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šventasis tėvas pijus xi
LAIMINA LIETUVA, TAUTA
ROMA, gr. 29. — Popie-. žinį. Taip pat .To Šventenybė 

žilis suteikė palaiminimų vi- perdavė geriausius linkėjimus 

sai Lietuvai per Lietuvos at-f prezidentui, vyriausybei ir vi

sto vų prie Vatikano Dr. O rau sai lietuviu tautai.

Prez. Rooseveltas reikalauja dvieju 
bilijonu doleriu ginklavimuisi

Prieš WPA išlaidas tačiau 
reiškiasi smarki opozicija

WASHINGTON, saus. 6. —.smarkus pasipriešinimas. Y- 
yakarykščiu pranešimu kon- pač bandoma sumažinti WPA
gresui prez. Rooseveltas ša
lies apsaugai (ginklavimuisi) 
nustatė 1,126,000,000 dol. iš
laidų. Kitu pranešimu, sako
ma, reikalaus dar priedinių 
išlaidų, taip kad apsaugai pa
sidarytų dviejų bilijonų dol. 
suma.

Kongrese prieš ginklavimo-

reikalaujamas išlaidas.

WASHINGTON, saus. 6. —
Prez. Rooseveltas reikalauja 
kongrese skirti 875 milijonų 
dol. WPA išlaidoms iki liepos 
1 d. Opozicija smarkiai kovo-
ja prieš šį didelį fondų. Ban- 

si išlaidas yra maža opozici- do sumažinti iki 500 milijonų 
ja. Bet prieš kitas reiškiasi l dolerių.

Vengrija šaukia, kad čekai puola 
ir žudo vengrus Karpatų Rusinijuj

BUDAPEŠTAS, saus. 6. — 
Vengrijos vyriausybė gavo ži 
nių iš Karpatų Rusinijos, kad 
ten čekų kariuomenė su arti
lerija bombardavusi Munkacs 
miestų, esamų Vengrijai pri
pažintoj srity. Sakoma, 14 už
muštųjų vengrų pusėje. Čekų 
pusėje — gal tik 5 asmenys.

Vengrijos vyriausybė šū
kauja, kaltina čekus, siunčia 
protestus Prabai, Berlynui ir

Romai. Vengrai esu nekalti. 
Kiek žinoma, tenai mišri ko

misija dar neievedusi pasto
vių sienų,' Vengrai bando už
grobti daugiau Čekoslovakijai 
priklausančių plotų. Praba ke 
lėtų kartų skundėsi dėl veng
rų akiplėšiškumų. Vokietija 
vengrus perspėjo. Tad dabar, 
matyt, čekai atkaklius veng
rus ir “pasveikino” ginkluo
tomis pajėgomis.

Chicagos parkų distrikto policijai parūpinti automobiliai su vadinamomis neon 
šviesomis, kurios naktį per pusmylį matomos. Automobilistai tai matydami atsar
giau važiuoja parkų bulvarais. (Acme photo).

S

Chicagos arkivyskupijoj sausio 9 d. 
atidaromos darbininkams mokyklos

Šio sausio 9 d. 8:00 vakare tiems ir bedarbiams. Tik į ka

SAUGUMO POLICIJA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
Ministras pirmininkas apie 

nuveiktuosius darbus jubil. 
metais

KAUNAS. — Gruodžio 31 d. 
ministras pirmininkas kun. 
Mironas kalba per radijų už
baigė jubiliejinius metus, su
teikdamas plačią, nuveikto dar 
bo apžvalgų.

106 ŽYDAMS ADVOKA
TAMS LEISTA PRAKTI

KUOTI

VIENA, saus. 6. — Nacių 
autoritetai paskelbė, kad šia
me mieste 106 žydams advo
katams leista praktikuoti — 
reprezentuoti žydus nacių tei
smuose.. I

Pirmiau 1,7(M> žydų advo
katų šiame mieste praktikavo.

Chicagos arkivyskupijoj ati
daromos darbininkams skiria
mos mokyklos. 6 mokyklos bus 
Chicago mieste, 1 Joliete ir 1 
IVaukegane..

Chieagoj mokyklos bus šių 
parapijų salėse,:

Holy Name katedros para
pijoj, 11 E. Chicago avė.
St. Mary of Perpetual TTelp, 

1039 W. 32 gat.
SS. Peter an Paul, 2952 E. 

91 gt.
St. Rose of Lima, 4747 So. 

Ashland avė.
St. Teresa, 1037 Center gt. 
St. Anthony, Joliete.

Mother of God, AVaukegane. 
Be to dar viena Chieagoj — 

Chicago Catholic AVorker, 868
Blue įsland avė.

Visur mokyklos bus atviros 
vvrams darbininkams, dirban-

tedros parapijos mokyklų bus 
priimamos ir moterys.

Nebus jokių mokesčių, arba 
rinkliavų. Nereikės nė kokių 
knygų, arba kvotimų. Susirin
kusieji darbininkai tik klau
sys dėstymų, kurie tesis vieną 
valandų ir 15 minutų. Per pu
svalandį bus dėstoma socialių 
enciklikų abelnoji doktrina, 
per kitų pusvalandį — apie 
darbo problemas ir per 15 mi
nutų — parlamentinės teisės.

Kiekvienoj mokykloj destis 
du kunigai, lankiusieji socia- 
lės akcijos mokyklų. Mokyk
los lankomos tik pirmadienių 
vakarais.

Minėtos pamokos yra svar
bios ir reikšmingos kiekvie
nam susipratusiam darbinin
kui. Ir tikimasi, jos bus gau
siai lankomos.

KAUNAS. — Gruodžio 29 
d. vyriausybė nutarė Klaipė
dos krašte panaikinti saugu- 
mor policijų ir į centro įstai
gas pirmoje eilėje priiminėti 
klaipėdiečius. Klaipėdos kraš
te iki šiol veikė kelių rūšių po 
licija: pasienio, geležinkelių, 
autonominė, miesto savivaldy 
bės ir uosto.

Pasienio, kaip matyti iš pa
vadinimo, paskirtis saugoti 
valstybės sienas tiek muito 
tiek saugumo žvilgiu. Jų su
daro keli šimtai šautuvais ap
ginkluotų žmonių, saugojan
čių sienas nuo kontrabandos ja. 
ir kontroliuojančių praeivių Į Jei pasitarimai su Hitleriu 
dokumentus. Ji turi ir keletu baigsis sėkmingai, sakoma, šio

Ministrų taryba priėmė 

Lietuvos neutralumo 

įstatymą

KAUNAS, gr. 29. — Minis
trų taryba priėmė neutralumo 
įstatymų ir perdavė seimui.

