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Rooseveltas reikalauja 9 bilijono 
dolerio 1939-40 metu išlaidoms

Istoriniai Kauno pilies griuvėsiai, ši 
priešo puolimų. (VDV).

senovės Lietuvai buvo stipri atrama nuo Leningrado garnizone susektas 
sąmokslas sugriauti Stalino režimą

Numatoma apie 4 bilijonai 
dolerių nepritekliaus

Areštuota 80 karininkų; 
sakoma, jie visi krikščionys

WASHTNGiTON, saus. 5. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
dien kongresui įteikc valsty
bės biudžetų 1939—1940 me
tams, kurie prasidės ateinan
čio liepos mėn. 1 dienų.
Reikalauja 9,492,000,000 dol. 

išlaidų.
Numatytas 3,972,000,000 dol. 

nepriteklius.
Biudžete nužymėtos ir išlai 

dos ginklavimuisi. Bet apie

Įvairios margos nuomones dol prez. 
Roosevelto pranešimo kongresui
WASHINGTON, saus. 5. — 

Kongreso atstovai ir šalies 
spauda pareiškia įvairiausių 
nuomonių dėl prezidento Roo
sevelto pranešimo (kalbos) 
kongresui. Prezidento šalinin
kai įvertina kalbų. Kiti — pei 
kia.

Peikimas reiškiasi dėl po- 
ros priežasčių: dėl prezidento 
kišimosi į svetimų šalių reika 
lūs ir dėl jo nusistatymo ne
mažinti vyriausybes išlaidų.

Pažymima, kad jo kišimų- 
sis į svetimų valstybių vidaus 
tvarkų valstybes sukeldina 
prieš Amerikų.

Blogiau išlaidumo reikalu.

PIRMUTINIAI RIMAI 
ILL LEGISLATŪROJE

SPRINGFIELD, III., saus. 
5. — Legislatūrai įteiktas bi- 
lilis padidinti mokamų senat
vės pensijų. Siūloma kas mė-' 
nesį skirtų didžiausių (aukš
čiausių) 30 dol. pensijų nusta
tyti mažiausia, kadangi šian
dien daugeliui senų žmonių 
kas mėnesį mokama vos po 
keliolikų dolerių.

Kitas bilius — pratęsti iki 
liepos 1 d. 3 centų pirkimo mo 
kesčius. Be šio pratęsimo va
sario 1 d. grįžtų tik 2 centų 
pirkimo mokesčiai. Girdi, vie
nas centas reikalingas šelpi
mui, kuriam galas nenumato
mas.

PEIKIA KIŠIMAI Į 
KITŲ ŠALIĮI REIKALUS

Quigleyo priruošiamosios 
seminarijos profesorius kun. 
J. A. Magner kalbėjo katalikų 
akcijos grupės susirinkime 
Ridge parke.

Jis peikė kišimąsi į sveti
mų šalių reikalus.

“Kiekviena šalis turi teisę 
valdytis taip, kaip jai tinka
miau”, pareiškė. “Kiekviena 
vyriausybė turi rūpintis tik 
savo šalies vidaus reikalais. 
Tačiau leistina įsikišti, jei ku 
ri šalis bando brukti savo ne
pakenčiamas idėjas”.

į tai prezidentas praneš kongre 
sui specialiu pranešimu. Be 
to, reikalauja nauju mokės-
y •eių.

Šiandien yra viešųjų vals
tybės skolų apie 39,427,000,- 
000 doj. Jei kongresas išlaidų 
neapkarpys, skolų 1940 me
tais bus jau apie 44 bilijonai 
dolerių.

1931 metais viešųjų skolų 
buvo 16,801,000,000 dolerių.

Lenkijos ministras Stekas tariasi 
su Hitleriu Bavarijos Alpėse

I Pažymima, kad vyriausybės 
į išlaidumas negrąžins šaliai e- 
j konominės gerovės. Didelis 
I nedarbas pasiliks kaip buvęs.

Taip pat stropus ir skubus 
šalies ginklavimųsis nėra vie
toje, sako priešininkai.

Pereitais keleriais metais 
prezidentas žadėjo subalan
suoti valstybės biudžetų. Šį 
kartų biudžeto balansavimo 
klausimas atidedamas neribo
tam laikui — iki žymiai padi
dės nacionalės pajamos.

Priešininkai atsako biudže
to palaidumas neleidžia didė
ti nacionalėms pajamoms.

FRANKISTAI PASIEKĖ
KITAS RAUDONŲJŲ PO

ZICIJAS

BURGOS, Ispanija, saus. 
5. — Gen. Franco armijų prie 
šakiai pasiekė Borjas Blan- 
cas, Segre upės šone, kur rau 
donieji įsitaisę kitas stiprias 
pozicijas ginti Barcelonų. 
Tam pačiam karo fronto bare 
frankistai paėmė Aisės.

Frankistų lakūnai vakar 
bombardavo Tarragona mies
tų.

AUSTRALIJA PLANUOJA 
MAŽINTI GUBERNATO

RIAUS IŠLAIDAS

LONDONAS, saus. 5. — 
Gauta žinių, kad Australijos 
vyriausybė pasiryžusi mažin
ti išlaidas generalinio guber
natoriaus išlaikymui.

Nauju gen. gubernatoriumt t
Australijai paskirtas Kento 
princas — karaliaus brolis. 
Jam bus .nepatogumų sumaži
nus fondus.

BARCELONAI GINTI PA
ŠAUKTI BERNIUKAI

HENDAYE, saus. 5. — Is
panijos raudonųjų režimas 
Baroelonos miestų ginti pa
šaukė tarnybon berniukus iki 
18 metų amžiaus. Senesnieji 
jau kareiviauja.

Dalyvavę streikuose Pran
cūzijoje lenkai darbininkai bus 
ištremti iš to krašto.

BERLYNAS, saus. 5. -
Lenkijos užsienių reikalų mi
nistras Beckas atvyko Vokie
tijon. Šiandien jis turi pasita
rimus su Hitleriu Berchtesga- 
dene, Bavarijos Alpėse.

Sakoma, jiedu pasitarsiu u- 
krainiečių ir žydų klausimais. 
Lenkija ypač nepatenkinta,

NACIAI NEPATENKINTI 
ROOSEVELTO KALBA

LONDONAS, saus. 5. —
Anglija ir Prancūzija paten
kintos prezidento Roosevelto 
pranešimu kongresui. Šių ša
lių spauda pareiškia, kad J. 
A. Valstybės po 20-ies metų 
atvienėjimo pagaliau keičia 
savo .nusistatymą, ir kaskart 
vis daugiau ima rūpintis tar
ptautiniais klausimais. Tas 
džiugina ypač Prancūziją.

Bet Vokietijos nacių spau
da reiškia “pasipiktinimo”. 
Pažymi, kad prez. Roosevel
tas kaskart vis daugiau kiša
si į svetimų valstybių nami
nę tvarkų ir bando diktuoti sa 
vo amerikonines pažiūras. Tai 
esanti aiški provokacija nu
traukti diplomatinius santy
kius.

Britus ypač džiugina tas, 
kad prez. Rooseveltas ragina 
kongresų remti Amerikos gin 
klavimosi planus. Toks yra ir 
Anglijos nusistatymas.

PASODINTA 45,000 
MEDELIŲ

RASEINIAI. — Šiais me
tais apskrityje ūkininkai paso 
dino soduose per 5,000 vaisi
nių medelių. Dalis ūkininkų 
sodų praplėtimui gavo pašal
pas, kurių išdalinta virš 1,000 
litų, Pakelėse, apie sodybas, 
prie piliakalnių, gatvėse ir ki 
tose vietose grožio reikalams 
pasodinta šiais metais apie 
40,000 nevaisinių medelių.

kad Vokietija kišasi į ukrai
niečių klausimų ir juos keldi
na prieš Varšuvos režimų. O 
Vokietija nepatenkinta, kad 
Lenkija glaudžiasi prie Mas
kvos.

Berlyne gaaia žinių, kad 
artimiausiuoju laiku komisa
ras Litvinovas Varšuvoje sve 
čiuosis.

SOVIETŲ SANTYKIAI SU 
NACIAIS BLOGĖJA

MASKVA, saus. 5. — So
vietų vyriausybės santykiai su 
Vokietija nepaprastai įtempti. 
Bolševikai mano, kad Rusijo
je veikia daug nacių agentų 
— šnipų. Slaptoji policija į- 
pareigota visus Rusijoje esa
mus vokiečius surasti ir juos 
deportuoti. Čia Vokietijos am 
basados pareikalauta iš jos 
pašalinti visus rusus tarnau
tojus ir tarnus.

Maskva susirūpinusi atei
nančiu pavasariu, kurs gali 
atvilkti karų. Bijo japonų ir 
nacių, kurie sovietus gali su
remti dviem frontais.

Sovietai patyrė, kad japo
nai rengiasi karan su bolševi
kais. Vokietija gali pulti Uk
rainą.

KONGRESAS PIRMĄJĄ 
DIENĄ GAVO 1,065 

BILIUS

WASHINGTON, saus. 5. —
76-ųjam kongresui pirmųjų 
dienų įteikta 1,065 įvairių bi- 
liai. Kitų dienų dar apie tiek.

NACIAMS TIK ŽYDŲ LO
BIAI RŪPI

VTENA, saus. 5. — Naciai 
apskaičiuoja, kad 200,000 žy
dų Austrijoje turi daugiau 
kaip 800 milijonus dol. vertės 
turtų. Naciai jų siekia.

Europoje aiškinama, kad 
prezidentas Rooseveltas tik
rai siekia trečiojo termino.

SAUSINAMAS MOLĖTU 
EŽERINGAS KRAŠTAS

MOLĖTAI. — Molėtų kraš
tas ežeringas ir kalvotas. Au
kštesnėse vietose dirva smėlė
ta ir akmenuota, o žemesnėse 
— derlingesnė. Kiekvienų pa
vasarį ir rudenį mažažemiai 
ūkininkai, gyvenantieji palei 
ežerus, daug nukenčia nuo 
potvynių. Vanduo užlieja jų 
pievas, ganiavas, miškus, pa
siekdamas kartais trobesius 
ir padarydamas šiaip jau 
skurdžiai gyvenantiems žmo
nėms nemažai nuostolių. Ypač 
skaudžiai nukenčia žemesnių 
vietų gyventojai.

Nuo praeitų meti} Molėtų 
apylinkėse pradėta dalyti ty
rinėjimai ežerų nusausinimo 
projektui sudaryti. Darbai vy 
ko 3 valsčiuose: Molėtų, Jo
niškio ir Aluntos. Iš viso bu
vo apmatuota 54 ežerai; buvo 
paliestos 202 kaimų, mieste
lių, viensėdžii} ir dvarų žemės, 
neskaitant valdinių miškų plo
tų.

Tyrinėjimo darbai jau bai
gti. Žiemos metu bus sudary
tas tikslus ežerų nusausinimo 
projektas, kurio įgyvendini
mas turės žymiai pakelti šio 
krašto kultūrų. Paežerių kai
mų gyventojai laukia pavasa
rio, tikėdami, kad tada čia 
prasidės kasimo darbai ir bus 
pašalinta pagaliau ta blogybė, 
nuo kurios jie tiek prisikentė
jo.

SUTRIUŠKINO ABU KA
RO FRONTO GALUS

HENDAYE, saus. 5. — Is
panijos frankistų karo vado
vybė praneša, kad jos kariuo
menė Katalonijoje sutriuški
no raudonųjų apsiginimo lini
jos abudu galus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS KA
LIFORNIJOJE

BRAWLEY, Cal., saus. 5. 
— Keli lengvi žemės drebėji
mai atjausti šiame vadiname 
“imperiniam” slėnyje. Nie
kas niekur nenukentėjo.

RYGA, saus. 5. — Žinio-' .. . Imis iš Rusijos, Leningrado 
garnizone susektas sumoksiąs 
prieš Stalinų ir jo žydiškų vy 
riausybę. Areštuota 80 kari
ninkų.

Sako, areštuoti sąmoksli
ninkai yra krikščionys. Jie 
tvirtina, kad Stalinas prote
guoja žydus, o šie Rusijai ren 
gia kapus.

