negalima apibran- 
ginti, jeigu nepatirsi blogo. 
Tokiu būdu gamtos yra taip 
surėdyta, kad tuos, kų opti
mizmo bangose nardosi, stai
ga lig perkūnas trenkia ne
laukiamas danties skausmas. 
Pajunta, kad turi dantgėių, 
su kuria jau nebegalihia susi- 
rokuoti. Taigi, ve, kur mus 
priverčia vienodai mųstyti op
timistų ir pesimistų. Aplinky
bės mums pasako, bei faktais 
įrodo, kad mes neturime per 
daug gilintis nė į pesimizmų, 
nė į optimizmų, nes matomai 
mes pamirštame patys save 
bei savo artimus. Taigi, 'mes 
turėtumėm suderinti tas dvi 
giliai, kraštutines arba kon
trastiškas mintis bei svajones 
ir padalinti pusiau. O tuomet 
karts nuo karto pamųstysime 
ir apie tai, apie kų tuo laiku 
dar nejaučiame: pesimistas pa 
mąstys, jog ne laikas tada ie
škoti pagalbos, kuomet jau 
gęsta paskutinės gyvybės jė
gos, o optimistas prisimins, 
jog saulės amžių negyvensime 
ir bile dienų sveikata gali pa
krikti. Turėdami tai mintyje, 
manysime, jog reikia nueiti 
pas gydytojų ir patikrinti svei 
katu, nes mes visi žinome, 
jog senatvė nelaukiama ateis 
ir joje mūsų apsileidimas la
bai atsilieps, tik kurie atsar
gesni, tiems mažiau, o kurie 
daugiau apsileidę paveiks da
ug skaudžiau.

Suprantama, daug yra su
manių žmonių bei šeimininkių, 
kurie prisirengia sutikti žiau
rias aplinkybes su atsargumu.

Daugelio žmonių gyvenimas 
nepavydėtinas, ypatingai ku
rie turi didesnes šeimynas. 
Joms, rods, skausmų buvo už
tektinai, vienok aplinkybės nė 
jų neaplenkia, ne tik jas, bet 
dar ir jų 'mažus vaikus, kan
kina, per naktis laiko be po
ilsio, be miego ir verkiančius. 
Tai nelaboji dantgėla. Pilnai 
tikiu, kad būtų galima bent 

'i išvengti, jęigu

Tuo išvengsi didesnių Kompu- 
kacijų. Bet kartais op limuz
ino sugaišintas ir suspaustas 
dantgems, negalima damų gy
dytojo gauti, ypatingai nak
ties metu. tada, kad pasiiiuo- 
suoti nuo to skausmo, reikia, 
maždaug, daryti sekančiai: iš
plauti durnų gerai šutu van
deniu. Surasti dantyje skylu
tę ir iššluostyti sausai, nes 
seilės gali atmiešti veikiau 
čius vaistus. Po to, paėmus 
švarios vatos gabalėlį pada
žyti į gvazdiko aliejų (oil of i 
cloves) ir įdėti į skylutę taip 
giliai, kaip galima. Kitų va
tos gabalėlį uždėti ant vir
šaus. Paskui visų skylutę ap
kloti gabalėliu popieros ir iš
lėto sukasti dantis. Vata sky
lutėj turi būti labai liuosa, 
be jokio spaudimo. Skausmas 
nustos bėgiu 10-20 miliutų.

Jei virš minėtas bandymas 
negelbsti, reiškia dantis yra 
negyvas ir nebpirmų kartų 
skauda, ten išgedimas yra di
delis. Tuomet reikia išgerti į 
dožų (dvi pilės)
blefui”

Kun. W. E. Cummer gimė 
iš protestonų tėvų. Iš jaunys
tės turėjo pamėgimų ir talen- «Juo kag niažiau reikaiau. 
tų muzikoje, lšpradžių giedo- ja> tuo jis egti |aįmįngesnis”.

Įvairios Mintys [ ĮVAIRŪS DAKTARAI

William Gallagber ir Paul Francis iš San Kafael, Oalif., 
nuvykę į San Francisco, Calif., perkopę mūro sienų ir pro 
neuždarytų langų įlindę į Amer. Jung. Vai. naujų monetų 
(centų) kaldinimo dirbtuvę. Besemiant į kišenius centus 
juos ten užtiko sargas. (Acine telephoto)

paties “Poloris poultice” ma
žų paduškaitę, pamirkyti į 
karštų vandenį ir uždėti ant 
skaudančio danties smegenų. 
Vėliau bandyti užmigti, o iš 
lauko pusės galima uždėti la
bai šalto kompreso.

Dr. G. Blcžis

Meilė apšviečia ir daug kų 
atspėja.

Tinginiui ir šiokių dienų 
šventa.

Žmogui senatvės bijoti ne-
Poloris ta- 'reikia, nes kūnui senstant dva 

dar prie to paimti to šia jaunėja.

Br. Motuzu Pasto
te Finos 

taritoj
ANTROJI DALIS

Sausio 4 d., 7:30 vai. vak.,
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St.

Sausio 5 d., 7:30 vai. vak.
Šv. Jurgio par. salėj, 32 Pla
ce ir Lituanica Avė.

Sausio 6 d., 8 vai. vak. Die
vo Apveizdos par. salėj, 18tli 
ir Union Avė.

Sausio 7 d., 7 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, 901 Lin
coln Avė. (Waukegan, III.)

Sausio 8 d., 7:30 vai. vak. 
Švb. P. Marijos Gim. par. sa
lėj, G8th ir So. Wasstenaw 
Avė.