SANITARINIO DISTRIKTO 
1939 M. BIUDŽETAS

Chicagos sanitarinio distrik 
to išlaidų sųmata už šiuos me 
tus nustatyta 37,592,861 dol. 
sumai. 4,873,523 dol 
nei pereitais metais.

MUSSOLINIS ATMETA 
AMERIKOS PASIOLYMAir

ROMA, saus. 6. — Prez. 
Rooseveltas per ambasadorių 
W. Phillipsų pasiūlė premje
rui Mussoliniui pagelbėti Eu
ropos žydams bėgliams — lei
sti jiems įsigyventi Etiopijo
je.

Mussolinis, kaip pranešta, 
atsisakė ir svarstyti šį pasiū
lymų. Taip pat nesutiko tuo 
klausimu tartis nė su Hitle-

mažiau riu, kaip to prez. Rooseveltas 
' pageidavo.

Vilniuje steigiama Lietuvių 
Mokslo Mylėtojų draugija

VILNIUS, gr. 31. — šio
mis dienomis Vilniuje steigia
ma Lietuvių Mokslo Mylėtojų 
draugija.

Pasibaigė seimo rudens 
sesija

KAUNAS. — Gruodžio 31 d. 
pasibaigė seimo rudens sesi
ja, kurioje priimta 20 įstaty-

I ~ -

Premjeras Dalailieras Tunisijai 
užtikrina reikalinga saugumą

TUNT.S, Tunisija, saus. 6. užtikrina saugumų ir,
— Prancūzijos premjeras Da- 
ladieras iš čia išvyko į Algie- 
rijų. Prieš išvyksiant jis Tu- 
nisijos gyventojus užtikrino, 
kad jie neturi bijoti Italijos 
grasinimų. Pranrūzija, sakė 
jis, visoms savo teritorijoms

prirei
kus, pasirengusi ginti.

Premjeras dar pareiškė, 
kad Tunisijos apsaugai bus 
praplėstos tvirtovės, ypač ita 
lų valdomos Libijos pasie
niais, , ■ .

Vokietijos su Lenkija susitaikymas 
Pabaltijo valstybėms pavojingas

Hitleris atgaus Dancigą, 
sako Londono “Mirror”

BERCHTESGADENAS, Vo 
kietija, saus. 6. — Diklato- 
:rius Hitleris ir Lenkijos užs. 
•reikalų ministras Beckas turi 
pasitarimus. Bandoma tarp 
Vokietijos ir Lenkijos sustip
rinti suirusį draugiškumų.

EINASI APIE LENKIJOS 
ATEITĮ, GAL LIKIMĄ

RYGA, saus. 6. — Varšu
voje pripažįstama, kad šian
dien Bavarijos Alpėse vyks
tantieji ministro Becko pasi
tarimai su Vokietijos diktato
rium Hitleriu nulems Lenki
jos ateitį.

Stebėtojai yra nuomonės, 
kad Lenkijos vyriausybė sus
kubo pasiaiškinti Hitleriui dėl kartų įtikins ministrų Beckų

Sakoma, pasitarimuose be 
kitko liečiami Dancigo korido 
liaus, Dancigo miesto ir Kiai 
pėdos klausimai.

Politinė sutartis nenumato
ma. Hitleris, sakoma, dar

savo paskutiniais laikais at
likto klaidingo politinio žygio 
— glaudesnio susiartinimo su 
Maskva, kas Vokietijai nepa
kenčiama.

kad Vokietija nepageidauja 
jokių Lenkijos teritorijų.

LONDONAS, saus. 6. — 
Laikraštis “Mirror” tiki, kad 

Lenkijai svarbiausia rūpi ! diktatoriaus Hitlerio su lenkų 
Hitlerio užsimojimas vaduoti iu^s« reikalų ministru Becku 
ukrainiečius, kurie veržiasi turimi pasitarimai baigsis 
laisvėn.

Pasakojama, kad jei Hitle
ris atsisakytų remti ukrainie
čių sujudi, Lenkija pasirengu 
si ne vien apleisti T. Sųjun- 
gą, bet dar ir padaryti karinę 
sutartį su Vokietija.

Ministras Beckas pereito 
gruodžio pradžioje bandė su
sieiti su Hitleriu, bet tas ne
pavyko. Pagaliau tas laimėta 
Italijos užs. reikalų ministro 
Ciano pastangomis, nes Itali
ja rado, kad jai būtų geras 
dalykas susiartinti su Lenki-

Vokietijos laimėjimu — at
gaus Dancigo koridorių su 
Dancigo miestu. Ir Beckas 
bus priverstas sutikti su Hit
lerio noru.

nedidelių motorinių laivų tam 
pačiam tikslui.

Geležinkelių policija turi po 
vienų valdininkų tik didesnė
se stotyse. Jos paskirtis — 
policijos funkcijos geležinke
lių linijos ribose ir pasų kon
trolė pervažiuojančių siena 
geležinkeliais. Jos Klaipėdos 
krašto ribose yra ne daugiau 
dešimties žmonių.

Klaipėdos krašto autonomi
nė policija susideda iš kelių 
šimtų žmonių, padalintų į ke-

sausio mėnesio vidurį Vokie
tijos užs. reikalų ministras 
Ribbentropas aplankys Varsų 
vų. Paskiau Varšuvų aplan- 
kvs ir ministras Ciano.

PRIEŠ “PRIMARY” NE
BUS PRECINKTUOSE

REGISTRAVIMOSI

vasario

NACIAI PAGALIAU KABI
NASI PRIE BELGIJOS

LONDONAS, saus. 6. — Gy 
vuojant neramiems laikams,
Belgija savo aukso atsargų 
daugumų prisiuntė į Londo
nu. Nacių Vokietija perspėja i turis komisarijatus (precink- 

tus) po vienų Klaipėdai (mie
stui) ir kiekvienam trijų aps
kričių. Be to, specialaus kri
minalinio skyriaus nusikalti
mams tyrinėti.

Klaipėdos miesto savivaldy
bės yra 18 valdininkų specia
liai savivaldybės reikalams ir 
uosto policija susideda iš apie 
20 valdininkų, kurie pagal 
Klaipėdos statutų išskirti iš; 
autonominės policijos ir ati
duoti uosto direkcijos žinion.