PROF. FRANKFURTER 
PASKIRTAS TEISĖJU

AVASHINGTON, saus. 5. — 
Vyriausiojo teismo teisėju mi 
rūsio Cardozo vietoje prez. 
Rooseveltas paskyrė Felixų 
Frankfurter}, 56 m. amž., Har 
wardo universiteto teisių mo
kyklos profesorių.

Prof. Frankfurter yra žy
das ir liberalas. Daug? įtakos 
jis yra įnešęs į prezidento 
naujosios santvarkos progra
mų.

NAUJAS JAPONŲ MINIS
TRŲ KABINETAS

TOKIO, saus. 5. — Impera 
toriaus skirtas baronas Hira- 
numa sudarė naujų ministrų 
kabinetų. Trys ministrai nau
ji, kiti — buvusieji.

Cooko apskrities komisionie 
rių loardas nusprendė didinti 
apskrities ligoninę trimis 
priestatais. Numatyta apie 3 
milijonai dol. išlaidų.

KULTŪROS SAVAITĖ 
DARBININKAMS

RASEINIAI. — Darbo kul
tūros klubas vietos darbinin
kijai surengė kultūros savai
tę. Jos atidarymas buvo XII. 
10 apskr. virš. Giedraičio kal
ba ir vaidinimu “Žemaičių 
vestuvės”. Kitų dienų vaka
rais būna paskaitos, vaidini
mai, orkestro ir choro koncer
tai, deklamacijos, rodoma ki
no filmą, pašokama tautinių 
šokių. Programos dalis yra 
skirta specialiai vaikams.

BAIGIAMA TVARKYTI 1 , 
PULKO GATVĖ

ALYTUS. — Pastaruoju 
laiku miesto savivaldybė di
delius pylimo ir grindimo dar 
bus vykdo Pirmojo Pulko ga
tvės sujungime su plentu ties 
ulonų kareivinėmis. Seniau ši 
gatvė neturėjo tiesioginio ry
šio su Daugų — Seirijų plen
tu. Dabar gatvė ištiesinta, pa 
daryta per geležinkelį nauja 
pervaža prie kurios reikėjo 
daryti didelis ir ankštas pyli
mas. Darbai jau baigiami ir 
netrukus gatvė bus atidaryta. 
Reikia manyti, kad prie Pir
mo Pulko gatvės prasidės nau 
ja statyba, nes čia miestui 
plėstis įgana geros sąlygos.

300 HA PELKIŲ PAVERS
TA KULTŪRINĖMIS 

PIEVOMIS

RASEINIAI. — Šios vasa
ros pradžioje Žemes Ūkio Rū
mai apskr. ūkininkai reikalams 
davė traktorių ir įvairius pie
voms išdirbti įrankius. Per 
vasarų traktorium ir įrankiais 
pasinaudojo Viduklės, Rasei
nių ir Kražių valsčių ūkinin
kai. Traktorium buvo išarta 
ir išdirbta apie 300 lia pelkių 
bei brūzgynų, kuriuos pava
sarį ūkininkai lengvai galės 
paversti kultūrinėmis pievo
mis.

ŠIŲ METŲ DERLIUS 50 
PROC. GERESNIS UŽ

PERNYKŠTI
RASEINIAI. — Žemės ūkio 

specialistų apskaičiavimu, šių 
metų javų derlius apskrityje 
yra geras — apie 50 procen- 
tij geresnis už pernykštį der
lių. Ypač šiais metais gerai 
užderėję rugiai ir avižos. Mie 
žiu ir kviečių derlius patenki
namas. Pašarų ūkininkai šiai 
žiemai turės pakankamai.

SUDEGE FILMĄ

JONAVA — Gruodžio 6 d., 
vietos kine buvo rodoma fil
mą “Palestinos gyvenimas”, 
kuri, jau gerokai įpusėjus de
monstravimų, užsidegė ir vi
sa sudegė. Salėje kilo didelė 
panika, tačiau nelaimių su žiū 
rovais neatsitiko, nes liepsna 
salėn nebuvo įsiveržusi. Fil
mą buvo apdrausta.

Reikia pasakyti, kad gais
ras laimingai pasibaigė, nes 
kino patalpa labai netikusi: 
ji yra antrame aukšte ir ne
turi atsarginių išėjimų. Šioje 
patalpoje demonstruoti fil
mas buvo net kelis sykius už
drausta, bet tas uždraudimas 
pasilikdavo, matyt, tik popie
riuje, nes kinas visų laikų vei 
kė. Kaip ten nebūtų, bet žmo
nių gyvybe žaisti negalima.

PADAUGĖJO BEDARBIŲ

MARIJAMPOLĖ. — Už- 
baigus cukraus fąbrikui dar
bų, apie 500 darbininkų nete
ko darbo. Dauguma jų įsira
šo į bedarbių eiles ir prašo 
darbo. Miesto savivaldybė jau 
pradėjo organizuoti viešuo
sius darbus ir rūpinasi visus 
bedarbius darbu aprūpinti. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; kiek 
šalčiau.

Saulė teka 7=18, leidžiasi 
4:34.



f
»• M (

p.mgAi, Penktadienis, sausio 8 d., 1939

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND 

2334 8. Oakley Ave., Chicago, Illinois
.Publlshed Daily. Ezcept Sunday.

8UBSCRIPTION8: One Tear — »«.•(); Ste Montha
— **.*•; Three Montha — *1.00; One Month — 7k 
Mtuope — One Tear — *7.00; Ste Montha — *«.««; 
Copy — .•»<>.

▲dvertialng ln “DRAUOAS” brlnga beat reaulta

“DRAUGAS”
Uelna kasdien išskyrus aelunadleniua.

PRBMUMBRATO6 KAINA: J. Amerikos rt.«yo*k 
Metams — *0.00; Pusei Metu — *1.00; Trims mOae 
•tania — *2.00; Vienam mgneatnl — .7*0. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — *7.o«; Pussi
— *4.0e. Pavienis num. le.

KAM

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negraltna. 
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j Prezidento Kalba |
Berods, negali būti abejonės apie tai, kad 

Prez. Roosevelto kalba, pasakyta užvakar 

76-tai kongreso sesijai, atkreipė viso civili

zuotojo pasaulio dėmesį.

Jo kalba lietė ne tik Jungtinių Valstybių 

vidaus reikalus, bet ir užsienių politikų. Jis 

kalbėjo atvirai ir perspėjo Amerikų nuo pa

vojų, kurie gręsia iš tų kraštų, kurie yra 

valdomi diktatorių. Jungtinės Valstybės tu

ri būti pasiruošusios, kad apginti tris svar

bias institucijas, kurias amerikiečiai ypatin

gu būdu brangina — religijų, demokratijų ir 

tarptautinę gerų valių.

“Religija, kalbėjo Prezidentas, mokydama 
žmogų palaikyti santykius sa Dievu, jam 
pačiam duoda savigarbos supratimų ir moko 
gerbti save, pagerbiant savo artimų ",

Demokratija užtikrinta žmonėms laisvę mo
ko vertinti kitų žmonių laisvę. Turėti geros 

valios santykiuose su kitomis tautomis, yra 

svarbus demokratijos dėsnys, nes reikalinga 

gerbti kitų tautų teises ir laisvę. ‘‘Moder- 

ninėj civilizacijoj, pabrėžė Prezidentas, vi

sos trys — religija, demokratija ir tarptau

tinė gera valia, viena kitų papildo”. Jis pri

minė ir tai, kad kur tik religijos laisvė bu

vo užpulta, tie užpuolimai atėjo iš tų šalti

nių, kurie priešinasi demokratijai. Kur de

mokratija buvo nugriauta, ten tikėjimo lais

vės dvasia 'išnyko. Ir kur' religija ir demo

kratija panaikinama, ten gera valia ir svei

kas protas tarptautiniuose santykiuose už

leidžia vietų brutališkai jėgai. Jungtinės Val

stybės atmeta tas idėjas, kurios ‘ištremia ti

kėjimų, demokratijų ir gerų valių tautų tar

pe, nes jos nesutinka su Taikos Kunigaikš

čio idėjomis. Jungtinės Valstybės pasilieka 

prie savo senų idealų, prie seno tikėjimo.

‘ Ateina laikas žmonių reikaluose, kuomet 
jie turi pasiruošti ginti ne vien tik savo 
namus, bet tikėjimo ir žmoniškumo dogmas, 
ant kurių remiasi jų bažnyčios, valdžios ir 
pati jų civilizacija. Gynimas religijos, demo
kratijos ir geros valios tautų tarpe, yra vie
na ir ta pati kova5'.

Šiais laikais, kuomet pasauly įsigali dik

tatūros, kuomet juos visomis savo jėgomis 

užpuola religijų, demokratijų ir rengiasi vis 

daugiau tautų pavergti, šios Prezidento pa

reikštos mintys ypatingu būdu turi būti į- 

vertintos. Tos mintys, tiesa, nepatiks Stali

nui, Hitleriui, Mussoliniui ir jų sekėjams, 

bet patiks visiems tiems, kurie myli laisvę, 

žmoniškumų, teisybę ir teisėtumų, kurie pa

tys nori laisvėje gyventi ir kitų teises ir 

laisvę pagerbia.

Prezidentas palietė ir v:sų eibę svarbių 

vidaus reikalų. Jis pažymėjo reikalų, kad 

i šiuo momentu turi dirbti iš vieno kapita- 

' las, darbas ir vyriausybė. Tam sų ygos esan

čios paruoštos. Norintiems dirbti darbinin

kams gaili ir turi būti duotas darbas ir toks 

atlyginimas, už kurį jie galėtų žmoniškai

pragyventi.
Prie kitų Prezidento paliestų klausimų 

. teks grįžti kitomis progomis.

“N-nos” pasiskubino įtarti, kad tas ko
mitetas yra Ispanijos sukilėlių ir jų tal
kininkų, Italijos fašistų bei Vokietijos na
cių rėmėjų komitetas. Be to, joa nusistebėjo, 
kad “nacių vilkai jau galanda dantis prieš 
Klaipėdų”, bet Simutis teikia moralę para
mų tiems vilkams Ispanijoje.

Socialistų dienraščio redaktorius visai be 
reikalo maišo Ispanijos ciVilinį karų au Klai
pėdos reikalais ir Šimučio vardu.

Katalikų iniciatyva sudarytas komitetas, 
prie kurio priklauso ir “Draugo” redakto
rius, darbuojatk, kad nebūtų panaikintas į- 
statymas, sulyg kurio negalima siųsti jokios 
kariškos amunicijos nė vienai pusei Ispani
jos civiliniame kare.

1935 m. rugpiūčio 31 d. Jungtinių Valsty
bių kongresas priėmė įstatymų, kuris, jei kil
tų karas tarp bet kurių valstybių, draudžia 
siųsti amunicijų bet kuriai kariaujančiai pu 
sėi. 1937 m. gegužės 1 d. tas įstatymas bu
vo papildytas draudimu siųsti paramų ir ten, 
kur kiltų civilinis karas. Vadinas, ne vienai 
civiliniame kare dalyvaujančiai pusei neva
lia siųsti ginklų.

Kadangi Ispanijoj siaučia civilinis karas, 
dėl to tas įstatymas draudžia lr ten siųsti 
bet kokių karo amunicijų. Komunistų “ben
dras frontas” deda visas pastangas, kad 
kongresas tų įstatymų atšauktų, kad jis ga
lėtų siųsti ginklus Ispanijos komunistams. 
Katalikai, matydami, kad jei komunistai lai
mėtų, jėi įstatymas būtų panaikintas, būt 
sulaužytas šio krašto neutralitetas ir, be to, 
būt duodama parama Ispanijos komunistams 
ir toliau persekioti ir žudyti katalikus, su
skato organizuotis ir dirbti, kad ta skriauda 
nebūt padaryta, kad Jungtinės Valstybės 
griežtai laikytus neutralumo.

Atsižvelgiant į tai, “Draugo” redaktorius 
aiškiai žin: nepadaręs klaidos prisidėdamas 
prie Komiteto, kuris siekia sulaikyti Jung
tines Valstybes įšikišti į Ispanijos naminį 
karų. Ta pačia proga jis ragina rašyti laiš
kus savo kongresmonams, senatoriams ir pra
šyti, kad jie stovėtų už palaikymų Ispani
jos Embargo. Mūsų organizacijos pačiam 
prez. Rooseveltui turėtų rašyti tos rūšies 
prašymus.