Sausio 9—10 d. 7:30 vai. 
vak., Liet. Darbininkų salėj,

10413 So. Michigan Avė. (Ro- 
seland).

Sausio 11 d., 7:30 vai. vak. 
Šv. Antano par. salėj, Court 
ir W. 15th St. (Cicero, 111.).

Sausio 12 d., 7:30 vai. vak. 
Marąuette Park salėj, 6910 S. 
Westren Avė.

Sausio 13 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų par. salėj, 2323 
W. 23rd Place.

Sausio 13 d., 7:30 vai. vak. 
Davis Square Park Audito
rium, 45th ir So. Marshfield 
Avenue.

Protestonas dantistas 
Katalikų kunigas

Viename “Orai Hygiene’’, 
(Burnos hygiena) žurnalo nu
mery dedama žingeidus apra
šymas kilnaus dantisto, pa

siekusio kunigystės luomų. 

Tai dr. Williain E. Cummer,

i jo metodistų bažnytiniame 
i chore, o vėliau tapo nariu ga
rsaus Mendelssohno chore To
ronte.

Dantisterijų studijavo lto- 
yal College of Dental Sur- 
geons, kurių baigė 1902 m. 
gaudamas diplomų iš Toronto 
universiteto. Tais pačiais me
tais pradėjo praktikų ir ne
trukus tos pačios kolegijos 
buvo pakviestas skaityti pas
kaitas kolegijos studentams, 
o vėliau tapo pakeltas į pro
fesorius.

1917 metais, būdamas 37 m. 
amžiaus, dr. Cummer perėjo 
į katalikų tikėjimų. Po šešio
likos metų, mirus jo žmonai, 
atsisakė užsitarnautos vyriau
sios universiteto vadovybės, 
arba perdėtinio vietos, ly53 
metais įstojo į Šv. Bazilio ko
ngregacijų, Toronte, kurioje 
rengėsi prie kunigystės.

Dantisterijos profesijų ko
mentuoja kun. W. E. Cumme 
rų iš daugel atžvilgių, nes jis 
savo kilniais darbais paaukš
tino tos profesijos prestyžių. 
Tat, matome, kad, prie gerų 
pastangų, daug kas galima at
siekti. Draps.

(J. Verne).

Meilė visuomet darbuojas 
ir visuomet kantriai nukenčia.

“Mirtis nedidelis žodis, bet 
mokėti numirti — didelis da
lykas“. (Eliot).

Žmogus, kursai nemoka su
sivaldyti, kartais daugiaus ga 
Ii pakenkti darbe, nekaip ar
šus priešas.

LIETUVIAI ADVOKATAI

TeL CANal 6969

DR. VVALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
lt pagal sutartį. «

TeL CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
UiUl'lUJLs IK UHIKUKGA8

r
4309 W. Fullerton St

OFISO VALANDOS:
1—4po pint IT 6—» vak. ,

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GR1SH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue 

VALANDOS:
Panedolį, U t ar n ink e ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. ▼. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Res. TeL Rspublic 6047

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. J. MAN1KAS
Gll»XTUJAK IR OkURURUAS

ViKguua Uiti 4070 Archer Ava,
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredę
Seredouns ir Neuel. pagal sutartį 
_______Sekmadienį susitariąs

DR. liHAKLtS SE6AL
UiunojAS u oHIkokgas 

OFISAS
4729 So. Asmana Avė. . 

2-tros lubos
CillCAGU, 1LL 

Teleionas JXUUway 2380
OFISO VALANDŲ*:

Nuo 10 ku 12 vai. rytu, nuo 2 iki 4 
vai. pu pietų ir nuo 1 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

negerbia, jųKas vyresnių
kuris tapo įšvęstas katalikų | raniybę ardo. 

kunigu birž. 11, 1938, Šv. My- Daugelis be dorybės ir be 

kolo katedroje, Toronto mie- triūso nori atsiekti garbės, 
ste. 1 bet niekad jos neatsieks.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S- Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. MAURIGE KAHN
GXDXTOUAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.'

Tel. YARds 0994 
Rea. TeL PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. rytu; 2-8 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną

West Side

Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 
10-to skyriaus susirinkimas 
įvyks Antradienį, Sausio 3 d. 
1939 m., Aušros Vartų moky
klos kambary, 7:30 vai. vak.

Visos narės malonėkite 

skaitlingai atsilankyti, nes 

turime daug svarbių reikalų 

aptarti. Valdyba.

TeL CANal 2345

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pagal sutartį 
Tek CANal 0402

2305 So. Leavitt Street

Telefonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

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

Susitartus

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OINV 
look 916 
Ulhen It’s So Easę 
folookVoong

Is your fcifr grey * 
h H įoing
U U dnb, Mtd w sti—M?

• ••

Res 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marquette Road

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th Ct 

Bubėtomis nuo 7—9 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TeL YARda 6921
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Neseniai iš Omaha, Nebr., foūvo pabėgę keli kaliniai. Žie
mų nelengva slapstytis. Šiam atvaizde vienas JtaJinių sugau
tas fannerio pašiūrėj. Dar gi pašautas, kuomet pasipriešino 
atvykusiai jį suimti golicųai. telephoto).

D»n*» let th«M tefl-tele merks of ego romele. 
They moko you look and feel old beyond your 
year*. Ereto Ihom guickly and simply with 
Clairol wnich thampooo, recondrtiont and tint* 
your kair back to it* own natūrai-looking colar 
...gtowlng with youthful highlight*...in ene 
triple-adion troetmeet.

Atk your boouHcian. Wri»e for FKCI booklot, Pttl 
odvice oo caro of balt and FRU koeoty —vilysi*.