Belgjijų, kad ji taip nedarytų.

IŠTIRS KOMUNISTŲ, NA
CIŲ VEIKLĄ

WASHI:NGTON, saus. 6. —
Spaudos konferencijoje prez. 
Rooseveltas pranešė, kad tei
singumo departamentas ištirs 
komunistų ir nacių šioj šaly 
veiklų.

40,000 GAUNA SENAT
VĖS PENSIJĄ

Cooko apskrityje daugiau 
kaip 40,000 asmenų gauna vai 
stybinę senatvės pensiją.

NAUJOS CHICAGAI IŠ

LAIDOS

Geležinkelio bėgių iš Chica
go airporto nukėlimas į paša
lį miestui atsieis 960,486 dol.

Pasienio, saugumo ir
žinkelių policijos yra centro 
valdžios {vidaus reik. minis
terijos) žinioje. Saugumo po
licija buvo įvesta karo stovį 
paskelbus. Panaikinus krašte 
karo stovį, jos funkcijos užsi
baigė. Pasienio ir geležinke
lio policija veiks ir toliau cen
tro vadovybėje.

Prieš įvyksiančius 
primary 

nebus precinktuose piliečiams 
registravimosi. Kas reikalin
gas registruotis, tas turi tai 
padaryti rinkimų komisionie- 
rių boardo raštinėse — City 
Hali, iki sausio 30 d.

28 d. “primary” balsavimus

Dėl nutarimo pirmoj eilėj į 
tarnybų priiminėti klaipėdie
čius, tenka pasakyti štai kų: 
Klaipėdos kraštui susijungus 
su Lietuva, klaipėdiečių lietu
vių valdininkų kaip ir nebu
vo. Kurie buvo rasti, tie visi 
buvo paaukštinti keliomis ka
tegorijomis ir tolian proteguo 
jami ir keliami. Buvo rūpin-

gele- tąsi ir prieaugliu. Buvo duo-

DAR IR VAKAR BECKAS 
TARĖSI SO HITLERIO '

BERLYNAS, saus. 6. — 
Lenkijos užsienių reikalų mi
nistras Beckas vakar tarėsi su 
Hitleriu pastarojo namuose, 
Bavarijos Alpėse — netoli 
nuo Berchtesgadeuo. Šiandien 
pasitarimai tęsiami. Juose da 
lyvauja 'Vokietijos užs. reika
lų ministras Ribbentropas ir 
Lenkijos ambasadorius Vokie 
tijai Lipskis.
Nežinoma, kas svarstoma už 

uždarytų durų. Spėjama, Hi
tleris nepaprastai žingeidau- 
ja, kokiais sumetimais Lenki
ja atnaujino nepuolimo sutar
tį su Rusijos bolševikais. Be
ckas gi pageidauja, kad Vo
kietija atsisakytų remti ukrai 
niečių sųjudį.

Kalbama, kad pasitarimuo
se iškelti dar ir Pabaltijos 
valstybių politiniai klausimai. 
Lenkija seniai pageidauja Pa 
baltijo valstybes suburti krū
von ir joms vadauti. Nelaimė, 
šios valstybės nelinkusios pa
siduoti Tje.nkijos vadovybei.

damos stipendijos ir skatina
mas mokslas. Bet pirmoj ei
lėj rūpėjo, kad lietuviai patek 
tų į autonomines įstaigas, ku
rios buvo vokiškos ir tokiomis 
liko iki šios dienos. Čia per 
daug komplikuotas klausi
mas, kuris reikalauja specia
laus nušvietimo.

STAMBIŲJŲ FINANSI
NINKŲ PASITARIMAI

BERLYNAS, saus. 6. — 
Čia turi pasitarimus du stam
biausieji Europos finansinin
kai, Anglijos banko governo- 
ras Montagu Norman ir Vo
kietijos valstybės banko pre
zidentas dr. Iljalmar Schach- 
tas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nt 

matomas lietus ir kiek šilčiau.1-
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

4:35,
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Vilniaus lietuvių laikraštis “Aidas” nori 

išaiškinti, kodėl lietuvių tarpe taip sunku 

platinti spaudų. To svarbiausia -priežastimi 

esanti ta, kad mūsų tautos gyvenimo sąly

gos buvo tokios, jog per daug metų neturė

jome savo. spaudos. Kai kitos tautos jau 

prieš šimtus metų galėjo laisvai šviestis, tu

rėjo kasdieninius laikraščius, lietuviai buvo 

laikomi tamsoje. Ji ne tik nebuvo šviečiama, 

bet už švietimąsi baudžiama ir tai tuo me

tu, kai kitos tautos gyveno pilnutėlį kultū

ros gyvenimą.

Į tai atsižvelgdamas, “Aidas” sako: “Nie

ko tad nuostabaus, kad amžiais lietuvis, va

ru varomas, jėga stumiamas nuo knygos ir 

laikraščio ir už jo skaitymą baudžiamas, at

prato nuo galvojime, jo protas aptingo, jis 

nustojo tikėjęs savo jėgomis, jis sutiko su 

likimu”. Ir dėl to, kai šiandien ateini prie 

savo tautiečio, turėdamas geriausius norus 

padėti, kai duedi jam į rankas knygą ar 

laikraštį, tai dažnai būni nesuprastas, daž

nai tau netiki arba ir užsigrįžta.

Ne kitaip ir yra. Norime ar ne, bet turi

me prisipažinti, kad mes priklausome prie 

tų tautų, kuriose mažiausia yra prenume

ruojami laikraščiai, kurių tarpe mažiausia 

turi pasisekimo gera, sava, lietuviška kny

ga. Tai skaudus atsilikimo ženklas.

Tas pats Vilniaus lietuvių laikraštis tei

singai pastebi, kad viena iš ryšidausių kul

tūrinio atsilikimo žymių — tai nesidomėji- 

mas savo spauda, tai vengimas lietuvišRų 

laikraščių, kurie visiems ir savo turiniu ir 

savo pigumu yra prieinami. “Tiesa, sako 

‘Aidas’, Afrikos negrai laikraščių neturi ir 

neprenumeruoja, bet ar girdėjote, kad kas 

nors laukinius juodukus laikytų kultūrin

gais tr su jais skaitytus! Y

Aišku, kad lietuvis, kuris neskaito lietu

viško laikraščio, negali pasigirti savo pažan

gumu. Jis yra atsilikėlis, jis negalima va

dinti kultūringu žmogumi. 0 kad Amerikos 

lietuvių tarpe yra daug, kurie jokio lietu

viško laikraščio neskaito, tai yra neužgin

čijamas faktas. Yra daug ir tokių, kurie 

skaito tokius laikraščius ir tokias knygas, 

kurios jo ne tik nekultūrina, bet dar paže

mina, nes jis Ieško joj patenkinimo savo 

blogiems paiinkimams, ieško vien tik sen

sacijų, kurios nieko gero žmogui neduoda.