Reikia atsiminti, kad Ispanija per keletu 
metų kenčia tokius komunistų persekiojimus, 
kokių amžiais nėra buvę. Komunistų val
džia beveik visai uždraudė Dievų garbinti, 
uždarė bažnyčias, daug jų išdegamo, išžudė 
didesnę pusę ispanų kunigų, kankino vie
nuolius ir vienuoles, ji leido siausti krašte 
vandaiiizmui, baisiems žmonių kankinimams, 
žudynėms. Teikiama bet kokia parama Is
panijos komunistams, reikštų tų visų baise
nybių didinimų. Tad, reikia rūplintis, kad 
nebūtų pilama dar daugiau žibalo į Ispani
jos ugnį.

Į APŽVALGA Į
Del Areštų Lietuvoje

“Amerika” rašo, kad Dr. Bistro ir dr. 
Dielininkaičio suėmimas ir ištrėmimas iš 
Kauno ir šiandie dar neaiškūs. Oficialinės 
įstaigos nieko apie tai nepraneša, lyg slėp
damos tiesų. Iš kai kurių laikraščių skaity
tojai galėjo .susidaryti įspūdį, kad pas šiuos 
žymius katalikų visuomenės veikėjus rasta 
kažin kokios sumos pinigų. Bet šie gandai 
neturį jokio pamato. (Jauti laikraščiai iš 
Lietuvos praneša, kad pinigų esu rasta pas 
du suimtus vadinamus voldemarininkus, bet 
ir tai labai atsargiai ir 'miglotai pažymėta, 
tad netikėtina.

Galime atvira širdimi tvirtinti, kad dr. 
Bistras ir dr. Dielininkaitis tikrai nepapildf 
jokio išdavikiško žygio. Jei kų nors nusikal
stamo jie būtų įvykdę ar bent būtų kėsinosi 
įvykdyti, vyriausybė nebūtų pasitenkinusi 
tik ištrėmimu; jie būtų buvę atiduoti teis
mui. Ištremti iš gyvenamos vietos, įvedus 
sustiprintos apsaugos metų, užtenka tik aps
krities viršininko noro.

LOTO EKONOMINĖS KRYBOS SB LENKUI 
IR SOV. TOMA

KAUNAS (V.J).V.) — Lie- bos, bet tuojau paaiškėjo, kad 
tuva šiuo metu veda svarbias joms nebuvo tinkama pasiruo 
ekonomines derybas su Len- šta. Todėl derybos buvo il- 
kįja ir Sovietų Rusija. Su gesniam laikui pertrauktos, 
Sov. Rusija kasmet sudaro- kad butų tiksliau išaiškinti 
mos prekybos sutartys tiktai Į prekybiniai •galimumai. Lap- 

vieneriems metams. Kasmet kričio mėn. pradžioje derybos 
tos sutartys naujai peržiūri- atnaujintos. Jos vyksta Kau
luos, papildomos, pataisomos, ne (ir su Sov. Rusija derybos 
atsižvelgiant į kitėjančias eko vyksta Kaune).
nominee sąlygas. Šiose dery- j Lenkai sutiko su Lietuvių 

bose didesnių sunkumų nesu- pasiūlymu, kad tarp Lietuvos 
tinkama, nes per eilę meti; ir Lenkijos prekyba bus vyk- 
yra paaiškėję, kokios rūšies doma lygybės pagrindu. Lie- 
tarp šių kraštų prekyba yra į tuva už tokių sumų pirks Len 

galima; derybose tiktai nus- kijoje, kaip Lenkija Lietuvo- 
tatomos prekybos ribos lygy-[je. Tenka aiškiai nustatyti,

• LINKĖJIMAI 1939 METAIS
Linkiu laimingų Naujų Metų, tegul laimė
Aplanko visus gyvenančius mieste ir kaime.
Sveikatos atgavimo ligos prispaustiems,
Išsipildymo širdies norų vargo, prislėgtiems.
Geriauiso pasisekimo dėl jaunų mergelių:
Laimingai surasti po mielų bernelį.
Berneliams suraminti sau liūdnų širdelę,
Susirasti sau tinkamų draugę — mergelę.
Vedusiems gyvenime visados ideilės turėti,
Vaikučius artimo meilėj ir teisybėj auklėti. 
Moksleiviams pasisekimo ir ištvermės turėti, 
Laimingai baigti mokslų ir savo tikslų pasiekti. 
Kaliniams kantrybės užbaigti kalėti,
Paliuosavus ateity teisybę mylėti.
Tebūn visiems laimingi šie metai — trisdešimts devinti, 
Tegul atneš laimės visiems, kurie vargo prispausti.

V. S. P.

h įstengė pasištatyti erdves- visi Lietuvos kaimai, ir bus
nius, gražesnius, šviesesnius baigtas didysis žemių tvarky

tos pagrindu. Ateinančiais kokias prekes vieni kitiems (trobesius, susitvarkyti sodus, mo darbas, kuris pakeitė iš 
metais Sov. Rusija pirksianti j pardavinės, koks bus preky- tvoras ir kelius. Tokių ūkių pagrindų visos Lietuvos vaiz
Lietuvoje gyvų gyvulių, mė
sos gaminių ir kai kurių kitų 
prekių už 15,000,000 litų. Už 
tokių sumų Lietuva pirks 
Sov. Rusijoje naftos produk
tų, druskos, žemės ūkio maši
nų ir kitokių prekių. Be to, 
Sov. Rusija kasmet duoda ap 
dirbti Klaipėdos lentpiūvėms 
diktus kiekius savo miško. 
Bendrai, prekyba tarp Sov. 
Rusijos ir Lietuvos eina gana 
sklandžiai ir pamažu kasmet

bos dydis, muitų nuolaidas ir visa aplinkuma yra jaukesnė,1 dų ir Ūkininkų gyvenimo sųly 
kitus dalykus. 'gražesnė. Žinoma, ir viensėdi- gas.

Mnoma, kad prekyba tarp joge ne visi ūkininkai vieno- • Vyriausybė dvarų nauji
Lietuvos ir Lenkijos negalės ^ai įsikūrė. Ankstyvesnieji rialus ir į vienkiemius besiZ"1 
būti didelė, nes arba kraštai j naujakurįaį savo ūkius kūrė kirstantieins ūkiams yra (lavų 
turi panašaus pobūdžio ūkį. eurikesnėmis sąlygomis, nes si, pinigais statybine medžia- 
Ir lenkai, ir lietuviai užsie- mažiau buvo valdžios remia- ga ir kitokios paramos, kuri 
niame parduoda daug vieno- mi. Pastaraisiais laikais ir vertinama labai didele suma. 

naujakuriai ir viensėdijų ūki- Greta to ėjo žemių sausinimo 
ninkai jau retai savo trobe- ir gerinimo darbai, kuriems 
sius dengia šiaudiniais sto- jau išleista apie 40 milijonų 
gaiš, o dažniausia gontonūs litų.

kija, kaip didesnis kraštas, tu 
dos rūšies prekių. Tiesa, Len- 
ri ir žymiai didesnę prnionę.
Lietuva galėtų gana daug
pirkti pas lenkus pramonės! ar čerpėmis. ■ . - . . -, ....
gaminių, jeigu len ai rastų vį^dijose ūkininkai turi ftkinlrikų gyvenimų, amerikie-plečiasi.

Daug sunkesnės derybos sufkų pirkti Lietuvoje. Taigi ši- « vionoie vieto- ", L . » I, . y. , , . . ,, savo VIS*J Z(nK vienoje vieto- giai iietuviai turėtų prismnn-
Lenkija. Čia tenka naujai uz-į tų ir panašių prekybinių kiau arti ^avo'trobesių. Jie gaili (~ija paminėta didelį žemių 
n>egsti prekybą tarp dviejų .«i)l) nagrinėjimų yra užsie- .įdirbti, taiku der tvaAymų, tada Iras talkesnės
kraštų, per astuomohka metų raustos lenkų lr lietuvų dele- lių suimti, gyvaljus gerf»u ir priežitys, kodėl Lietuvos 
neturėjusi, jokių d.plomatr-j gactjos, pasrsk.rsc.us.os į ko- ir priiiartti. Todw to- belaukiančiuose

mų, ekonominių ir kultūrinių misijas. Redakcinė komisija pkių gerovė sparčiau ky- skirstymosi j viensėdijas, ten-
o. n o.^volvfe.-t ' I y-I zvl loti 1*4" 1 I miZ'lč'lO C! 11 AJ T T O T'l FY1/ū usoldlzrll C -1 T* <■ A T • “ 1* • ■»*’* *

la. Matydami nausėdijose u- ka matyti skurdžių vaizdų.santykių. Todėl reikia ištirti, i ruošia susitarimo projektus, 
kokius gaminius ir kokiomis Spėjama, kad Lietuvos Lenki- 
sųlygomis vienas kraštas ki- jos prekybos derybos baigsis 
tam galėtų : parduoti. Pereitų dar šiemet ir bus pasirašyta 
vasarų buvo pradėtos dery- reikalingos sutartys.

PERTVARKYMAS LIETUVOJE

kininkavimo patogumus, Visi 
dar išsilikę kaimai trokšta 
greičiau išsiskirstyti į vienkie 
mius ir pradėti naujai tvar
kytis. Deja, kaimų skirstymas 
ilgai užsitęsė, nespirmiau bu
vo skirstomos dvarų žemės

Del Draudimo Iš 
Klaipėdos Krašto 

Išvežti Įmones
KALNAS (VDV.) — Kiai?

KAUNAS (įVDV). — Ne- vos kaimuose randa visai se- '.bežemiams ir mažažemiams. krašto direktorija iš lei
priklausomai Lietuvai per pir noviškų vaizdų ir beveik jo- Aparčiau kaimus pradėta skir do PaliePim^ k?FIa© d™ud/ 
maii dvidešimti teku nukelti kios nazaneos nenaStebi. lr styti tiktai nuo 1927 metų, kai aiania 1S krašto išvežti į Didz.

, , .. , . . \ Lietuvų įmones bei mašinasjau buvo beveik baigtas dva- . , ___ ___ .___  m .
mųjj dvidešimtį teko pakelti kios pažangos nepastebi.
sunkių žertiės pertvarkymo taip iš tikrųjų yra. Priešin- ____ ~______ ____o__ .
naštų, kuri kliudė ir lėtino ki- gai, daugelio kaimų, dar neiš- rų skirstymas. skelbti išpardavimus. Tei
tų sričių valstybės atstatymo skirstytų į viensėdžius, dabarĮ . . . sininkai aiškina, kad toks pa-
darbus. Dvarų žemių i dalim- tinė išvaizda dar skurdesnė, . ietu* os a mai į y įen ue- liepimas yra neteisėtas. Lie: 
mas bežemiams ir niažaže- negu buvo prieškariniais lai- lldus Pia ėj° s irstytis rituvog konstitucija leidžia lai-
miams ir kaimų skirstymas į kais. Ir štai kodėl. Kaimų gy- 

viensėdijas yra tas didysis že ventojai žinodami kad jiems

mės pertvarkymo darbas, ku- po metų — kitų teks skirsty- tyrasis ėjo lėtai, nes tūo rei

toli prieškariniais laikais, net svaį piliečiams keisti savo gy- 

nuo 1864 metų. Bet tas skirs-1 venamųjų vietų ir pasirinkti

ris dar nėrė. galutinai užbai- tis į viensėdijas, nesirūpina 
gtas. Ir vyriausybei, ir nauja ne tiktai naujų trobesių sta- 
kuriams bei ūkininkams šios tymu, bet ir esamus trobesius

kalu rusų valdžia visai nesi
rūpino. ūkininkai skirstėsi sa

verslus. Tiktai saugumo sume
timais šita teisė gali būti su
siaurinta. Tuo tarpu direkto-

vo sutarimu ir savo lėšomis.1 rįja paliepimu siekia
o AMJl UIvlIJLlIl KctIIlb SI (Jo UlV4j UVl ll cociAiiLio titzovoiuo . |
reformos suteikė labai ir net tvoras netaiso. Taip, a a ar ne yv®|grynai ekonominių tikslų. Pa-

i- aiskūs ir viensėdijų gyvenimo liepimas išleistas tikslu sutni-
zemes
daug rūpesčio, darbo ir išlai- pat vengia žemės gerinimo, . .
dų. 40,000 naujų ūkių dvarų tręšimo ir jos našumo kėlimo. I,a °ft’lįmai. as • ai pačių kdyti žydams likvidudti savo 
žemėse įsikurti ir šimtams tū Ui tokį elgesį ūkininkams ne- ! pastangomis i i i- įmones ir persikelti į Didž. 
katančių ūkininkų iš kaimų į [tenka priekaištauti, nes jiems Z1°J° ’aro u'° 1SS ) i Lietuvų, nes dėl vokietininkų

viensėdijas persikelti pareika- tikrai nėra prasmės taisyti ar vienkiemius kaimo žemių Su-1 išsišokimų daugelis žydų
/iciiscuijan uvi oi įvelti paiviiva* uuiu piaunivu t i i_,a
avo iš vyriausybės ir ūkių'statyti trobesius, kuriuos ne- u Klaipėdos kraštų, B

savininkų daugelio milijonų užilgo teks kelti į kitą vietų, ^attljuoje 430 (100 hektarų. V vįduodami įmones, ati
litų ir didelių pastangų. Kai arba gerinti žemę, kurių rei- r vič Uvos žemes u imdami iš bankų indėlius iiį
krilbaina apie Lietuvos pažan .kės apleisti. Todėl neišskirs- klU1 n*UdT™^u™ ? ?!°' tu° sukeldami krašte ekononn
gų, pravartu prisiminti, kad tytų kaimų ūkininkai tesirūpi J11'1. , * n*us sunkumus
7 - , y, - • v - rų. Tokiu būdu nesutvarkytosžemes reforma suėmė tiek is- na daugiau pašarų ir žemes * ,