Ffot w*A M fttlthMJ htr 4yts bot

NAruoAur...w«k

KUe. CtalMl. tat. IM w««t 46H. J»„ Nr» Va»*. H. V. 
Stoma taa4 HM Ctokat I

Turfdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
NorSdami Kf Non Pirkti, Atndaldte ‘Dr-go’ Classified Skyr.

Office houra:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sundays by appointment

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį,

Office TuL YARda 4787 
Namų TaL PROspeot 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868 

Office FTione Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago

Nedčliom Ir Trečiadieniais 
Pagilai Sutartį.

Tel LAFaystts 1016

DR. C. J. SYENGtSKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OPI80 VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaara 
Mauflimiiii u

TeL OALumet 5974 '
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, iiakinaat 
sekmadienius ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA ,
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Reaidencijos TaL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ŽR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 6—8 P. H, 

Reaideneija
8939 So. Claramont Ava. 
Valandos: 9—10 AM. /> 
Nedėliomis pagal sulad-į

Tai CANal 0267
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popHt

6 iki 8 vaL vakaro

TaL YARda 2246

DR. C. YEZEL'IS ‘
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47 th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Sci-imIoj pagal Hnt.ni-Į.į

DR. V. E. S1EDLINSK1
Gantu ta*

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayetU 8660 

Antradieniais, Ktevirtadiaatau isc 
Penktadieaiaia

4631 South Ashland Avė! 
TaL YARda 0994

k
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VOLFGANGAS MOCARTAS
Vienas iš žymiausių XVIII 

amž. muzikų kūrėjų buvo Volf 
gangaa Amadeus Mocartas. Gi 
mė jis Zalcburgo mieste, Aus
trijoj, 1756 m. sausio 27 d. 
Tėvas jo buvo taip pat muzi- 
kas-koinpozitorius. Mocartas y 
ra labai reta asmenybė net di
džiai giabių žmonių skaičiuj, 
nes jo uepaprasti gabumai uiu 
zįkai pasireiškė jau pačiais pir 
maišiais vaikystės metais. Kai 
baina, kad Mocartas pirmiau 
išmokęs smuikuoti ir skambin
ti fortepijonu, negu kalbėti. 
Eidamas ketvirtus metus, jis 
jau grojo mažyčiu vaikišku 
smuikeliu tėvo veliamam or
kestre. Būdamas ketveri ų me
tų amžiaus jis jau mėgina pats 
rašyti muzikos veikalus ir su
kuria savo pirmųjį koncertų. 
Penkerių metų vaikas jis dai
nuoja universiteto chore. Tė
vas, pastebėjęs tokius nuosta
bius savo sūnelio gabuulus, 
nutarė parodyti jį plačiajam 
pasauliui ir kartu pasipelnyti. 
Tuo tikslu tėvas veža jaunutį 
Volfgangų, šešerių metų nykš
tukų, ir jo vienuolikos metų se 
sutę Marijų, kuri taip pat pa
sižymėjo dideliu muzikaliniu 
talentu, koncertuoti į žymiau
sius tuo laiku muzikos centrus
— Vienų ir Miunchenu. Pasise 
kimų turėjo didžiausių. Visi 
klausytojai buvo tiesiog nuste
binti mažojo Mocartuko gabu
mais. Jis koncertavo ir viešai, 
ir kunigaikščių, ir didikų rū
muose. Visur jis susilaukė triu 
kšmingų pagyrimų ir brangių 
dovanų. Apie tų jo pirmųjų vie 
šų koncertinę kelionę pasako
jama, kaip vaikutis Mocartas 
sužavėjo, grieždamas .smuiku, 
Ipso vienuolyno vienuolius, ku
rių tarpe buvo taip pat labai 
gerai nusimanančių apie muzi
kų. Visa Europa pradėjo kal
bėti apie vaiko Mocarto genia- 
liškus gabumus. Apie jį tuo 
laiku buvo daug rašyta. Jį 
garbino poetai eilėraščiais. Tė 
vas, matydamas didelį sūnaus 
pasiseikimų, tuojau kitais me
tais septynerių metų sūnų iš
vežė į antrų muzikalinę kelio
nę — ši kartų į Paryžių ir 
Londonu- Pakeliui į Paryžių, 
jaunutis Mocartas viešai kon
certavo M&inco, Frankfurto, 
Acheno ir Briuselio miestuose
— visur su nepaprastu pasise
kimu. Atvykęs į Pary žių, jis 
buvo pristatytas Prancūzijos 
karaliaus rūmams ir čia davė 
koncertų, kurs klausytojus su
žavėjo. Apibertas gausiomis do 
vanomis, iš Paryžiaus Mocar
tas nuvyko į Londonu, kur 
taip pat turėjo didelį pasiseki
mų.

tų arkivyskupijų turės 135 
naujas bažnyčias ir koplyčias.