Sios kelios pastabos parodo, kiek daug 

darbo turime prieš akis. Spaudos piatinlmo 

dirva yra tokia plati, kad kiekvienas sąmo

ningas lietuvis turi stoti į darbą ir tą dar- i Vilniaus “Aidas” praneša, kad į Vilniau- 

bą dirbti didžiausiu ryžtumu ir uolumu. ' Vaivadijos Įstaigų buvo pakviesti šie Vil-

Ne be reikalo A. L. R. K. Federacijos Ta- niaus lietuviai: uždarytosios Lietuvių Moks- 
rybos suvažiavimas, įvykęs praėjusį mėnesį įo Draugijos valdybos narys dir. M. šikšnys.

Į APŽVALGA Į
Ukrainiečiai Ir Europos Spauda
Europos spauda pilna įvairiausių sensaci

jų, liečiančių Ukrainos autonomijos siekimus 
ir tas aplinkybes, kuriose tas sųjūdis vyksta.

Anglų laikraštis “Sunday Cronicle” skel
bia ypač sensacingų žinių, esu, gautų iš “la
bai autoritetingų šaltinių”, kad Stalinas no
rįs panaikinti SSSR komunistinį rėžimų ir 
pradėti derybas su Hitleriu. Sensacija labai 
didelė, bet labai ir nepatikima.

Tuo tarpu anglų “Daily Telegraph” Var
šuvos korespondentas praneša patyręs iš au
toritetingų sluoksnių, kad lenkų seimo pir
mininkas atsisakęs patiekti plenumui svars
tyti ukrainų pasiūlymų duoti jiems autono-
mijQ. Apie tai pirmininkas praneSęs arti- konferenci> _ Patg roe
nuaustame posėdyje. Atsisakymas motyvuo- . , . , . ,...................

. . j not: i •• i • todas atskirti principinio po-jamas tuo, kad 1935 m. konstitucija nelei- , lv.budzio klausimų svarstymų 
nuo praktinių — organizaci
nių yra girtinas, tik jis, at
rodo, nevisiškai pilnai dar pa

džia atskiriems atstovams duoti projektus, 
paliečiančius Lenkijos teritorinį statutų. ..

Tačiau Ukrainai pareiškia, kad jie taip 
energingai tęsiu kovų dėl autonomijos. Jei 
seimas atmes autonomijos projektų, jis bū
siąs įduotas senatui. Ukrainai griežtai pa
neigia teigimus, esu, jų projektas inspiruo 
tas Vokietijas.

Prancūzų spauda skelbia Havaso žinių iš

KVC Metine Konferencija
(Lietuvos Katalikų Veikimo Centras)

(XX) Mūsų Katalikų Ak- 1,000, 1,500, 2,000 lt. ir t.t. 
cijos vadai stengiasi kiek ga- Tos bibliotekos bus duodamos 
lėdami racionalizuoti veikimo išsimokėti KVC skyriams, 
būdus; jau kelinti metai, kaip Trumpai diskusijose dar
Katalikų Veikimo Centro ko
nferencijos skaldomos į dvi

kalbėjo prof. kun. Tulaba (a- 
pie apaštalavimų pačių Kat.

dalis — į studijų dienas ir į Akcijos narių tarpe), o po jo 
posėdžius, skirtus organizaei- dr. J. Leimonas, KVC Vyr.
niams reikalams aptarti bei 
apspręsti. Ir šiemet, žinom, 
gruodžio 13 ir 14 dd. buvo 
skaitomos ideologinio pobū-

Valdybos direktorius, išėjo 
daryti pranešimų. Jis padėko
jo Ekscelencijoms Vyskupams 
už Kat. Spaudos Biuro atida-

džio paskaitos, po jų buvo di- ( rymų, kurį rūpestingai tvar- 
skusuojaina, o vakar įvyko ! ko ir veda kun. K. Baraus

kas, pranešė, jog KVC kon
centruoja kat. savaitraščių 
leidinių (didinamas “Mūsų 
Laikraštis”, perimamas leisti 
“Darbininkas”), priminė, jog 
normuojami santykiai

vyksta atskirti. Ir J. E. Vysk. Bažnyčios ir valstybės; meno 
Reinys vakar turėjo konsta-! reikalų srityje daug padary- 
tuoti, jog per vakarykštę ko- • ta dr. Pankauskui vadovau-

Po Svietą Pasidairius — O no, — atsako jis. — 
Grįžau nuo dantisto... Vienų 

Iš Kauno gavau gromatų, (jantj skaudėjo, o du ištrau- 
kad Varšuvos lenkai, Kauno
miesto mero A. Merkio pas — Vienų skaudėjo, o du iš- 
juos apsilankymo proga, Lie- traukė? Kaip tai? — paklau- 
tuvos žvėrinčiui padovanojo: gjau
stumbrų, briedį, du laukinius _ q taip. įtraukus skau- 
Australijos šunis, baltų, stir- (ianiųjį dantį padaviau jam 
nų, du Hutus ir keletu kitų dešimts dolerų. Iškratęs savo 
brangių žvėrių. kišenius nerado grųžos (čen-

Gaila, kad prie padovanotų čiaus) atiduoti. Taigi, sėdau 
Lietuvai žvėrių \ aršuvos len- atgal į kėdę ir daviau ištrau-

tarp kai nePrid®J° dar žvgrio tos kti kitų — sveikų dantį.., 
rūšies, kuri, pasiskelbus Lie
tuvai nepriklausoma valstybe, 
išbėgiojo į Lenkiją. Kadangi

Stalininiai balšavikai sako 
nežino receptų, kurie galėtų 
pagydyti sklokininkus nuo už 
sikrėtimo Trockio mikrobais.