žemės buvo likę apie 3 000,-laidų ir žmonių jėgų, kurios, gauti ir geresnių gyvulių įsi- 
pavartotos srityse, būtų daug veisti.

Į sparčiau pastūmėjusias kraš-

— Du Latvijos cukraus fa-
000 hektarų. Iki 1938 metų brikų direktoriai lankėsi Lie- 

• ■ • • sausio 1 dienos buvo likę dar [ tuvoje ir čia susipažino su

ta civilizacijos bei kultūros . Lietnva neišskirstytų į vienkiemius Marijantpūlės ir Pavenčio cu-
1 tiktai viensėdijose ir naujuku 3500 kaimų ir kaimelių su apie kraus fabrikų veikla. 

ldane’ rių ūkiuose. Čia matome visai 500,000 hektarų žemės plotu.! .
Amerikiečiai lietuviai, atsi- kitokį vaizdų. Ūkininkai ir Iki 1941 metų, numdtoma, bus1 . “ Vilniaus ‘pranešama,

lankydami Lietuvoje, Lietu- naujakuriai viensėdijose pa- jau išskirstyti į viensėdijas i^okų fttoraštijn lutmiij 
gitnnatnjos gimnastikos inoky-

Tenepila Daugiau Žibalo Į Ugnį
Lietuvių socialistų dienraštis stambesnėm 

raidėm pirmame puslapyje ir savo Vedama 

jam straipsnyje pažymėjo faktų, kad dienraš 

čio “Draugo” redaktorius prisidėjo prie va 

dinamo “Keep the Spariish Embargo’' ko

miteto, kuris kovoja prieš kairiųjų pastan

gas atšaukti uždraudimų siųsti ginklus Is
panijos komunistų vyriausybei, iššaukusiai 

civilinį karų. kuris jau treti metai tų kraštų 

kamuoja.

Klaipėdos Reikalai Ir Konsolidacija
“Liet. Žinios”, konstatavusios rimtų šio 

momento padėti, rašo:
Dabar nė viena kuri, kad ir didžiausia 

grupė būtų, negali imtis atsakomybės, nes 
nėra tokios Lietuvoje grupės, kuri viena tų 
atsakomybę pakeltų. Tai visos tautos ne tik
tai reikalas, bet ir pareiga. Tiktai visa tau
ta, sūsibūrnsi pagal laisvų savo valių, gali 
ir turj teisę spręsti bendromis jėgomis ir

bendromis pastangomis savo ateitį, savo ir 
savo valstybės likimų.

Šiandien tauta ne kovos dėl valdžios no
ro, nes valdžia dabartiniais laikais, kaip kad 
Vilniaus ir dabar Klaipėdos reikalai spren
džiami, yra nemaloniausia dalykas, bet tau
ta jaučia, kad tiktai ji visa, konsoliduota 
geriausia šio žodžio prasme, susitarusi, su
sibūrusi, pasiryžusi ir visas jėgas įtempusi,

ro noro vieningai dirbti, pačių, gal, elemen- 
tariškiflusių dalykų — pilietiško susitarimo.

Piliečių teisę tūpiritig valstybe jtik kdns- 
titucija nusako.

Teisių žmonės reikalauja, nedaugiau, kaip 
tų, kurios yra garantuotos konstitucijoje. Vėl 
gi, geriausiai, bendromis sukauptomis jėgo
mis apginti ir atlaikyti valstybės vienybę, 
ir geriausiai kurti tautos ateitį, už kurių

— tiktai ji viena ir tiktai vieninga, gera nei viena kuri grupė, nei juo labiau vienas
valia gali daugiausia laimėti.

Ne kaako ieškokime, bet geros valios, ge-
kuris asmuo negali atsakyti. Tauta pati už 
save atsako.

»} f . t ll

tojų Pranų Žižmarų nubaudė 
pinigine bauda už 'ruošimųJ 
spalių mėn. 6-8 dienomis lie-/ 
tuvių sporto šventės.

— Kaune lankėsi -Lenkijos 
švietimo ministras Svientos- 
lavskis. Jis buvo lenkų pasiuų 
tinio Charvato svečias ir Lie-| 
tuvos valdžios atstovams vizi
tų nedarė. Paviešėjęs porų 
dienų, jis išvyko į Latvijų.

į
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Dalykai Kuriems verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽISKIS)

SKYRIUS XIV

Praėjimas kitoje pusėje 

(Tęsinys)

Tšrodo lyg kunigas, kuomet 
jis prisiartino prie sužeisto 
žmogaus, laikė savo veidą nu
suktą, kad jo negalėtų maty
ti. Yra daug žmonių, kurie 
daro tą patį šiose dienose. Jie 
atsisako išvysti skurdą ir liū
desį aplink juos. Bet užsilai
kydami nežinantį žmogiškų 
reikalavimų niekad nepatei
sins mus už jų nepalengvini- 
mą. Levitas nusisuko ir pa
žiūrėjo į sužeistą kentėtoją, 
ir sakė, “Vargšas žfcnogeli, 
man tavęs laivai gaila. Ar tu 
labai užgautas? Viliuos, kad 
:as nors iš tavo prietelių pri- 
ns tau pagelbėti”. Tuomet 

'jis nuėjo. Šitokios sąjausmo 
rūšies yra daug pasaulyje. 

'Žmonės išreiškia susidomėji
mą tais, kurie kenčia, pasa
kydami jiems kaip jie jų gai
lisi. Gal jie prižada melstis 
už juos. Tuomet jie kita pu
se praeina. Toks sąjausmas 
yra labai pigus ir yra taip 
bevertis kaip pigus. Kainuoja 
gera kitiems daryti. Mes ne
galime savo artimą mylėti 
kaip save ir tuomet apsisau
goti nno savęs užsigvnimo ir 
pasiaukavimo. Tas, kurs ap
saugos savo gyvenimą, jį pra
ras. Tikrenybėje kaip apsau
goti savo gyvenimą yra jį 
meilėje išduoti kaip geras sa
marietis išdavė savo. Gali iš- 
rodvti tuščiu išeikvojimu, ne
pasisekimu; bet niekas mei
lėje ištuštintas nėra tuščiu iš
eikvojimu.

-a

£opyri<i>< Lmcitt * Mvna Tomoco Co,

“Ilgai, ilgai praėjusiuose 
šimtmečiuose žeme vaikščiojo 
Vienas, kurio gyvenimas iš
rodė nepasisekęs: mirdamas,
Jis davė pasauliui dovaną, 
kuri amžinybes prabus”.

Bet nežiūrint kiek atsieis, 
mes niekad neturėtume mei
lės pareigoje apsileisti. Mes 
darome didelę skriaudą ki
tiems sulaikydami nuo jų ką 
esame jiems kalti. Yra neda
rymo nuodėmė. Mes būsime 
teisiami, ne vien tik tuo, ką 
darome, bet taipgi tuo, ką 
paliekame nedarytu. Mums 
reikia daugiau susidomėti vei
kliąja mūsų gyvenimo puse.
Mes negalime save atkirsti 
nuo savo brolių. Nėra gana 
manyti apie pasisekimą pa
saulyje; meg nedrįstame būti 
pasekmingais ir nepaisyti tų, 
kurie draug su mumis keliau
ja. Yra Amiėlio gąsdinantis 
pareiškimas, kurį gerai da
rytume apsvarstydami: “Yra 
geriau būti prarastais nekaip 
būti vienais išgelbėti”. Vie
nas rašo:—

“Mes einame savo keliais 
perdaug vieni; mes laikomės 
save pertoli nuo tų, kurie 
kaip mes; per dažnai mes esa
me negyvi aimanavimui ir 
dejavimui; per dažnai akli si
lpniems ir bejėgiams; perdaž- 
nai, kur randasi sielvarta ir 
nedateklis, mes nusisukame ir 
kita puse praeiname.

Ana pusė yra lygiai numin
džiota, ir nunešiota žingsnių 
dykai visą dieną praeinančių: 
kur guli subraižyti, kurie alp
sta ir raudoja retai yra dau
giau kaip nemindžiojamas ke- j bet daugumu.

1 J^mbinactjt

IJ b’ naujas metas

Lietuvos ūkininko vėjo varomas malūnas. (VDV. photo)

lias. Mūsų savimeilės širdys į 
yra vadu mūsų kojoms — jos i 
praveda mus kita puse. t 

Mūsų užduotis turėtų būti 
pilti aliejų ir vyną j Kruvi
nas užgautųjų žaizdas; paim
ti pakirstuosius ir sergančius 
ir skaudančius ir nunešti juos, 
kur palaiminimo upelis teka. 
Vietoje to, mes dairomės — 
kelias yra platus, ir taip mes 
praeiname kita puse.

O, prieteliai ir broliai, me
tais beslenkanti, žmonija jau
triais kirčiais šaukiasi kiek
vieno liūdesyje ir ašarose gi
musio: meldžiu jus klausytis 
žavėjančio šauksmo! Jūs ne
galite savo šaltoje ir savi- 
•meilioje puikybėje nekaltai 
kita puse praeiti”.

(Seks Skyrius XV)

Musės įkyrios- ne didumu,

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS
Brangioji Motinėle:—

Paskutiniame laiške prašė
te, kad aš Jums išdėstyčiau 
visą mūsų darbo programą. 
Nuo pat pirmųjų čia buvimo 
dienų turėjome pradėti dar
bą — tikybos pamokas įvai
riose mokyklose. Prieš mums 
atvyksiant gerb. kunigai tą 
pareigą atliko. Bet, mums at
vykus, konsulas pranešė kle
bonui, kad seselės toliau ves 
tų pamokas.

Antradieniais ir penktadie
niais einame į Vilią Bellos 
mokyklą. Pirmadieniais į Mo- 
okas, ketvirtadieniais į Bom 
Retiras. Dėl įvairių priežas- 
čiij į Parcpie das Naeoes nei
name, bet tikimės, kad, po 
atostogų, kurios prasideda la
pkričio mėn. 30 dieną ir bai
giasi vasario mėn. pirmą die

da galėsime tam “darželiui” 
žemę prirengti ir iš kur gau
bime pakankamai kapitalo že
mei išdirbti. Svarbu, kad dar
želis veiktų pradžioj ateinan
čių mokslo metų.

Be abejo, Amerikos laikraš
čiai rašė apie Sao Paulo arki
vyskupo, Dom Bnarte Leopo
ldo e Silva, mirtį. Ir mes da
lyvavome laidotuvėse. Jo Ek
scelencija kardinolas iš Bio 
de Janeiro atvažiavo pagerb
ti paskutinį kartą didį Baž
nyčios tarną.