Eidamas dešimts metus, jis 
parašė savo pirmų oratorijų, o 
dvylikos metų jau sukūrė savo 
pirmų operų. Bet jaunutis Mo
cartas pasižymėjo ne tik savo 
gabumais griežti įvairiais ins
trumentais ir kompozitoriška 
kūryba. Jis taip pat visus ste
bino savo improvizatoriaku ga
bumu, t.y., čia j>at tuojau su
kurti muzikališkų veikalėlį iš 
duotos jam, temos. Kai jo var
das jau plačiai skambėjo pa
sauly, tai jo priešininkai iš pa
vydo ėmė skleisti gandus, kad 
jaunojo Mocarto viešai atlie
kami muzikos veikalai visi nė
ra įo paties kūryba, o parašy

ti jo tėvo. Mocartas tais gan
dais pasijuto įžeistas ir kelūio 
se viešuose koncertuose savo 
improvizatorišku gabumu įro
dė, kad visi jo griežiami kūri
niai yra jo darbas. Pasakoja
ma, kad kartų jis buvo pakvie
stas į Vienos karališkus rū
mus akompanuoti fortepijonu 
vienai garsiai smuikininkei. A- 
rijų smuikininkei buvo para
šęs kitas kompozitorius. Mo
cartas pakvietimų priėmė, bet 
neturėjo laiko su smuikininke 
padaryti nė vienos repeticijos, 
taip kad nuėjo į koncertų visai 
negirdėjęs arijos, kuriai jis tu 
rėjo akompanuoti. Smuikinin
ke buvo labai nusiminusi, nes 
netikėjo, kad tokiomis sųlygo- 
mis koncertas galėtų pavy kti. 
Bet Mocartas jų nuramino, 
prašy damas be baimės griežti. 
Jis pats atsisėdo prie fortepi
jono ir pasidėjo gaidų lapų. 
Koncertai puikiai pavyko Mo
carto akompanimentas buvo 
nuostabus. Koncertui pasibai
gus, karalius paprašė Mocartų 
parodyti akompanimento gai
das. Susigėdęs Mocartas paro
dė karaliui... tuščių lapų! Pa
sirodė, kad akompanimentas 
buvo improvizacija.

Kiek pirmoji gyvenimo pusė 
Mocartui buvo laiminga, tiek 
antroji buvo gausinga nepasi
sekimais ir nusivylimais. Jo 
gabumai sukėlė pavydų kitiems 
muzikams, kurie pradėjo Mo
carto neapkęsti ir jam visaip 
kliudyti. Materiališkos gyveni
mo sųlygos pablogėjo, ir jis 
buvo priverstas ieškotis tarny
bos. Padidėję rūpesčiai ir var
gai pakirto jo sveikatų ir jis 
mirė vos sulaukęs 35 metų am- 

j žiaus, Vienoj, 1791 m. gruod
žio 5 d. Jo mirtis buvo niekie
no nepastebėta ir jo niekas ne
palydėjo į kapus. Palaidojo jį 
bendruose kapuose, taip, kad- 
dabar net nežinoma jo kapo 
vieta. Parašė Mocartas labai 
daug; tik vienų operų apie 20, 
iš kurių žymesnės yra “Figaro 
vestuvės’’, “Užburtoji fleita’’, 
“Don Žuanas” ir kitos. Mo
cartas laikomas vienu iš geni- 
ališkiausių muzikos kūrėjų pa
sauly.
SKAITYKITE VIEN KATA 

LUKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Iš Politikos Lanko
AVO IDA T ATSISAKO IŠ

TRAUKTI KANDIDATŪRĄ 

NUMATOMA GAUTI 

OOURTNEY GRUPĖS

PAGALBĄ

Pereitų antradienį 11 war- 
do precinkto kapitonai turėjo 
specialį susirinkimų su lietu
viu kandidatu, Frank \Yoida 
tu, ir prašė, kad jis neužsto
tų kelio Babe Connelly ir iš
trauktų savo kandidatūrų iš 
lenktynių į aldermonus.

Woidato atsakymas buvo 
toks, kad jis nemano ištrauk
ti savo kandidatūros. Bet prie 
šingai, mano varyti dar dides
nę kampanijų. Šiam tikslui 
žada pradėti nemažiau $10,000 
kad tik nugalėjus dabartinį 
aldermonų Connelly, kuris lig 
ši,oi labai mažai domės kreipė 
į lietuvius šioj apylinkėj. Jis 
sakė “Man aldermono vieta 
nėra taip svarbi ar reikalinga. 
Aš tik tada atšauksiu savo 
kandidatųrų, kada lietuviams 
bus duotas didesnis pripaži
nimas’’.

F. Woidato toks išsireiški
mas dėl savo tautiečių gero
vės ras daug pritarimo pas 
šio wardo lietuvius ir, be abe
jonės, daugelis eis jaku į pa
galbų.

Dabar gauta žinios, kad 
priešingoji partija, Courtney 
groupė, šiuo savo organizaci
jos pagalbų ir su šia pagalba 
Woidatas turi labai puikių 
progų laimėti nominacijų.

Jonas Tenzis

Įvairios Mintys
Kas neatskiria klaidos nuo 

tiesos, tam apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

“Kas turi jėgų save nuga
lėti, tas tam gimęs, tas stovi 
virš visų tas nešiojasi charak
teringų šventojo žymę”.

Girtuoklio pilvas, tai yra 
kaip grabas, nes jame dingsta 
jo visas labas.

Mūsų ateitis bus ta, kuo 
mes jų padarysim.

Visam tam kas daroma prie 
varta, — trūksta genijaus.

Be nuodėmės niekas negim
sta, niekas negimė, ir niekas 
negims.

THE AWFUL PRICE VOU PAY EUR BEIRO
NERVOUS

t*
Chcclt Below And See If You Have 

* Any Of The Signs
Qul vėrine nerra can make you old and 
bagirarrl looking, eranky and hard to live 
orith—con keep you atrakę nighta and rob 
you of good health, good timea and jnbo. 

, Don’t let youmelf r‘go” likę that. Start 
J taking a good, reliable tonic—one made eape- 
L riallv for womrn. And could you aak for any- 
r thing whoae beneflta have been better proved 

than vorld-famoua Lydia E. Pinkham'a 
Vegetable Compound?