Lietuvoj toji žvėrių rūšis kaip 
ir išnykus, tad ypač jauno
sios kartos lietuviams

nferencijų buvo pernelyg pa-' flant, bus išrūpintbs radi .jo 
pusvalandis, rūpinamasi kine-sinešta kalbėti bei diskutuoti

Maskvos, kati sovietų valdžia kreipianti ypa-, tais principų klausimais, ma-
ža laiko bepa liekant organi
zaciniams reikalams aptarti, 
apsvarstyti. ,

tingų dėmesį į Ukrainų gyventojų karinį 
paruošimų. Organizuojamos jaunimo grupės, 
kurios mokomos mėtyti granatas, daromi 
priešlėktuvinės apsaugos pratimai. Masiniai 
telkiamos merginos į Raud. Kryžiaus įstai
gas.

Prancūzų “Figaro” korespondentas iŠ Lo- 
mk.no praneša, kad britų užsienių reikalų r5 Kvc v vaUyb"os pirmį. 
ministerijoje gautos žinios, pasak kurias vo
kiečių gen. štabui liepta imtis priemonių, 
kad ateinančių metų vasario mėnesį vokiečių 
kariuomenė būtų paruošta paremti naujų di-

plomatinę akcijų.
Prancūzai Apie Klaipėdą

h
“Journal” diplomatinis redaktorius mano,

kad tarp Lietuvos ir Vokietijos* bus pasiek 
tas kompromisas.

“Koks bus tas kompromisas?” — klausia 
laikraštis. Jis čia pat ir atsako: “Jis bus 
toks pat, koks būtų buvęs Čekoslovakijoje, 
jeigu Benešąs būtų laiku susitaręs su lien- 
leinu”. Laikraščio redaktorius mano, kad 
šiuo metu, kada politinės aistros yra taip 
įsisiūbavusios, Klaipėdos krašto prijungimas 
prie reicho yra visiškai galimas. Tačiau toks 
prijungimas, pasak “Journal”, būtų visiš
kai nelogiškas. Klaipėda yra natūralus uos
tas, kuris, atkirstas nuo Lietuvos užnugario, 
neteks savo reikšmės ir bus Vokietijai tik 
našta. Tuo gi atveju, jei Klaipėdos kraštas 
formaliai bus paliktas Lietuvai, Hitleris tu
rės savo rankose stambų kozirį ir juo nau
dodamasis galės pradėti didelį ir platų po
litinį žaidimų Europos Rytuose. Palikęs Lie
tuvai Klaipėdą, Hitleris galės daryti visų 
eilę kombinacijų su Lietuva, Lenkija ir net 
Sovietų Rusija. Tas kombinacijas suminėjęs, 
“Journal” redaktorius mano, kad vokiečiai, 
išspaudę iš Lietuvos vyriausybės nuolaidų 
maksimumų, vis dėlto sutiks su tokiu kom-

Po pamaldų Įgulos bažny
čioje konferencijų vakar 10 
vai. ateitininkų salėje atida-

matografijos reikalais. Dide
lis susirūpinimas rodomas va
rgonininkų pranešimu, o taip 
pat jų buities pagerinimu ir 
senatvės aprūpinimu.

“Mūsų Laikraščio” redak
cijos vardu pranešinėjo kun. 
K. Barauskas, administracijos 
— p. V. Keturakis.

būtų žvėrinčiuje turėti ir tos 
rūšies eksponatų, kurie panš- 
čyznos ir vėlesniais čėsais 
Lietuvoj su lietuviais elgėsi, 
kaip tikri žvėrys.

įdomu Kodėl nepabandyti recepto,
kokį vartoja Meksikos indijo
nai? Susirgus kam nors suka
tom (džiova), prie jo lovos 
pririšama ožka, nes mislija, 
kad jos prakaitas gali užmuš-

— ---- ti visokias bakterijas. Kadan
gi usų poperose dažnai tel- gį stalininkai balšavikai taip 

pa visokių padėkavonių, kai pat nėra sveiki — užsikrėtę

ninkas dr. J. Pankauskas. Po 
maldos, kurią sukalbėjo J. E.
Vysk. Reinys, dr. Pankauskas 
tarė įžanginį žodį ir pakvietė 
garbės prezidiumą (J. E. Vy
sk. Kuktų ir J. E. Vysk. Rei
nys), darbo prezidiumų (kan.
VI. Butvilą, $ Di^sauskaitė 
ir Alf. Misevičius) ir sekreta- 
riatų (stud. Grušąuskaitė ir 
stud. Kairys). Konferencija be 
ginčų priėmė pirmininkaujan
čio kan. Butviloš perskaitytų 
konferencijos reguliaminų; po 
to abu Ekscelencijos Vysku
pai sveikino konferencijų žod- i Dirsytė, 
žiu. Raštu pasveikino visi ki- į 
ti Lietuvos Vyskupai, kai ku
rios organizacijos bei insti
tucijos.

Kun. dr. Lukošiūnas savo 
paskaitoje įrodinėjo, jog Ka
talikiškoji Akcija yra sėkmi
ngiausias ir gyvenimo prak
tikoje išbandytas būdas krik-

Į KVC Vyr Valdybų Vys-|kada nH UŽ k,,yg4 ai Stalino sukatom, tai, pagydy-
kopai paskyrė' prof. Pr. Ku-’?°8ka‘^- Tik "?tek° ’“ui «• reikt" ir P™

ti padekavones ls vienos bun- kiekvieno lovos pririštiraitį, M. Galdikienę, dr. J. “ ~ ....... - avienų prxtWU po
„ , . i ti ir a i ko partv surengtos pereitais ožka.Pankauskų, dr. Pr. Mantvvdų. A . k , x , 1. . ,. ... ... ! metais. Del to jų dedu ant sa-1 _______seserį Augustinų (Apolonijų , , , i
Sereikytę) ir dr. J. LeimonąJ™. J? ?tau,,b‘! I •Z“»1»Sij°8 «*><> *««.
ti • v * , • * , Ačiū žmonėms uz duosnumų gai žiūri i ramiai stovintiDvasios Vadu paskirtas kan. „ . . .
Povilas Dogelis. Konferencija , laiP sausing, 6|„0„p v.enas „ sako:

iš savo pusės į Vyr. Valdyb, b J - Žinai, •*
išrinko kan. prof. St. Ūsorį,' T KeiR*lmS*‘

. _ ... , t Ir m dovanų taip brangių —gyd. Ragaišienę, adv. J. Ka-
filių, dr. O. Norušytę, kun. 
St. Ylų ir agr. J. Valatkų. Re
vizijos komisijoje bus A. Nau
džius, kun. Dabašinskas ir Ad.