Gal įdomu Jtfms žinoti, kaip 
čia jaunieji veda ir kaip 
žmones laidoja. Ceremonijų 
didelių nėra. Viskas tvarkoma 
truputį kitaip, negu pas mus, 
Amerikoje. Bet tai nestebėk 
tina, nes, manau, kiekviena 
tauta turi savo papročius vi
sa kam.

ną ir tą mokyklą taip pat la 
nkysime.

Per atostogas važiuosime į 
įvairius miestus ir miestelius, 
kad prirengti vaikučius prie 
priėmimo pirmos šv. Komuni
jos. Dar nenumatėme, kur km 
ri eis; tai daug apie tai ne
galiu rašyti. Pranešiu viską 
sekančiame laiške.

Sekmadieniais mes taip pat 
užimtos. Gerb. kunigėlis mo
ko mergaites, o kitog dvi pri
žiūri mažesnius berniukus. 
Pats klebonas diriguoja jau
nimo žaidimus. Mes taip pat 
mokome mergaites ir paneles 
siuvimo ir nėrimo.

Vakar viena motinėlė mums 
pasakė, kad jos penkiij metij 
Albinukas norėtu 'žinoti, “ka- 
da seselės pradės tą darželį 
sodinti”? Mums irgi rūpi, ka-

Jaunieji sutuokiami be šv. 
Mišių. Sutuoktuvių metu jau
nųjų giminės, draugai ir šiaip 
pažįstami susiburia prie Die
vo stalo bažnyčioje ir apkal
ba jaunąją, jos drabužius, iš 
vaizdą, pasielgimą ir t.t. ir 
buria jos ateitį. Keista. Miru
sius laidoja po 24 valandų. Il
gai savo namuose nelaiko, nes 
čia nebalzamuoja kūnų. Val
džia parūpina grabus ir že
mės sklypą laidojimui. Kūdi
kėlių grabai dažyti baltai, me
rgaičių — mėlynai, berninkij 
— raudonai, o augu'shj — juo
dai. Numirėlio kūną neveža į 
bažnyčią. Kunigas ateina į 
namus, pakrapina kūną, pasi
meldžia už mirusiojo vėlę ir 
ceremonijos baigtos. Tada kuo 

Į greičiausia veža į kapines.
Pirmą ketvirtadienį kiek

vieno mėnesio Jo Ekscelenci
ja pakviečia visas vienuoly
nų viršininkes konferencijai. 
Aš taip pat tose konferenci
jose turėjau dalyvauti. Kada 
Jo Ekscelencija su trimis ku
nigais palydovais pasirodė ta
rpdury, mes visos atsistojo
me, sukalbėjome maldelę, vėl 
atsisėdome ir pasirengėm klau 
syti Jo Ekscelencijos patari

ini—Į Ififc'n r*'

mų. Tik gaila, viskas portu
gališkai. Po Jo Ekscelencijos 
kalbos kitas kunigėlis mums 
papasakojo apie būsimą Eu
charistinį Kongresą Peram bu- 
coje.

Brnziliečini nemėgsta ilgai 
dirbti. Padirba kelias savai
tes, gauna algą ir tada visą 
mėnesį ilsisi. MūsiĮ lietuviai 
darbštesni. Kai lietuviai pir
ma čia atvažiavo knž kodėl 

jų vaikučiai pradėjo mirti 
viens po kito. Tėvai negalėjo 
suprasti priežasties. Pagalinu 
paaiškėjo, kad kiauliena ir 
pienas buvo tų nekaltųjų mir
ties “angelas”. Šiandien žmo
nės žino, kas jiems negera; 
žino, kad šis klimatas per šil
tas tokiems .sunkiems valgia
ms. Tai buvo prieš dešimtį 
metų. Tada jie pirmą kartą 
pradėjo dirbti fabrikuose. Su
nkiai dirbo už mažą atlygi
nimą. Bet šiandien fabriko 
savininkas neapgaus lietuvio 
darbininko. Jis sunkiai dirba, 
bet už tai gauna tiek, kiek 
jam priklauso. Todėl ir lietu
viai Brazilijoje gražiai gyve
na.

Prašom palinkėti laimingi) 
1939 metų visiems nuo mūsų. 
Mes čia, tolimoj Brazilijoj, 
melšime Dievą, kad palaimin
tų šiuos 1939 metus, kad jie 
būtų vaisingi ir kūnui ir .sie
lai, Viso kuo geriausio linki 
Jums,

Seselės Brazilietės

— Naujasis Lietuvos nepap 
rastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministras Vokietijai pik. K. 
Škirpa atvyko į Berlyną. Šio
mis dienomis ministrą Škir
pą priims kancleris Hitleris, 
kuriam jis įteiks savo skiria
muosius raštus.

— Klaipėdos policijos su
muštas amerikietis žurnalis
tas Seller padavė skundą pro 
kurorui, prašydamas nubaus
ti kaltininkus. Amerikos kon
sulas įteikė protestą krašto 
direktorijai.

„naujas RŪKYMO
malonumas

Padarykite Chesterfield 
jūsų Naujo Meto rezoliucija... 
jie jums suteiks daugiau malo
numo negu bile kitas cigaretas 
kokį kada nors esate rūkę.

Ghesterfields yra geresni dėl 
to ko jie jums suteikia—gaivi- 
nančio lengvumo, geresnio sko
nio ir aromos.

Ghesterfields yra tikra kom
binacija lengvų nunokusių 
amerikoniškų ir aromatiškų 
turkiškų tabakų — suvyniota 
gryna cigareto popiera.
Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
dėlko Chesterfields suteikia milijo
nams vyrų ir moterų daugiau rūkymo 
malonumo... dėlko JIE PATENKINA.

Mokame 4%
1HVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO F EDE R AL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 
o f CHICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation, Washiny- 
ton, D. C.

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičių 
Nuo 5 iki 20 Metų Mažais Mėnesiniais 

Atmokėjimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

•.. sumaišymas kurį negalima nukopijuoti 
• • . LINKSMA KOMBINACIJA pasaulio

geriausią cigareto tabaką

2202 W. Cermak Rd. Tel. Canal 8887
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas 

Chicago, III.

Turėdami K> Nors Parduoti, Mainyti, Iinuomuoti — Arba 
Norėdami K> Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Olasaifiod Skyr.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

vos nepriklausomybės šventę 
vasario 19 d. PrograUų ren- 

ii kitaip giminėmis. „ja j. ą Blažys. Ypač
daug permainų. U- |JUS gražus vaidinimas “Tėvas 

taip norėjo”. Veikalas vaiz- 
gyvenimų

Sugrįžo Iš Lietuvos Minės Lietuvos Nepri- 

Pabaigoje gruodžio mėnesio klausomybės sukaktį

V ineas Kalytis, grįžo iš Lie- Kaip kas met, taip ir sie
tuvos, kur praleido G mene- jneĮ Antano parapijos clio- 
sius po 26 metų nebuvimo. ras pvngiasi paminėti Lietu- 
Sugrįžus j Lietuvų, sakė, turė
jęs iš naujo susipažinti su 
broliais 
Atradęs —
kiuose didelė pažanga. Dau-1 
giuusia laiko praleidęs pas I llwja Lietuvos
savuosius Baltriškių parap., I pjjj __ 1920 m
Melnycėnės vienkiemy. Būda-1 ______

•mas Lietuvoje aplankė šias
vietas: Panevėžį, Zarasus, U- 
tenų, Jūžintus, Dusėtus, Dau- 
galius ir Kaunu. Visur gyvas
judėjimas. Taip linksmai ir West Side skaitytojai žurna- 
draugiškai su visais laikų pra
leidęs, kad išvažiuojam su a- 
šaromis turėjęs atsisveikinti.

V. Kalytis yra vienas pir
mutinių šv. Antano parapi
jos organizatorių. Augina du-į 
kreles Albinų, Agnės ir sūnų 
Petrų, kuris lavinasi muzikos ,
(piano akordine). Agnės yra 
gabi pianistė. Nors dar jaunu
tė, bet muzikoj rodo didelius 
gabumus.

V. Kalytis parsivežė iš Lie
tuvos bekonų, sūrio ir valsty
binės ir produktais pavaišino 

pats yra 
žadėjo ir į

Lietuvų kelis laikraščius už
sakyti. Geras sumanymas.

svečius. Kadangi 
skaitymo mėgėja

Per Naujus Metus oras bu
vo nešaltas, tai keletas girtų 
automobilių vairuotojų nubau
sta jio keliasdešimtis dienų į 
kalėjimų. Koresp.

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Naudinga Kalėdų 

Dovana
Prieš porų metų teko man 

sueiti su jaunu lietuviu, atva
žiavusiu čia svečiuosna pas 
savo gimines. Bekalbant jis 
noroms, ar nenoroins, gal tik, 
taip sakant, nepagalvojęs kų 
tars, užgauliojančiai išsireiš
kė apie tuos viengenčius, ku
rie iš Amerikos nuvažiuoja 
svečiuosna į Lietuvų. Tuoj 
jam padariau pastabų tame
dalyke. Bet jis man atsakė rių. Ar manote, kad jam iš- 
taip: “Dovanokite, tamsta važiavus, visi jį gyrė už tas

jo vaišes? Visiškai ne. Tik du, 
trys girtuokliai, o padoresnie- 

užgaulioti. Bet tas yra faktas [ ji sako: “Jei jis tikrai būtų j le Norkaitė, mirusia 13 d. lap- 
—- daugelis viengenčių atva- buvęs protingas, vietoj tos kričio, praeitų metų. Man pa- 
žiavusių į Lietuvų pasielgia' smarvės būtų už tuos pinigus klausus, ar velionė jai buvo

man, už tų išsireiškimų — aš 
nemanau čia jus, gerbiamieji,

Michigan valstybės gubematorio - elekto Frank Fitzgerald iškilmingoji 
valstybės sostinėj — Lansing; Mich* Acme teleghoto)

inauguracija Tnrftripnri Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Sūrėdami Kg Nora Pirkti, Atminkite ‘Dr go’ Classtfied Skyr.

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti leidžiamo žurna
lo “Pasaulio Lidtuvis” keli 
egzemplioriai pareina ir į

lu patenkinti. Gera būtų, kad visiems muni« išrašęs laikraš- j giminaitė, ar draugė, ar nors 
vienas kitam teiktų jį pasi- č'ilb arba nuPirkes ger4 radio iš vieno kaimo kilus. Pasiro- 
skaityti ir arčiau susipažinti aPaia^4- Tada mums būtų di-
su lietuvių gyvenimu kitose deb‘ dvasinė nauda ir ilgai,
šalyse. Visiems tai įdomu. } U?ai nebūtumėm galėję jį pa

miršti.
Dabar patyriau, kad tas 

teisybė. Geras laikraštis, arba 
radio aparatas, yra kuo ge
riausia dovana. Štai, išvaka
rėse Naudų Metų užklydau pas I nę ateitį. Žodžiu, buvo kuo

Ledų Kalnelis

Smarkiai buvo susirgęs J. 
Jolinsonas, žinomas tarp West 
Side lietuvių gyventojas. Dėl 
tos priežasties šeiniai buvo 
ir Kalėdos nelinksmios. Šve
nčių metu ligonį lankė idėjos 
draugai, pažįstamieji, o ypač 
daug artimo meilės parodė 
Steponaičiai.

J. Jolinsonas turi tikrų bro
lį Hartford, Conn., kuris, su
žinojęs apie brolio ligų, su 
žmona atvažiavo į Detroit, 
šventes čia sykiu praleido, pa- 
sisvečiav.y, aplankė kai ku
liuos pažįstamus, apžiūrėjo 
Detroitu ir sausio 1 d. išvyko
atgal.

-■------ ---------- fr
negirtinai. Kad daug apie tų 
nekalbėjus, čia privesiu jums 
vienų pavyzdį.