Let the vhnleaome herbo and roota of 
Pinkham’a Compound help Natūra calm 
your ahrieking nervas, tone up your apatėm, 
and help leaaen distraaa irom female funo- 
tional dlaordem.

Make a nota NOW to get a bottle of thla 
time-proven Pinkham'a Compound TODAY

odthout fail from your druggiat. Over a mil
lion women have written in letters reporting 
vonderful beneflta.

For the paat 60 yeara I.ydia E. Pinkham’a 
Vogetabk Compound has helped gratefnl 
taomeo go "amiling thru” trying ordoala. 
Why not lot lt help YOU?

Jr

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pauk...................................................................................$1.50

Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš..........................................................................$1.25

Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais........................... 60c

Maldų Rinkinėlis, odos virš....................................................................................................................$1.50

Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš......................................................................... .75c

Jmus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ........................................$2.50

“DRAUGO“ KNYGYNAS

2334 Bo. Oakley Ave. Chicago, Illinois

£

i

Sausio 3-čia Diena
“Todėl eik su teisiu ir ne

sudrumstu tikėjimu ir su nu
žeminta pagarba prie Šven
čiausio Sakramento arti ūkis.

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

O ko suprasti negali, tų ra-, Ledas slidus, žmogaus gyvo 
miai visagalinčiam Dievui pa- ' nimas dar slidesnis, 
veskie”. (Kristaus Sekimas, Jeigu duonelės namie Dievas 
Knyga Ketvirta, Skyrius suteikia, tai ieškančiam jos 
XVIII, 4). svetur kailį išperi reikia.

M. L. Deming, 21 mėnesio 
amžiaus, iš Memphis, Tenn., 
kuris mirtinai pašautas 29 me 
tų amžiaus vyro, kuomet jie 
žaidė žaisliniais revolveriais. 
Namiškių nematomas vaikutis 
atsinešė tikrųjį tėvo revolve
rį ir sumaišę pradėjo vieni į 
kitus šaudyti. Žemiau parodo
ma du revolveriai: aukščiau 
tikrasis, o žemiau žaislinis.

(Acme photo)
n -eee?-- ; ■ , .  -- -v—- —

Kas tėvo motinos neklauso, 
tas valgo duonų sausą.

Meilė pritaria geram dar
bui, meilė pasišvenčia.

Meilė stipri, bet taipogi ir 
saldi.

COULD NOT DO HER

HOBSEVIfORK
WHEN every.

thing you at
tempt is a burdea 
—when you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit's end—try 
this medicine. It 
tnay be just what 
you ncea for cxtra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, Ncw Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down. My mother-in-la*-. recom- 
meuded the Vegetahle Compound. 
I can see a vvonderful change now.”

Z5
. VEGETi.BlE COMPOUND

foccod lo point the vray lo hair 
haakh lo their men foOkl For woe«a 
hnow that a heaMiy beod prodooee 

hairl And Ihof't why 
everywbere oro pmiitinp to 
the remarfcabie foamiog oi 

wfcicli lini nourishes Ibs
•calp, Ibea tako* fhe dul, pnrched 
hair and bring* ii bacfc to glo*MO0 
heafch. Fom-af b to economicaf  j a 
Mie goet a long way. Atfc your 
droogbt for the roguhv 50c dnh 
Or. wrile for a generoaa Iriai bot*

FOM-OL

IOHM, YOUR 

HAIR IS A 

FRIGHTJHCRC, 

UJEttYFOM-OU

\ W A 

PAULINA 

PRASHUKIENĖ

(po tėvais Mimikai te)

mirė sausio 1 d., 1939 ui., 9: b V 
vai. lyte, au.uun.vs puses am
žiaus.

Luinus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Telšių mieste.

Amerikoje išgyveno 27 met.
Lanko dideliame nuliūdime: 

dukterį Viktorijų ir žentų Lia- 
mei jjonohue, uu brolius: Juo
zapų ir Kazimierų Aliueikius, 
dvi brolienes. Bronislavų ir 
Teresę ir jų šeimas, sesers duk
terj Antaninų Knistaft ir Ve- 
roiiikų Kraučiūnienė ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas &74o So. 
Morgan St. Telefonas Engle- 
woou 3250.

J^tldotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 4 d., 1939 m. Iš namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėta į 
Švento Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė. Žentas, Bro
liai, Brolienės, Seserys.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Telefonas Yards 
1741.

MA
ALEKoANDRAS 

PAŠKAUSKAS ,

mirė gruod. 31 d., 1938 m.,
4:10 vai. vak., sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje, Troškavos parapijo
je, Brunukų Dvare.

Amerikoje išgyveno 89 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį ilortų, po tėvais Revai- 
taitė, dvi dukterys: Ona ir 
Bronislavų, tris sūnus: Alek
sandrų, Jonų ir Juozapų, du 
pusbrolius, ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 11943 Bo. 
Wallace St. Telefonas Pullman 
9085.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, sausio 5 d., 1939. Iš namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas J 
švento Petro ir Povilo (West 
Pullman, Illinois) parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Sūnui, Pusbroliai ir kiti Gi
minės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Telefonas Yards 
1741.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Ave.

I’hone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
BnnkleUuits — Laidotuvėms — 

Papuošimams

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
KĖLIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAIŠA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

pv V7 V A T koplyčios visose 
JL/ JL J\. Za 1 Chicagos dalyse

Klausykite mūsą Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:30 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1421 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

Geriaosias patarnavimas — Moteris patamenja 
Phone 9000 020 W. 15th Ava

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51«t St TcL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

PRANCIŠKOS KRUSZIENĖS

(po tėvais Eudeikaitė)
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimų moterį ir motinų Pran
ciškų Kruszienę.