Gautų už mažai skylučių 
Ačiū, ačiū.

ščioniškiesiems principams re
alizuoti. Bet. paskaitininkas 
nepabūgo nurodyti ir prakti
nio Kat. Akcijos Lietuvoje 
veikimo trūkimų, ta proga 
primindamas visų eilę priemo-

Popietinis (16 vai.) posėdis 
buvo skirtas gyvosios dvasios 
sąjūdžiui propaguoti. Ta te
ma prof. Šalkauskis jau kal
bėjo Stud. Ateitininkų kon
ferencijoje, tuo klausimu šne
kėta šiose studijų dienose, o 
vakar tuo reikalu žodį tarė 
J. E. Vysk. Būčys.

žluenis kaštuoja daug pinigų.
— Hm... Žinoma. Beeinu, 

kaštuoja keli desėtkai tūks
tančių.

— Norėčiau aš turėti tiek 
pinigų, kad galėčiau tokį šiuo

Susitikau anų dien savo ta- nį nupirkti.
vorščių Ignų Šešelj. Žandas — Sudurnavojai! Tu norė- 
išputęs. tum pirkti sluonį ?

— Na, kas tau? — klausiu. — Ne, nepirkti, bet aš no- 
— Žmona pasveikino, ar kų? rėčiau turėti tiek pinigų...

promisiniu sprendimu, kuris Klaipėdos kraš- nių, iš pažiūros paprastučių,
tą paliks Lietuvos suverenumui.

Siūloma Nauja Draugija

bet dėl to juo labiau gyveni
miškų: liturginio sąjūdžio ug
dymas, uždaros rekolekcijos, 
Amžinoji Komunija, įvairūs 
konkursai. Pasaulėžiūros su
pratimas turi ’būti gilinamas

tų, ats. gen. Galvydis - By
kauskas ir dr. A. Maceina.

• ą •
Tolimesnio veikimo klausi

mais kalbėjo dr. J. Pankaus
kas. Tų planų jis suskirstė j

Nebe pirmų kartų Ekscelen-! atskirais punktais: gyvosios ! 
cija su giliu susirūpinimu by- dvasios sąjūdis, švietimo iri 
loja apie dorinio gyvenimo kultūros sritis, spauda, vadų 
smukimų Lietuvoje. Neperlin- paruošimo klausimas, Katal. 
ksmiausi buvo Ekscelencijos Akcijos fondas, pavyzdinė pa 
konstatavimai ir šį kartų, ir raPLa, jaunimo ramovių, spo- 
juo reljefiškesni jie atrodė rto aikščių, vaidintojų trupių

žiūra ir interesais nesuderi
namų straipsnių bei praneši
mų.

Kan. VI. Butvilą konferen
cijų baigė malda ir kalba.

Kmp.

Trumpai
Sidabro yla ir maišų pra

duria. /

Iš miego duonos nekepsi.

studijų rateliuose, o veikimui j Lietuva ir lietuvių tauta ar- 
Pittsburgre, nutarė daryti katalikiškos spau- ; j<un y Taškūnas, R. Mackevičius, A. Va-i parengiamas elitas; jį ne tik ba turi visu supratimu mora- 
dos vajų gavėnios metu. Lietuvių katalikų jaįtįS) j Cicėnas ir A. Mačionis. Vaivadijos
veikėjai į tai turėtų atkreipti didžiausio | Įstaigoje visuomeninio - politinio skyriaus

i , ....... v... , Dėl svečio turėk, dėl vaik<šių dienų įvykių šviesoje. Pro- j nudarymas ir t.t. \ įsi šitie .-j.
fes. Pakštas su jam įprastu dalykai įeina į artimiausiųjų 
dinamizmu ir, pasakysim, bru-' Hat. Akcijos progra-
taliu ryškumu pakišo konfe-ln,iL
rencijos dalyviui dilemų -— Diskusijose kulbė,jo prof.

Eretas, adv. Tumėnas, stud. 1 
Jasiukevičius, dr. Petraitis.

Bėda bėdų vejų, vargas var 
gų remia.

Kiauro maišo nieks nepripd-

.dėmesio.
Būtų dar geriau, jei ir vajaus j.s.iko ne

laukdami, pradėtume kalbinti savo artimuo- 

Bius užsirašyti bent vieną lietuvišką, kata 

HkUką laikraštį, šis pirmas šių metų mė

nuo spaudos platinimo darbui yra labai pa

togus. . • ♦ • •
Lenkijos užsienių politika — klupčiojimo 

politika Bekas, užsienių reikalų ministras, 

savo išlikų puldinėjo į Hitlerio glėbį, praėju

sį rudenį puolė po Stalino kojų, prieš kele

tą savaičių varstė Prancūzijos ministrų du

ris, o dabar vėl atsiklaupė prie Hitlerio “so

sto”. Kur tokia politika Lenkiją nuves —

* « • į z • •
parodys netolima ateitis.

viršininkas p. Jasinskis jiems pranešė, kad 
Vilniaus lietuviai galį paruošti naujos lietu
vių mokslinio pobūdžio draugijos įstatui. 
Toliau rietuvių aastovams p. Viršininko bu
vo pareikšta, kad, naujosios draugijos įsta
tus užtvirtinus, būsią tai draugijai atiduota 
visas uždarytosios Lietuvių Mokslo Draugi
jos turtas.

Tenka patirti, kad naujosios mokslo drau
gijos steigimo reikalas Vilniaus lietuvių vi
suomenės jau yra svarstomas.

Berods, nėra. Ir reikalo priminti maloniems 
skaitytojams, kad sausio 22 d. įvyksta di
dysis mūsų dienraščio koncertas, nes visi 
apie tai žinome ir visi jame dalyvausime.

atrinkti, bet ir išsiugdyti. 
Diskusijose dalyvavo kun.

liškai Įiakilti ir dvasiškai su
stiprėti, arba ruoštis mirti,

P. Liepa (žinofnas veiklus an- nes didžioji mirties ar gyvy- 
gelaičių veikėjas), o ats. gen. bės kova, kurios artimu laiku i ir rezoliucijų komisijų atsto- 
Galvydis - Bykauskas pabrė-Jaukia mfisų tauta, pareika-1 vai. P. Kašelionis painforma-

Konferencijai einant į galų, 
pranešimus padarė mandatų

Kur trumpa, ten ir trūksta. 
Negirk dienos be vakaro. 

Mirtis į dantis nežiūri. 
Nežinia kur mirtį sutiksi.