Prieš pusę metų į mūsų kai
mų atvažiavo vienas amerikie
tis lietuvis. Kiek jis pats bei 
su savo giminėmis ir buvu
siais sėbrais lėbavo, sunku 
būtų ir sužinoti. Prieš išva
žiuosiant iš Lietuvos, viso kai
mo gyventojus sukvietė į ka
rkiamų ir visi galėjo gerti 
tiek, kiek kas norėjo. Už tai 
jis užmokėjo virš šimtų dole-

Graži Lietuvos žųselių “vasarvietė”. fVDV. piloto)

viengenčius Adomų ir Melani- 
jų Rupšius. Žiūriu, tiesiog pa
sinėrę ekstazėje: sėdi prie gra 
žaus naujo radio- ir klausos 
lietuviškos programos, veda
mos Antano Dziko. Vėliau pa
aiškėjo, kad radio aparatų 
jiems, kaipo Kalėdų dovanų, 
padovanojo Konstantas ir E- 
lena Bacevičiai (K. Racevi- 
eius yra M. Rupšienės brolis).

Prie progos, manau, ne pro 
šalį bus pažymėti ir tai, kad 
toji mūsų parapijonka — ju- 
rgietė, Elena Bacevičienė, ga
li labai gražiai dainiioti net 
keturiomis kalbomis: lietuviš
kai, lenkiškai, rusiškai ir uk- 
rainiškai. Labai gaila, kad jai 
pasilikus našlaitei, nebuvo 
kam rūpintis jos likimu, ne
buvo kam jų lavinti muzikos 
ir dainos mene. K. V.

Beje, kada eina kalba apie 
radio, tai pažymėsiu ir tai, 
kad A. Dziko vedama lietu
viška programa buvo sutrum
pinta iš valandos laiko, į tris 
bertainius valandos; bet da
bar ir vėl užima' visų valan
dų. Jo adresas ir dabar yra 
toks: Air. A. Dzikas, 3619 E. 
Thompson St., Phila., Pa.

Dar žodis kitas apie a. a.
Petronėlę Norkaitę 

Pastaruoju iaiku teko man 
patėmyti, kad viengentė M. 
R. labai rūpinos a. a. Petronė-

dė, kada M. R. buvo “grinor- 
ka” ir buvo pavargus, susir
gus, gulėjo apleista ligoninė
je, o velionė (tada buvo a. a. 
kun. Juozo Kaulakio šeiminin
kė) sužinojus apie tai, jų lan
kė ligoninėje, vaišino, rami
no, pranašaudama jai gražes-

geriausia samariete. K. V.

Trumpos Žinelės
— Švietimo ministerija ren 

gia kultūros rūmų įstatymų. 
Rūmai rūpinsis Lietuvos kul
tūrinių reikalų rėmimu.

— Nuo gruodžio mėn. 15. 
dienos sustabdytas laivų plau 
klojimas Nemunu. Iki tos die
nos nebuvo šalčių ir Nemu

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH. OPT.Clinica prove Ltaterine Antiaeplic 
reachea and kilia dandruff germ
There is no easier, more delightful. or 

efleetive way of keeping dandruff under 
cootrol than with Listerine Antiseptic, 
famous for more than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and follow 
with prolonged massage.

Listerine Antiseptic gets rid of dandruff 
because it kilis the germ that causes dan
druff—the ųueer Iittle bottle-shaped bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers the scalp.

Don’t waste time with remedies that 
merely attack symptoms. L'se Listerine 
Antiseptic, the proved treatment that gets 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a clinical record or success in the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

DANDRUFF

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠA LT I M I E RO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.) 

šeštadieniais —
Penktadieniais — Nuo 7 iki 8 v. v. 
Sekmadieniais —

AAilIions prėfer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite Sį nnnia Ralad 

Dressing. Nauju būdu iš

plaktas, padarytas iš geriau

sių medžiagų.

> MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—, 

MORE—OF THE COSItY 1NGREDIENTSI

nas dar neužšalęs.
— Klaipėdoje buvo atspau

sdintas naujas laikraštis “Žy
gis” griežtai opozicinio turi
nio. Pirmąjį to laikraščio nu
merį autonominės valdžios or
ganai konfiskavo, radę jame 
valstybės galvos įžeidimų.

— Kauno burmistras Ant. 
Merkys lankėsi Varšuvoje, re 
vizituodamas Varšuvos bur
mistrų, kuris pereitų vasarų 
lankėsi Kaune. Burmistras 
Merkys Lenkijoje buvo labai 
šiltai priimtas.

Visam tam kas daroma prie 
varta, — trūksta genijaus.

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

“Kas turi jėgų save nuga
lėti, tas tam gimęs, tas stovi

SPECIALISTAS 
OPTOMETRICALLY AKIŲ

LIETUVIS
Suvirš 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvins akių įtempimą, kas es

ti priežastimi galvos skaudSjlmo, 
tvalglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
po, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
frumparegystę lr toliregystę. Priren
ka teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua. Kreivos akys atl- 
taiesomoa.
pirmiau.

Valandos nuo 11 lkl 8 vai. vnk. 
NedBlioį pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

' ■ "T-- "■■■" - —

Kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tani apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone REPublie 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Ltarninke ir Ketverge 

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

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

Rez. TeL Republic 6047

LIETUVIAI daktarai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

V alaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S- Halsted S t, Chicago

LT

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

Ofiso Tel. CANal 2345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANal 0402

2305 So. Leavitt Street

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
lies. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

i 8:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th Ct

Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėlioinis susitarus

Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointmeni

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak vak.
Nedėliomis pagal autartį. 

Office TaL YARda 4787 
Namų Tsl. PROspeet 1980

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868______

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

DR. J. J. KOWAR
( KO W ARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

Tek LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

OTISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaaro 
Oakuudiaaieia ir TreAiadianiaia

ĮVAIRŪS DAKTARAI

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road •
OFISO VALANDOS:

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

Tet CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 VV. Fullerton St

OFISO VALANDOS:

1—4 po piet ir 8—8 vaL

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredoiuis ir Nedek pagal sutartį

• Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGI
GYDYTOJAS ir CHIRURC 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

Tek YARds 0994
Rez. Tek PLAza 2400 

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

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vak ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitarius j

Tek YARda 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

T«L OALnmet 6974
OTISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, išskiriant 
sekmadienius ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street. 
CHICAGO, ILL

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos TaL BSVerley 8244

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

4157 Archer Avenue.
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 P. , 

Recideneija
8939 So. Claremont Avi
Valandoe: 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartį

Tel CANal 0257
Res. Tek PROspeet 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popibt

6 iki 8 vaL vakaro 

Tek YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir* 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL YARda 0994 

Pirmadieniais, Treėiadianiau b
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Dr. P. J. Beinar

(Beinarauskas)

Nuo Naujų Metų atidarė o- 
fisų ir pradėjo priiminėti li
gonius naujas lietuvis dakta
ras. Yra tai dr. Petras J. Bei
nar (Beinarauskas), sūnus 
plačiai žinomo biznieriaus Ka- 
zimiero Beinarausko, 3301 So. 
Emerald avė. Ofisų otidarė 
adresu 6900 So. Halsted st., 
antras aukštis, kambarys 202. 
Ant jo kambario durų yra 
toks užrašas: Dr. P. J. Beinar

Naujasis profesijonalas gi
mė ir augo seniausioje Chi
cagos lietuvių kolonijoje Bri
dgeporte. Čia baigė Šv. Jur
gio parapijos mokyklų. Tai 
buvo 1925 m. Po to įstojo į 
Morgan Park Military Aca- 
demy. Pasižymėjo moksle ir 
sporte. Jų baigė 1929 su laip
sniu second liuetenant.

Netekom Žymaus
Jaunuolio Fritz Karp
BRIGHTON PARK. — Ne

laimingoji mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo linksmo būdo jau
nikaitį Pranų Karpį (Fritz 
Karp).

Apleidęs Westville, 111., at
vyko į Chicagų laimės ieško
ti. Viskas sekėsi gerai: rado 
pasisekimo Lietuvos Vyčių 
chore, kur turėjo progos pa
sirodyti kaipo solistas, pri
klausė prie parap. didžiojo 
choro ir gruodžio mėn. prieš- 
metiniam sus-me išrinktas ma
ršalka. Kalėdų šventėse ap
lankė savo tėvelius, brolius, 
sesutes ir vėl grįžo į Chicagų. 
Pirmų po Kalėdų darbo dienų 
dirbtuvėje ištiko nelaimė — 
ekspliozija, o sekančios die
nos ryto mirė dėl didelio ap- 
dešimo nuo “acid”, dabar iš
kilmingai palaidotas AVestvil-

lbos gavo darbų prie Boynton •< 
and Co., kur išdirbo 50 me-,. 
tų. Dabar yra tos pačios ko
mpanijos atstovu Chicagoj. 

i New Yorke susipažino su a- 
j teive iš Prūsijos Agnės Klet- 
i ka, kuri Amerikon atvyko de- 
I vynių metų amžiaus. Tuo pat

A. Ripan iškalėjęs veik dvy- 
likų metų Michigan valstybi
niam kalėjime, šiomis dieno
mis paleistas laisvėn. Jis bu
vo nuteistas už nužudymų kai
myno. Per šešis metus jo drau 
gai, nujausdami jį esant ne
kaltu, klabino teisingumo or
ganus, kad įvykis iš naujo

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 6-ta Diena
“Nors paviršium žinotum

Įvairios Mintys
Žmogui senatvės bijoti ne

reikia, nes kūnui senstant dva 
šia jaunėja.

Leisti plėtotis blogumui ir

kartu jieškoti tikrosios liuosyl 
bės, tai reiškia arba apgaudij 
nėti save, arba kitus.

Tinginiui ir šiokių dieni 
Išventa.

Po to pasirinko medicinų lėje sausio 2 d. Į laidotuves 
ir tos mokslo šakos studijuoti Į buvo nuvykę daug ir cliica-

Red Cherryįstojo į Chicagos universite
to Pre-Medical school, kurių 
lankė per keturis metus ir 
baigė 1934 m. Medicinos mok
slus tęsė Chicagos universi
teto Medical mokykloj per 
du metu. Paskutiniuosius du 
metu lankė Rush Medical 
School ir jų baigė su geru pa
siryžimu 1937 m.

Internu buvo West Subur
bau Hospital Oak Parke. Po 
to dar keletu mėnesių buvo 
House - Doctor Macon Coun
ty ligoninėj, Decatur, 111.

Naujojo profesijonalo tėvas 
— Kazimieras Beinarauskas 
yra vienas Benesniųjų Chica
gos lietuvių biznierių. Dar 
prieškariniais laikais stojo 
bučernės biznin ir gerai sekė
si. 1920 m. pasistatydino dvie 
jų aukštų mūro namų adresu 
3301 So. Emerald avė. ir ten 
įtaisė pirmos rūšies bučernę 
ir grosernę. Toje vietoje ir 
tebegyvena ir tebevaro sėkmi
ngai biznį. Praėjusių vasarų 
buvo išvykęs Lietuvon ir ap
lankė savo tėviškę, kuri ran
dasi Tutiškių k., Panevėžio 
p. ir ap. Pažymėtina, kad K. 
Beinarauskas yra nuolatinis 
“Draugo” skaitytojas.

Reikia priminti, kad Chica
gos universiteto Medical mo
kykla ir jo šaka Rush Medi
cal School yra viena geriau
sių visoje Amerikoj. J jų pri
imami tik rinktiniai kandida
tai. Kadangi jaunas Petras 
Beinarauskas užsipelnė būti 
priimtu į tokių aukštų moks
lo įstaigų ir kadangi jisai jo
je buvo vienas geriausių stu
dentų, tai aišku, kad jisai da
bar yra aukšto laipsnio gy
dytojas ir chirurgas. Galop 
tinka priminti, kad studen
taudamas Petras Beinaraus
kas daug keliavo. Yra aplan
kęs didžiuosius Amerikos cen
trus ir aplankęs kitas aukš
tas medicinos mokyklas. Buvo 
Bostone, New Yorke, Floridoj, 
Kalifornijoj, Meksikoj, Kana
doj. ’

Visiems lietuviams malonu, 
kad mūsų jaunoji karta pasi
žymi ne vien sportuose, o ir 
aukštojo mokslo srityje.

Dr. Beinarausko ofiso va
landos nuo 2 iki 4 vai. po pie
tų ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

giecių.

Nauji Ligoniai Šv. 
Kryžiaus Ligoninėj

Marijona Ruskinienė iš Bri- 
ighton Park, Irina Plotkienė 
iš Brighton Park, Izabelė Klu 
mbienė iš Marąuette Park, Ce
cilija Kumskienė iš Marąue
tte Park, Ona Kačisienė iš 
So. Chicago.