Netekome savo mylimos Sausio 4 d., 1938 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžinų 
atilsį.

Mes, atmindami tų jos liūdnų prasišalininių iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias už jos sie
lų trečiadienį, Sausio 4 d., 1939 m., Visų Šventų para
pijos bažnyčioje, Roselande. Ekzekvijos prasidės 8:30 
vai. ryte. Penkerios šv. Mišios bus atlaikytos 9:00 vai. 
ryte.

Antros šv. Mišios bus atlaikytos sekmadienį, Sau
sio 8 d., Visų Šventų parapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: VYRAS, SCNAI, ir DUKTERYS.

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMR III A N P f patarnavimas HITIDULHIiul dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1.1. ZoIįi

Albert V.

Petkos ir Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. VIRginia 0883
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Anthony B. Petkos
Lachawicz ir Suirai
1. Liolevicios
S. P. Mažeika

6834 So. Western Ave. 

GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
I’hone I’lJLlrnan 1270

4348 So. California Ąve. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave.
Phone YADds 4908
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Iš Šv. Antano Parap. 

Namų Savininkų 
Susirinkimo

Korespondentas ‘ ‘ Drauge ’ ’ 
ne viskų parašė, kas susirin
kime, gruodžio 20 d., buvo 
kalbėta. Dėl to noriu čia pa- 
^pildyti, nes tai labai svarbu 
namų savininkams.

Pirmiausia buvo pranešimas 
iš Tax Payers Council kas 
link paskolos, kurių miesto 
valdžia užtraukia. Komisija 
pranešė, kad jau daug Cicero 
miesto valdžia yra užtraukus 
paskolų ir vis sako, kad rei
kia darbininkams algos atmo
kėti. O tos algos kaip neat
mokamos, taip neatmokamos. 
Kažin ir ar bus kada atmo
kėtos. Iš komisijos sužinota,

vandens taksai, kuriuos ko- 
lektuoja kas trys mėnesiai? 
Prieš šešis metus už vandens 
taksus .savininkas dviejų fia
lų iiamo mokėjo $10 j metus, 
o dabar 'moka trigubai. Bet 
miestas juo toliau, tuo dau
giau brenda j ‘skolų.

Vandens departamente yra 
penki komisijonieriai ir buvo 
žadėta vieta ir vienam lietu
viui. Bet kur tau! Perdaug 
yra svetimtaučių toms vieto
ms. Kiti net po du miesto da
rbus turi. Lietuviai tik gatves 
šluoti gauna ir tai dar tik po 
tris dienas į savaitę.

Štai, Antanas Pocius turėjo 
darbų vandens departamente 
— buvo kolektorius. Bet at
leistas. Tur būt, kaipo gabus 
politikierius, gal, nenorėjo

pašiepti lietuvio, jei jis ir ko
kių klaidų padaro. Svetimtau
čių akyse visados reikia sto
vėti už lietuvį. Tik tada pa
sirodysim, kad esame vienin
gi-‘

Smagu pažymėti, kad mūsų 
klūbas nuolat pnžangiuoja. 
Štai, ir pastarame susirinkime 
gauta žymus narys, tai yra 
Babičius, kuris ta proga pa
darė pranešimų iš viešojo kny
gyno, kur jis yra direktorium. 
Jis žadėjo dažniau padaryti 
įvairių pranešimų. P-as Babi
lius yra per daug metų žino
mas, kaipo sėkmingas biznie
rius.

Pastaram susirinkime buvo 
žadėjęs dalyvauti ir policijos 
viršininkas. Deja, nesulaukėm. 
Nei priežasties nepranešė. O 
būt buvę kas pasakyti jam ir 
saugumo atžvilgiu.

Susirinkime veikiančioji ko-

ItOANS ^INSURANCE
IX s iii m ;-• » *• •- * ' * JBuilding Management
JOHN P. EWALI)

k IU.AI.TY COMPANY.. Ine.
3236 S. Halsted St.

D • Phone CALUiUET 41W«_______ - __ _

Leisti plėtotis blogumui ir 
kartu jieškoti tikrosios nuogy
bės, tai reiškia arba apgaudi
nėti save, arba kitus.

Žmogus, kuris kitų ydas 
peikia, pats privalo jų lenktis, 
lenktis.

CLASSIFIED
RI.I K ALINGA MOTFRIS ARBA 

MERGINA
Reikalinga moteris arba mergina 
prie narni) ruoftos darbo Akyje. At
sišaukite: K. Stulginskis, Rural Rte.
3. Danvllle. Illinois. . uGan,

RFNDON TAVERNAS 
Naujai {.rengtas, barai Ir visi {taisy
mai. Gera proga sumaniam žmogui. 
Atsišaukite 1410 So. 48th Avenue.Cleero;_llllnols^_^_^_<__^________

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai {rengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 330814 W. 
«:tr<l Street. Chicago. Illinois.