žė aktingumo momentų Kat. 
Akcijoje. Kun. K. Barauskas, 
veiklus ir tikrai pasiaukojęs 
Katalikų Spaudos B'ruro ve
dėjas, pranešė, jog jau atida
romas kelias gerai knygai į 
plačiąją visuomenę: KVC, su
sitaręs su leidėjais, pirmoje

lauš iš mūsų nepaprasto nar- vo, jog atstovų konferencijo- 
sumo ir dvasios stiprybės. Va-1 je buvo 194, o iš viso dalyvių 
rgas mums, jeigu kaip dva-įbus buvę apie 500. — Kun. 
sios skurdžiai išeisim į tų ti-J Dabašinskas perskaitė ir kon- 
tanų kovą! O dvasinio pasi- ferencija priėmė eilę rezoliu- 
purtymo, kaip konstatavo ir cijų, kurių pirmoji, deklara-
prof. Eretas, mes nemėgstam, tyvinio pobūdžio, ir bylojo a- vę. 
gi intelektualinio veiklumo pie dorinio — dvasinio paki-

Liga raita atjoja, pėsčia i- 
šeina.

Žmogus ne saulės amžių 
gyvena.

Nelaimės paskubinn senat-

gi eilėje Šv. Kazimiero direk-, stačiai baidomės. Kokios per- limo reikalų. Vienoje iš rezzj-
toriais p. Petreikio aktyviai spektyvos, jeigu tuo tarpu jau 
talkinamas, sudarinėja kelių periculum ir mon?!... 
tipų bibliotekas: už 500 litų,! Diskusijose kalbėjo, be ki-

•i » i-t

liucijų reikalaujama, kad ka-' 
talikų laikraščiams nereikėtų 
privalomai dėti su jų pasauli-

Tiesų blogam į akis pasaky
ti, vistiek kaip širšių lizdų 
pakliudyti.

Aliam kelių neparodysi.

, r
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KUR EINAME? m

Tauto? žynio yra jos kalba, nori, kad jų vaikai būtų lie- M

gania tos tautos, 
jis pabėgo. Nėra

Kada girdime tėvų, nvotinų 
kalbant su savo vaikais, jš ka
lbos sprendžiame ju tautybę.

Kas meta savo kalbi), greitai 
užmiršta ir tautybę, tiunpu iš

imo kurios į 
reikalo ap

gaudinėti save, nei kitų, kad, 
be lietuvių kalbas, galima bū
ti lietuviu. Kurie taip tvirti
na, jie gali būti priskaitomi 
prie mirusiųjų mūsų laukos Į 
narių.

Tautos gyvybė

Kad augalas augtų ir neštų j 
vaisius, reikalinga jo priežiū- I 

ra, reikalinga jis laistyti, trų- ' 
šos duoti, šakas apgenėti. Vi
si tie dalykai būtinai reika
lingi. Kitaip, jei ir nenudžius,
bet vaisių neneš.

tuviais, už tat nesigaili nei 
sav/) centų lietuviškoms mo
kykloms palaikyti ir j jas siu
nčia savo vaikus, kad jose iš
moktų taisyklingos lietuvių 
kalbos. Daug tūkstančių lie
tuviško jaunimo yra baigę lie
tuviškas mokyklas, gražiai lie 
tuviškai kalba ir rašo. Tik 
reikia, kad jie nepaniekintų 
bos brangios dovanos; reikia, 
kad tėvų prakaitas pasišven
timas ir pageidavimai nenu
eitų veltui. Reikia, kad mūsų 
jaunimas seklų savo tėvų gra
žų jiems duotų pavyzdį.

Jaunimo laikraštis

Gražus dalykas, kad mūsų 
.laimimas nesnaudžia, organi
zuojasi ir, sulig savo išgalės, 
veikia. ,Bet gaila, kad per- 
greit pradeda pamesti savo' 
tautybės žymę, gimtųjų kal
ba, nors, žinoma, ne visi.

& sit*\
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!dangi lietuviams rinkimuose 
'dalyvauti nėra visai p..tan- 
Įkios sųlygos, tai savivaldybių 
sųstatas pilnai nevaizduos tau- 

itykių santykį. Tačiau dalinai,
bus matoma, kuriuose 1 vals-, 
čiuose vra daugiau lietuvių 
ir kur aukštesnis jų susiprati
mas.

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 tvirtovėmis Libijos pasieniu. (Acme pb.)

STANDARD FEDERAL SAVING & 
LOAN ASSOCIATION OE CHICAGO

Mūsų tautos gyvybės šalti
niu turėtų būti: bažnyčios, lie
tuviškos mokyklos ir laikraš
čiai. Kaip bažnyčios ir mo- Turiu prieš save vienų jau- 
kyklos, taip ir laikraščiai pa-Į nimo laikraštį iš 20 spausdin- 
laikomi lietuvių centais ir do-1 tų puslapių. Jame 19 pusla-
leriais. Todėl, atsižvelgiant į 
mūsų išeivijos pasišventimų, 
reikėtų daugiau kreipti dėme
sio j tautinius reikalus. Lie

pk) duota anglų kalbai, o tik 
vienas lietuvių. Galvoju sau 
ir negaliu suprasti, kodėl taip 
yra? Argi jau mūsų jaunimas

tuviai atvykę į šį kraštų daug taip ištautėjo ir nutolo nuo 
pasiaukojo, kad sukurti sava- savo tėvų kalbos ir jų papro- 
sias Įstaigas savo tautybei pa- čių, kad savo laikrašty tik 
laikyti. Jie taipgi norėjo, ir vienų puslapėlį skiria savai

iŠ

Mūsų Pačių Dirbtuvėje 

Padarytas ir Pilnai 

Garantuotas

Tiktai $29.50

ROOSEVELT 
Furniture Co.

2310 West Roosevelt Road

kalbai? Karts nuo karto pa
tenka į mano rankas ir kitų 
tautų jaunimo laikraščiai, ku
riuose pastebėjau, kad jie sa
vo tėvų kalbai duoda pirme
nybę.