Larikėsi Dr. Zekas
Marąuette Parke pas gimi

nes lankėsi d r. Zekas su savo 
žmona Monika (po tėvais Ze- 
koniūte, kilusi iš Aurora, Ilk, 
biznierių tėvų duktė). Dr. Ze
kas turi ofisų 305, Citizens 
Bank Bldg., IVaukegan, Ilk 
Daktaro tėvai yra uolūs 
“Draugo” skaitytojai. Taipgi 
daktaras palaiko su lietuviais 
artimus ryšius. Rap.

Ofiso tek Wentworth 1612. 
Kitomis valandomis kreiptis 
į namus 3301 So. Emerald av., 
telef. Yards 3955.

laivu jai nežinant atvyko jos:visų Biblijų ir visų filozofų 
brolį Antanas Kletka, kurs išsitarimus, kų padės tau vi- 
buvo pabėgęs iš Prūsijos ar- sa tai be Dievo meilės ir ma- 
mijos. Jis yra buvęs karinin
kas, bet bėgo Amerikon dėlto,

lonės ?
Tuštybių tuštybė,. . .ir visa

kad buvo kalbų kad kilsiąs tugtybjr> (pa,„ok8|ini„ko į
^taras' |2) išskyrus mylėti Dievą ir

Wallenberg, būdamas apie l jam vienam tarnauti’’. (Kri-
20 metų amžiaus, vedė minė- ataus Sekimas, Knyga Pirma, 
tų merginų, Agnės Kletka. Už- Skyrius I, 3).
augino penkis sūnus — Stani- ---- ——
slovą, Jeronimą, Prancišką, 'Vcrclaus n,aziaus žinant & 
Edvardą ir Elviną. Jeronimas ™ngtj ^ly<l™o^ negu daug 
dirba prie United Watch Re-
pairs, 7 W. Madison St. Sy
kiu ten dirba ir jo brolis Sta
nislovas. Pranciškus yra “Ac-

žinant klysti kas žingsnis.

. countant” prie Harris Bros., būtų peržiūrėtas. Ir tikrai, pa, „ . , , , „, ,. . ’ f Krvm yra klerką. Edvardas
kviesti kulkij ekspertai rado, 
kad kulka, nuo kurios žuvo jo 
kaimynas, buvo ne iš jo re
volverio. (Acme photo)

Kaip Atvyko Amerikon 
Prieš 60 Metų

yra geležinkelių “olaim ad- 
juster” ir yra vedęs lietuvai
tę Elenų Jasnauskaitę dukte
rį biznierhj Mykolo ir Mari
jonos Jasnauskų, 2259 W. Ce
rmak Rd. Žentas gyvena {Ber- 
wyn, III. gražioj rezidencijoj 
ir gražiai augina vienų duk
terį ir du sūnų. Rap.“Draugo” raporteriui pa

sitaiko sueiti ir pasikalbėti 
su įvairiausiais žmonėmis a- 
pie įvairiausius atsitikimus.

Štai šiomis dienomis teko 
pasikalbėti su vienu ateivio 
sūnum kaip jo tėvas Ameri- 

§ K L k°n atvyko prieš 60 metų. Y- 
ra tai Francis Xavier Wal- 
lenberg. Kilęs iš Prūsijos. Da
bar gyvena 2011 W. 19 St.
Atvykdamas Amerikon turėjo
11 metų amžiaus. Čia netu- __
rėjo nei gimimų, nei pažįsta- SKAITYKITE VIEN KATA-

— “Lietuvos Viešbučio” 
bendrovė įsigijo Kaune žemės 
sklypų, kuriame statys didelį 
Viešbučių trūkumas Kaune la 
bai jaučiamas.

— Apskaičiuota, kad drau
dimas nuo nelaimingų atsiti
kimų palies apie 1,200,000 j s*ndf°rtrial bottie. M»ni0c<»ump«

J t ’ ’ i or coin) with your name and addreM to The
žmonių — ūkininkų ir laukų 
darbininkų.

SHEL0ST26 
POUNBS 0F FAT

Feel full of pep and possess tha 
alender form you crave—you can't 
if you listen to gossipers.

To take off excesa fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon- 
tul of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to elimi- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes ilt me fine now."
' No drastic cathartica—no consti-
fiation—būt blissful daily bowel ac- 
ion when you take your little daily 

dose of Kruschen.

ARfc TOJ SUfcfcfcklNG FROM ‘

EYE STRAIN
dvp fo dust, šuo, f'cjhf-cdnre, 
driving, movips reading. etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę, lt contains 7 help- 
fui ingredients whieh 
deanse and dear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric aad.

Jei blogais žmonėmis tikė
si, visada būsi apgautas.

Mūsų ateitis bus ta, kuo 
mas jų padarysim.

nių.
Plaukiant jūra, prakiuro lai 

vas. Jau buvo spėjama, kad 
išsigelbėjimo nebus. Jaunieji, 
kartu ir Wallenberg, buvo su
rišti viena virve, kaip pėdas, 
kad nekriktų. O suaugusieji 
gavo gelbėjimosi diržus. Kad 
laivas neskęstų, tai buvo vi
sokie daiktai išmetami jūron. 
Ir daug 'maisto buv,o išmesta.
Tuo tarpu buvo bandoma lai
vo'skylę užtaisyti. Ir pavyko. 
Bet truko tris savaites. Po to 
dideliausiais vargais pasiekė 
New Yorkų. Čia pramokęs ka- 
PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIKIŽKUS LAIKRAŠČIUS

Klausykite
PALENDECH’b TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program

Every Sunday from 1—2 P. M
Station WWAB — 1100 kilocydes

LAIDOTUVIŲ

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

SIMONAS GOT AUTAS
BRIGHTON PARK EKSPRESININKAS

Pristato anglis, kuru. Perkrausto nevien Chicagoj, bet 
ir į kitus miestus. Reikale kreipkitės

4414 So. California Avė. Chicago, III.
Telefonas LAFayette 1369

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

“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

2^-- ■■■ .. „a—saasagesBagaa—aaw

Įj RIN L,/Ą^EVFS

AT ALL C. RUG STORES

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE 6800 
— • —

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankictams — Laidotuvėms — 

Papuošimams

•ji USJohn F. Eudeikis
■BRAUSIĄ B DIDŽIAUSIA laidojimo ištaisa

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605*07 Sa Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

_____________ Tol, LAFAYETTE 0727_____________

pv \7 VAT koplyčios visose 
JLr 1 X Chicagos dalyse

nuvykite mOsų Lietuvii} nulio programų Mtadiealo vakaran, 
7:M vaL vakaro S WSF0 etotiee (14S0 t) — Prašalėjai 

p. saltuctbras

•titt, ZWD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Gertueies patarnavimas — Moterie fetenmaje. 
9000 620 W. 18th Avė.

LEONARDAS EZERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORRJS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 Slst St TcL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

A t A
WALTER STANLEY

(STANILUNASJ. 
mirč sausio 2 d., 1939, 6 vai. 
ryte, sulaukęs 39 iii. amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Pušnių pa
rapijoje. Vilniaus kraite.

Amerikoje išgyveno 28 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Onų, dukterį Rūtą, bro
lį Juozapų, švogerką Domicėlę, 
4 seseris: Sofiją Zickienę, švo- 
gerj Viktorų, Elenų Rusmenę, 
švogerį Andrew, Rozaliją Mel- 
žlenę, švogerį Antaną, Bronę 
Sinkevičienę, švogerį Julijonų, 
uošvį ir uošvienę Stankevičius, 
3 švogerius: Vilimų, ir švoger- 
kų Katarinų, Antaną ir švoger- 
kų Elenų Stankevičius, švogerį
Albert Adamson, švogerką Syl- 
vių, anūkus, anūkes ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 1818 So. 
Slst Court, Clceroje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 7 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė,
Seserys, Brolis, Viošvis, Uošvie
nė, Švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. Yards 0781.

ALEKSANDRAS
DARGVAINIS

mirė sausio 5 d., 1939 m., 12:20 
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.

A. a. Aleksandras gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 32 met. 
l’aliko dideliame nuliūdimo: 

tris mylimas dukteris: Mikaie- 
nų, Charlotte, Mrs. A. Zelnis, 
sūnų Povilų, žentų Bowman 
Zelnis, anūkų Anthony ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažys
tamų.

Buvo narys Gvardijos l-mos| 
Divizijos šv. Kazimiero Kara
laičio ir šv. Antano iš I’advos | 
Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 4447 South j 
Fairfield Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienįį 
sausio 9 d. Iš J. F. Eudeikio 
koplyčios 8:30 vai. ryto_ bus 
atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
švč. Panelės parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamūs-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Dukterys, Sūnai, Žen
tas, Anūkas, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741 ir 
Lafayette 0727.

Skaityk Kelionių Aprašymus T i
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C 
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKA

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė-l 
lapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti :| 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- j 

mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Andekio ap

taisais $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, IllinoJ

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arb| 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified

“ TTTPT TnM't’ APT TNTT Pi 
arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUi

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

9IPŪ BY MILLIONS

MkmaaaaM

LAIOOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A N P t patarnavimas 
A M DU L fln u L dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1.1. Zolp
Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. J. Ridikas

1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. VlRginia 0883
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAKds 1419

Anthony B. Petkas
6834 So. \Vestern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109

B .2314 West 23rd l’lace

Lachawicz ir Sunai .UHVmiVMVC. M varau phonft PULhnan 127o j
J. Liileviciiis • 4348 So. California Ąve. 1 

Phone LAFayettė 3572

S. P. Mažeika 3319 Litttanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Autams M. Pkilki 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADde 4908
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Laiminga Šeimyna

(BftlGHTON PARK. — An
tanas Zeineris *n savo žmo
na Kazimiera po tėvais Nor- 
butaitė, 4540 So. Fairfield av. 
šiemet mini 37-tus metus nuo 
atvykimo Amerikon ir tiek 
pat metų vedybų. Šliūbų ėmė 
Šiluvoj ir tuoj po šliūbo iš
vyko Amerikon. Tada Šiluvoj 
klebonu buvo kun. Vercins- 
kas, o vikaras kun. Paulikas, 
kur ir davė šliūbų minėtai po
rai. Užaugino keturis sūnus — 
Pranų, Teodorų, Bernardų ir 
Jonų. Jonas yra vedęs adv. 
Bordeno dukterį Genovaitę, o 
Pranas — bridgeportietę Bro- 
*nę Razvadauskaitę, kurios mo 
tina yra uoli “Draugo” skai
tytoja. P-nai Zeineriai taipgi 
užaugino dukterį Aleksandrų, 
kuri dabar dirba Mitchel Bre- 
wery ofise.

Antanas Zeineris per 24 me
tus dirba, kaipo inžinierius 
dirbtuvėj. Jo sūnus Pranas ir 
Jonas 'maži būdami Brighton 
Parke buvo “Draugo” išne
šiotojai.

Šiomis dienomis Antanas ir 
Kazimiera Zeineriai džiaugia
si sulaukę naujo anūko, nes 
šiomis dienomis marti Geno
vaitė, Jono žmona, susilaukė! 
sūnaus. Pranas ir Bronė jau 
augina du sūnų Jeronimų ir 
Teodorų, kurie jau lanko mo
kyklų. Vyresnysis jau yra ke
tvirtam skyriuje. Rap.

Su tavim prasidėk, tai ir 
pupų rėtį pasidėk.

Susiprato, kaip katė pienų 
paliejus.

DIENRAŠČIO 
“DRAUGO”

30 METŲ

Jubiliejinis Koncertas
SEKMADIENYJE,

San-Jamy 22,1939 Metais
SOKOL SVETAINĖJE
2345 South Kedzie Ave.,

Chicago, Illinois

Nelinksmus 1938 
Metai

Lietuvos Vyčių choras sa 
vo vakare, sausio 29 d., Lie 
lovių Auditorijoje, prisimins 
kad 193K metais iš jo tarpo 
mirtis išplėšė a. a. kun. P. 
Vaitukaitį, vienų žymų cho
ro rėmėjų; jaunų solistų ir bu 
vttsį choro pirm. Liudų Tenzį, 
darbštų jaunikaitį, kuris buvo 
pasidarbavęs chorui, Vladų 
Čeikį, o paskutinėmis prieš 
Naujus Metus dienomis kitų1 
choro solistų Pranų Karpį 
(Fritz Karp); buvusio choro 
pirmininko Zig. Vyšniausko 
tėvelį Juozapų Vyšniauskų; 
buvusios choristės ir L. V. 36 
kp. pirmininkės Ievos Norei
kaitės (dabar Petkevičienė) ir 
buvusio choro nario Jimmy 
Noreikos tėvelį Noreikų.