RENDON TAVERNAS 
Rendon tavernas su barais. Atsišau
kite 1835 West North Avenue, Chi
cago, IUinols.

kad 1935 m. miesto valdžia daUg lietuviams gera padaręs 
buvo užtraukus paskolos $750, ir> tikimės, dar padarys.
000. Kita paskola užtraukta

galvos lenkti. A. Pocius yra mįsįja pranešė, kad pradžioj
1939 meti} ruošiamasi dide
liam baliui. Balius bus tarp- 

Lietuviai yra atstovaujami tautinis. Jame kalbės atsto- 
svetimtaučio, kurio, jei tik1 vai 1111,0 kiekvienos tautos, 
lietuviai kreipiasi kokiu rei- Svarbu, kad tame baliuje kuo 
kalu, niekad namie neranda: daugiausia dalyvautų lietuvių, 
tai serga, tai kur tai isvažia- Balius buvo vasario 19 d., Co- 
vęs. Mūši} taip vadinami bro- mmunity Hali. Įžanga bus ne-

O šiais metais vėl norima už- paį turį išrinkę valdžioj vie- mokama. A. Valančius
traukti paskolų sumoje $635,- nų žmogų, kuris trečių dalį
000. Na, ir visados miesto da- darbininkų turi iš savo tau- 
rbininkams reikia algos atrno- tos. Lietuviai turi du išrin
kai. Algų darbininkams yra kę, bet iš jų lietuviai neturi

1936 m. sumoje $334,000. Tre
čia paskola buvo užtraukta
1937 m. sumoje $245,000. Ke
tvirta paskola užtraukta tais 
pačiais metais sumoje $70,000.

Padėkos Žodis
Reiškiu širdingiausių padė-

nemokėtų už devynis mene- „ei jokio darbelio. Nors jų ir 5_į'. 
sius, bet klausimas, kur islei- mažesni ofisai, bet visgi ga- 
sti pinigai, kuriuos narni] sa- lėtų po vienų darbininkų pa- 
vininkai sumokėjo taksais, gtatvti.
kur pinigai už saliūnų lais-

•mingai padarytų man opera
cijų ir rūpestingų globojimų 
ligos metu Šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

Harry Hopkins, naujas Amer. J. V. sekretorius, paskirtas 
vieton rezignavusio D. C. Ruper ir F. C. Harrington, pas
kirtas vieton H. Hopkinso WPA administratorium. (Acme 
photo)

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ................................................... $6.00
NUT ................................................... $6.00
BIG LUMP ..................................... $6.00
MINE RUN ..................................... $5.76
RCREENINGS ................................ $5.00

Tel. ARDmore 6975

Pranešimas
Visoms organizacijų apskriti
ms, draugijoms ir Federacijos 

skyriams

Kovo 26 d. įvyksta Chicago 
Federacijos apskr. Vakariiių 
Valstijų seimas, Dievo Apvai
zdos parapijos svetaiiėj, kur 
klebonauja gerb. kun. ig. Al- 
bavičius, didelis Federacijos 
veikėjas ir visuomenės dar
buotojas.

Visi ruoškimės prie to sei
melio, nes daug dalykų turim

RADIO
Praleiskite smagių valandėlę 

klausydami ‘ Peoples” 
pirmo Naujų Metų programo

Peoples Rakandų Bendrovė 
tiki kad šie meati bus daug 
pelningesni ir malonesni kiek
vienam. Ta pačia proga Pe
oples Bendrovė ruošia labai 
smagtj ir įdomų pirmų Nau
jų Meti] programą šiandien, 
Antradienį, iš stoties WGES, 
7 vai. vakare. Programe da-

Klausvkite
PALENDECH’S TRAVE1 

BUREAU
Folklore Radio Program

Every Sunday from 1—2 P. M
Btatlon wwAE —- 1100 kllooyolea

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pate
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 3 Įst Street
A. A. NORKUS, savininkas '

Tel. Victory 9670

\

DUODAME 
PASKOLAS W

• i -t i-* L- • Bet keičiasi laikai. Po tru- Taipgi dėkoju kun F. Juš- ’ “. ' “ . 4 , - v " .mus, neskaitant kitų biznių.1 ..... . . svarstyti. Prašom visų drau- tyraus grupe žymių daini-
n„h susiprasti. kevičiui, ligoninės kapelionui, .. J . ..... nJnV,i ?r i™™•i • rv • • i- gijų, organizacijų tų dienų ne- ninku ir muzikų, tarpe kurių« v c- • . v v v pūtį pradedamaSaliūnų Cicerai yra virs sesi ;r .

x. , . T_. . . v , . . Mums, lietuviams, reikia tik gv. Kazimiero seselėms ypa-
simtai. Kiekvienas uz laisni .-j - • k- -i- - ,, . . ,, .. . Xdidesnes vienybes, reikia mu- tingai Motinai Marijai Kon- i 
moka po $.>00. Paskaitykit, rn ,stovėti viens už visus, visi ceptai, seselėms Imeldai, Ce- anksto visiems apie tai
kiek pinigų suplaukia? O kur už vienų. Lietuviai neprivalo lestinai, Petronėlei, Klaritai, pranešam.

Marijai ir slaugėms už lan-

ruošti parengimų.

Komisija: Pranas čižaus-

DIENRAŠČIO

“DRAUGO”

30 METŲ

Jubiliejinis Koncertas
SEKMADIENYJE,

Sausio-January 22,1939 Metais
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Avė.,

Chicago, Illinois

Koncerto pradžia 5 v. vak. 
■ Šokiai prasidės 8 vai. vak. 

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

NUO 5 IKI 15 MF.H. 

$5000 APIMLU D A 

Už TAUPOMUS PINIGUS

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos, 
Pirštinės ir Kepurės.

Vilnoniai Apatiniai Mar 
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago, DI

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien Ir Vakarais to 
Sekmadieniais

Keistuto Loan & 
Building Ass’n.

No. I
3236 So. Halsted St.

Tel. CALUMET 4118

JOHN P. EWALD, 
Secretary

ir “Radio Granadierių” trio, 
kurie visi išpildys daug .sma
gių dainelių ir gražių melio- 
dijų. Prie to bus visokiij nau
jenybių ir įdomybių. Taigi 

sma-k™» if rūpestingo priežiūrą į,,,, Petras Fabijonaitis, Ana- pradėkite Naujos Metus s
Dėkoju visiems ir visoms la
nkytojoms už gausias gėles ir 
dovanas. Visas išvardinti da- 
ug užimtų vietos, tad dovano
kite.

Pasitikėjimas dr. Rakausko 
chirurgiškai rankai ir gerai 
globai, Šv. Kryžiaus ligoninei 
ir taipgi kasdieninis gausus 
lankymas seselių, draugių ir 
pažįstamų lengvino mano skau 
smus ir greit grųžino sveika
tų. Tad, visi ir visos priim
kite širdingų ačiū.

Ona M. Atkočiūnienė

Dėkoju gerb. dr. A. G. Ra
kauskui už sėkmingai pada-

giai su pasiklausymu Peoples 
radio programo. Rep. XXX.

Pranešimas
MARQUETTE PARK. —

Z=
stažas Valančius.

Mūsų Draugijos 
Veikla

BRIGHTON PARK. — Sal
džiausios Širdies V. J. dr-jos Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjij 
No. 1 metinis susirinkimas bu 8 skyrius laikys metinį susi- 
vo sekim, sausio 1 d., 2 va- rinkimų trečiadienio vakare, 
landų po pietų, mokyklos ka- sausio 4, 7:30 vai., parapijos 
mbaryje. svetainėj. Visos narės kvie-

Praeitam susirinkime jvyko Po susinu-
k/mo;įvyks “.sočiai” per kurjvaldybos rinkimas. Valdyba 

užgirta senoji: pirm.” S. Bar
kauskas, vice pirm. P. GrybasT 
protokolų rašt. Pakeltis, fin. 
rašt. — Ustella, kas. J. LJule-

Iįj, ' L.
vičius, kasos-globėjai •— A.

ciumenei operacijų ir rūpės- Žilis, Jr.,rfr/Nukrosls fnau-• J i I 7 'tingų priežiūrų ligos nelaimė- ’ 
je. Dėkoju taipgi Šv. Kazimie
ro seselėms, slaugėms ir vi-

jas). ,
Nutarta sureng$-^b|ffų va-

.... „ . , . karų, ,sulaiiųėjimais, sekma-soms lankytojoms uz labai ge- ,. . '• . „ , . • _...... .. , dieni, sausio 8 d., nario P.
r, globom, lankymu '^ Vengeliausko-salėj, 4500 So. 
nes. š.rdmga, „cm v,..ema ir) Ta]man Jža„į, Bus

i trys gražios dovanos laimėjL 
mni. Komisijon išrinkta: F.

visoms. Dr. P. Atkočiūnas

VIEUNES ŽINIOS
Jau Platina šaulių
Žvaigždės Įteikimo 

Bankieto Bilietus
Juozui Mickeliūnui yra ruo

šiamas Šaulių Žvaigždės įtei
kimo bankietas, trečiadienio 
vakare, vasario 1 d., Syrena’s 
Cafe, 4070 Archer Avė.

Rengimo komisijos valdyba 
bilietus jau pradėjo platinti. 
(Bilieto kaina $1.00. Vėliau pa
skelbsime vietas, kur bus ga
lima gauti tikietų.
• I. Lukošiūtė, reng. kom. sek.

bus suteiktos dovanos toms 
arias- -prirašė į sky-nare

aldyba

Akt tOG SUFFISING FROM '

EYE STRAIN
due f o dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, etc.?

Kilkis, Survilas, S. Dabravals- 
kis ir A. Žilis, Jr. Visus na
rius, svečias ir draugus pra
šome atsilankyti, nes vakaras 
bus smagus prie lietuviškos 
muzikos. T. Z., Jr.

Do vour eye» bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contain* 7 help- 
ful ingrtdients which 
deante and dear eyes red- 
dened Irom faticue—malte 
your eye* feel dean, fresh,
alivel Much more effective tban boric acid. 
Send for trial bottl*. Mail 10c (štampe 
or coin) with your name and addresa to The 
Murinę Co~ Dept MF. Chicaio, III.

y/i
E Ves

Hloert H ui,trrp,n|l

, Cfran.<«•$, 
5 n o t h r & '

AT ALL DRUG STORES

EXTRA
traO

Remetnber-when yon take a Smlth Brothers 
Cough Drop you get Vitamin A—estra!

Smith Bros. Cough Drops aro the 
only drops containing VITAMIN A
This ia the vitamin that raitė* the resistance 

of the muctms memhrsnes of the nose 
and throat to cold infections.

JTILITY LIQUOR 
DISTRIBIJ TORS

Incorporated

Pel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

»M3l-33 So. Ashland Avt 

--eO—

-us mus galima gauti tikrai Ule 
,vlSką Importą Valstybinę Deg 

tinę.
•Tos Ir Visi Mūsų Darbininke 
tpfuvlal. pp. E. Ir M Dzlmlda 

Qnvln,nVal

Pranešimas iš Bridge- t 
porto

Keistučio Spulkos Direkto
riai savo susirinkime laiky
tame Ketvirtadienį, Gruodžio 
29 d., 1938, nutarė, kad nuo- 5 
šimtis už pinigus padėtus iki 
Sausio 10-tos, 1939, bus mo- 
kaimas nuo Sausio 1-mos, 1939.

Paskutinis nuošimtis mokė
tas buvo ketvirtas.

John P. Ewald,

Sekretorius.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN, JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apl- 
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ur 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius 
Ir daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruos® 
Parsiduoda nž 25c. Imant daugiau, d-aodama didelė nuo

laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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