Vyčių choras pasitiki, kad 
šie metai bus jam linksmesni 
ir laimingesni. Anelė

Roselando Žinutes
Sausio 3 d. rastas užmuš

tas ant geležinkelio Merkelis, 
gyvenantis 104 Wentworth a- 
venue. Paliko moterį ir dvi 
dukteris. Rap.

Svarbus Susirinkimas
ARD 4 skyriaus susirinki

mas įvyks sekmad., sausio 8 
d., po sumos, parap. mokyk
los 5 kambary. Visos ^arės 
atsilankykit ir naujų narių 
atsiveskit. Bus aptariami la
bai svarbūs reikalai. Pirm.

NORTH SIDE. — Vietinis 
politikos klūbas visu stropu
mu rengiasi prie metinio mar
gumynų vakaro, kuris įvyks
ta šio mėnesio 8 d., parapijos 
svetainėje. Programoj daly
vaus Chicagos Universiteto 
studentas Alfonsas Baldas ir 
lietuvių Shirley Temple, (Ire- 
ne Bertulis). Bus ir daugiau 
gražių numerų. Po programos 
bus šokiai. Grieš jaunimo mė
giamoji orkestrą.

Pakviesti ir jau tikrai pa
sižadėjo dalyvauti ir vietinio 
32 wardo politikieriai su al- 
denmonu ir bailifu lietuviu 
Justinu Antanavičių. Taip pat
laukiama ir lietuvių lygos va- Šv. Kryžiaus parap. mokyklų.
dovybės su vadu teisėju J. T. 
Zūriu, lygos garbės pirm.

Programa prasidės 6:30 v. 
vakare. Šokiai 8 vai. Įžanga 
iš anksto perkant tikietų, 20c 
(prie durų bus kiek bran
giau). Patartina įsigyti ti-

WE8T SIDE. — Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašalpos 

kietus, kurių galima gauti pas klūbo priešmetiniahn susirin
kime, gruodžio 25 d., Dominickiekvienų klūbo narį.

Lietuvytis

Žvaigždes Įteikimo 
Bankietas Vasario 1 d.

Varnas išrinktas pirmininku 
1939 metams, Jis yra šiam 
krašte gimęs ir užsiima įvai
rios apdraudos teikimu ir rea’. 
estate. Per du metus būda-

Lietuvos Šaulių Sųjungos 19 ™as pirmininku Lietuvos Vy- 
metų sukaktuvių šventės pro-ie*ll kuopos (Brighton Pa
ga už nuopelnus Lietuvai irir^e^ M išaugino į didžiausių 
Šaulių Sųjungai krašto apsau Į kuopų visoj organizacijoj. Pa

sitikime, kad turės tiek pat 
laimės išauginti ir Lietuvių

gos ministras apdovanojo šau 
lių Žvaigžde žymų Chicagos 
visuomenės veikėjų, Juozų A. 
Mickeliūnų. Tas garbingas 
Šaulių pripažinimas bus jam 
įteiktas konsulo Daužvardžio 
per bankietų, kuris įvyks Sy- 
renas Cafe, 4272 Archer ave. 
trečiadienio vakare, vasario 1 
d. J. Mickeliūnas yra narys 
Amer. Legion Dariaus ir Gi
rėno 271 posto,* L. R. K. Su- 
sivienyme ir kitų organizaci
jų, kuriose daug veikia.

Tikimės, kad visi rengiasi 
dalyvauti Šaulių Žvaigždės į- 
teikimo bankiete.

I. Lukošiūtė, reng. k-to sek.

— Klaipėdos krašto darbi
ninkų ir amatininkų susivie
nijimo narių aukomis ruošia
masi pastatyti paminklų ant 
kapo B. Jonnšio, kuri vokieti
ninkai Priekulėje mirtinai bu
vo sužaloję.

T0WN OF LAKE. Atvyko 
iš lenkų užimtos Lietuvos Le
okadija Dubokienė pas savo 
vyrų'Bronislova, 4511 S. Her
mitage Avenue. Atvyko su 
dukterimi 10 metų ir sūnumi 
Bernardu, 8 metų amžiaus 
Kilę iš čižūnų k., Rumšiškių 
parap. Duktė pasakoja, kad 
lankė lenkiškų mokyklų. Toje 
mokykloje griežtai uždrausta 
mokyti lietuviškai. Bet vaikai 
ir mergaitės savo tarpe kal
ba tiktai lietuviškai. Moky
tojai stengiasi nuo lietuviškas ‘ 
kaliios atpratyti, bet jų pas
tangos nueina niekais. Dabar 
duktė ir sūnus pradės lankyti

Rap

Iš Piliečių Klūbo 
Susirinkimo

ir
Piliečių Darbininkų Pašalpos 
klūbų. Dabar klūbas narių tu
ri per virš šešis šimtus. Vice 
pirmininku W'm. Duoba, nut. 
raštininku Zig. Vyšniauskas, 
2632 West 40th St., finansų 
rašt. Petras Šliogeris, kontro
lės raštininkas Leonas Genio- 
tisj iždininku bizn. Vladas I- 
vauauskas, kontrolės komisi-

Pranešimas
BRIDGEPORT. — ARD 2 

skyriaus metinis susirinkimas 
įvyks penktad., sausio 6 d., po 
pamaldų, parapijos mokyklos 
kambary. Visos nares malonė- i 
kitę atsilankyti, nes išgirsite, 

jon A. Mežlaiškis, K. Aleksiu- daug įdomių žinių ir raportų. 1 
nas ir J. Puishis, teisėju Ma-, Taipgi atsiveskite ir naujų na-
rtynas Kadzevskis, maršalka 
A. Vaicekauskas, biznio ko
misi jon: A. Liakas, F. Karve
lis, John Lotts, J. Judikis ir 
Saržickas, knygų revizijos ko- 
misijon M. Kadzevskis, D. Va
rnas ir Frank Rauba.

Klūbo susirinkimai laikomi 
kas ketvirtų sekmad. kiekvie
no mėnesio V. Neffo svet., 
2435 So. Leavitt St., 12:30 v. 
po piet.

Naujų narių įrašinėjimo va

Iš Politikos lanko
INDORSAVO MAYOR 

EDWARD KELLY IR 

ALDERMONĄ JOSEPH

R0STENK0WSKI

NORTH SIDE. — Justino 
Antanavičiaus patalpose, A- 
merikos Lietuvių N/>rth-West- 
Side politikos demokratų klū
bo nariai susirinkę vienbal
siai indorsavo kandidatus į 
'majorus dabartinį majorų Ed- 
ward Kelly, ir į 32 ward al- 
dei’monus dabartinį aldermo- 
nų Joseph Ro'stenkowski. Šį 
indorsavimų nutarė paskelbti 
lietuviškoje spaudoje, ir ko
pijas pasiųsti minėtiems kan
didatams. Taip pat nutarė ra
ginti visus North Side lietu
vius, kad atėjus balsavimams, 
visi balsuotų už klūbo indor- 
snotus kandidatus.

Ta pačia proga noriu pri
minti, kad metinis parengi
mas įvyksta ateinantį sekma
dienį, sausi/) 8 d., parap. sve
tainėje. Rengiama įdomi pro
grama, kuri prasidės 6:30 vai. 
Paskui bus šokiai. Į šį vakarų 
atsilankys ir vietinio wardo 
politikieriai, kuriuos organi
zuoja teisėjo Kulos persona- 
lis bailifas Justin Antanavi
čius. Prieš keliolikų metų jis 
buvo to klūbo pirmininkas.

Įžanga, perkant iš anksto 
tikietų, 20c, o prie durų 25c. 

V. Rėkus, klūbo sekr.

rių. Valdyba

jus baigsis metiniam susirin
kime, sausio 22 d. Nuo 25 iki 
30 metų amžiaus priimami na
riai už pusę įstojimo mokes
čio (vienų dolerį). Duoklės 
yra tik $6.00 metams.

Dzingeliukas

Br. Motuzu Pasku
tinės Filmos 

Amerikoj
Sausio 6 d., 8 vai. vak. Die

vo Apveizdos par. salėj, 18th 
ir Union Ave.

Sausio 7 d., 7 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoj, 901 Lin
coln Ave. ("VVaukegan, III.)

Sausio 8 d., 7:30 val. vak. 
Švb. P. Marijos Gim. par. sa
lėj, 68th ir So. Wasstenaw 
Ave.

Sausio 9—10 d. 7:30 vai. 
vak., Liet. Darbininkų salėj, 
10413 So. Michigan Ave. (Ro
seland).

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

Sausio 12 d.? 7:30 vai. vak. 
Marųuette Park salėj, 6910 S. 
Westren Ave.

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

Sausio 15 d., 7:30 vai. vak. 
Davis Sųuare Park Audito
rium, 45tb ir So. Marshfield 
Avenue, /

LOANS & INSURANCE
|\* m i. ns i:i:a\( iii >

Building Management
JOHN I’. IAVAI.I)
Kl ll.Tl CO.MI* \\ Y. In<

3236 S. Halsted St.
Plione CAI.C.M1 I 11M

mimu ipik n

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ..............   $6.0)
NUT ................................................... 66.01
BIG LUMP ................................... $6.0ė
MINE RUN ....................................... $5,75
SCREENINGS .................................. $5.00

Tel. ARDmore 6975

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 VVest 33rd Street
Arti Normai Ave., Chicago, OI

Telefonas VlCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarais b i 
Sekmadieniais

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Paa miu galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybino Deg

tino.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dzimldas 

Savininkai

matai pasekmių, suraskie to 
priežastį ir dvigubai padidink 
uolumų.

i • -------- :------------~'—
CLASSIFIED

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalow. 
Karšto vandenio šiluma. Milriniupor- 
člus. 2 karų garadžlus. Kaina $5,600. 
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rock- 
mtl Street.

PAIEARAU
Pusbrolio Jono Blaževičiaus. 191# 
metais gyveno Chieagtoje. Kurie ži
note arba girdėjote apie jj, prašau 
pranešti. Būsiu labai dėkinga. Vero- 
nika ftalnlonė, 4430 South Hermitage 
Avenue.

REIKA1ANGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

Reikalinga moteris arba, trtergina
' prie namų ruošos darbo ūkyje. At- 
• sišaukite: K. Stulginskis, Rurtal Rie.o TA- „...#»> X,
Į PARDAVIMUI TAVERNAS

Pilnai įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308}& W. 
B3rd Street, Chicago. Illlnola.

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato 
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 3 lst Street 

A. A. NORKUS, savininkas 

Tel. Victory 9670

Pranešimas iš Bridge
porto

(GĘS:) DUODAME 
PASKOLAS W

NIO 5 IKI 15 MKI.V 

AUDRĄ IDA

UŽ TALPOMIS PINKU S

Keistuto Loan & 
Building Ass n.

No. I
3236 So. Halsted St.

Tel. CALUMET 1118

JOHN P. EWALD, 
Sccretary

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

Paskutinis nuošimtis mokė
tas buvo ketvirtas.

John P. Ewald,

Sekretorius.

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

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

KĄ TIK IŠfiJO IS SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN. JURGIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api
pasakojo lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ur 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius 
tr dang kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygų susideda iš 96 pu« lapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant dafagiau, duodama didelė nuo
laida.

Atlantic vardo viešbutis, aukščiausias triobesys Gabes mie
ste, Tunisijoj, kurį savo žinion paėmė Prancūzijos kariuo
menės vadovybė kilus nesusipratimui su Italija dėl koloni
jų. Ant stogo įsteigtas observacinis punktas, iš kurio aiš
kiai matoma jūra, tolimos aplink dykynės ir kabeliais su
jungtas su prancūzų tvirtovėmig Libijos pasieniu. (Acme ph.)

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, IU-