Jaunimo pareiškimas

Radęs tokių padėtį jaunimo 
laikraštyje pradėjau teirautis 
organizacijos narių tarpe, ka
me priežastis. Pagalios, pri
ėjau išvados, kad nėra taip 
bloga su mūsų jaunimu. Jis 
yra gana patriotingas ir kaip 
vaikinai, taip ir mergaitės pa
reiškė noro, kad jų laikrašty
je pusė, arba daugiau, vietos 
turi būt duodama lietuvių 
kalbai. Turėtų taip pat būt 
atstatyta buvusi prieš desėt- 
kų, kitų metų padėtis, Kana 
laikraštyje tilpdavo daug gra
žių straipsnių lietuvių kalbo
je. Tada tas laikraštis pasie
kdavo ir Lietuvos .jaunimų, 
kuris juo įdomavos ir iš jo se
kė mūsų jaunimo veiklų A 
merikoj.

Vienas senas organizacijos 
veikėjas ir ilgametis narys 
pareiškė, kad seniau perskai
tęs laikraštį siųsdavęs į Lie
tuvų, kad ir Lietuvos jauni
mas pamatytų, kų Amerikos 
lietuvių jaunimas veikia. Da
bar to nedaro, Lietuvos jau
nimas jo jau nebesupranta.

Keno gi kaltė, kad šitaip 
atsitiko? Pasirodo, kad tie vi
si nukrypimai nno tikslo, tai 
kaltė redakcijos, o ne mūsų 
jaunimo. Žmogus sėdintis re- 

1 daktorio kėdėje turėtų žiūrė
ti, kad laikraštis nenukryptų 
nuo tikslo, kam jis yra lei
džiamas. Panašiai kaip laivo 
kapitonas, kuriam pavesta vai 

į moti laivas ir plaukti į pas- 
! kirtų uostų. Jei kapitonas ne

silaikys nustatytos tvarkos, 
jis ne tik nepasieks uosto, bet 
su visu laivu gali atsirasti jū
rų dugne.

Šiame straipsnyje neminiu 
laikraščio vardo, pasitikėda
mas, kad trumpoje ateityje 
bus atstatyta pirmykštė padė
tis ir laikraštis išeis daug lie
tuviškesnis.

Kun. A. Briška

Lietuviai Vilnijos 
Savivaldybių 
Rinkimuose

KAUNAS (VDV.) — Vil
niaus krašte dabar vyksta sa- 
vivaldybiij rinkimai. Rinki
muose šį kartų aktingai da
lyvauja ir lietuviai. Tikima
si, kad į savivaldybes bus iš
rinkta nemaža lietuvių. Ka-

Pavyzdžiui, jau paaiškėjo 
Adutiškio valsčiaus seniūnijų 
naujasis sųstatas, kuris uodo 
aiškių lietuvių persvarų. Taip 
Antanų, Lazdinių, Svilionių 
ir Linkonių seniūnijose išrin
kti tik lietuviai; po 12 tary- 
bininkų ir po 12 pavaduotojų 
kiekvienoje seniūnijoje. To
liau išrinkta: Starčiūnų seniū
nijoje — 5 nelietuviai, Da- 
veisių 10 lietuvių ir 2 nelie
tuviai, Gailiušų — 11 lietu
vių ir 1 nelietuvis, Gudelių 
— 11 lietuvių ir 1 nelietuvis, 
Kackonių — 10 lietuvių ir 2 
nelietuviai, Adutiški/) seniū
nijoje — 18 lietuvių, 2 žydai 
ir 4 lenkai, Stūkų — 8 lietu
viai ir 4 nelietuviai, ir t.t. 
Iš viso 18 seniūnijų išrinkta 
159 lietuviai ir 68 nelietuviai 
(gudai, rusai, žydai ir lenkai).

SAKAR - MAKAR CHORAS
Kviečia Visus Lietuvius į Savo

Prašmatnybių
CHICAGOS LIETUV. AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Street

Nedėlioj, Sausio-Jan. 8,1939
Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 35c

Bus sulošta “MEILĖ IR LIKIMAS.“

Naujas veikalas su gražiomis dainomis, kurios specia
liai atsiųstos iš Lietuvos, šiam parengimui. Taipgi bus 
.juokų, dainų, šokių ir kitokių prašmatnybių, o po prog- 
ra'nio šokiai prie garsios M. Batučio Swing Orkestros; 
vaišės, grynai lietuviški užkandžiai ir skaniausi gėrimai.

J

VISIEMS ŽINOMAS LAIKRODININKAS

20 METŲ BIZNIO SUKAKTUVĖS
Jau 20 metų, kai tarnauju saviš
kiams. Naudokitės mano ilgų metų 
patyrimu.

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų.

Laikrodžių taisymas, tai mano spe
cialybė.

(A. PETKUS
2456 W. 69th St., Chicago

j'

J %

- ir -

2301 West Roosevelt Road,

CITICAGO, ILLINOIS

Telefonas SEEIey 8760

OKD BY MILLIONS
mo/

Žinios - Žinelės Iš 
Lietuvos

— Šiemet Lietuvos mies
tuose pastatyta 5500 naujų 
trobesių už 53 milijonus litų. 
Statybų pusėtinai stabdė ply
tų trūkumas.

— Artistė dainininkė .Tonuš- 
kaitė - Zaunienė gavo pakvie
timų gastrolėms Varšuvos ope
roje. Ji kvietimų priėmė. !Be 

į operos, artistė duos ir lietu- 
, viškų dainų koncertų Varšu- 
vaa radiofone.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ghicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resni alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kifas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
-'r

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr.

4192 ARCHER AVENUE
(NOIITH EAST CORNER ARCHER AND SACRAMENTO AVENUE)

United States Government priežiūroje ir 
kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000.00.

Turtas virš $2,700,000.00. Reserve, 
atsargos fondas virs $220,000.00.

Išmokė jom 4% už pedėtus pinigus.
Už pinigus padėtus prieš Sausio 11 d., 

mokėsim nuošimtį nuo 1 d., Sausio.
Duodam paskolas ant 1-mų Morgiėių, nuo 

1 iki 20 metų lengvais mėnesiniais atmokė- 
jimais.

SEFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS 
GALIMA PASIRENDUOTI

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 d., 
Suimtom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Phone Lafayette 0461
JUST1N MACKIEAVICH Pres

HELEN KUCHINSKAS, See.

Mokame 4%
mVTDLNDTT UZ TAUPOMUS PINIGUS

Sn pradžia 19.19 melu kviečiame 
lietuvius laupyti piniqus SI M ANO 
DA V K A N TO FED EB A L 8AI 
LVGS & LOAN ASSOCIATION 
o f CHICAOO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savinps & Loan 
Insurance Corporation, Washinp- 
ton, D. C.

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

Atmokėjimais
DEL INFOBMACI.IŲ KBEIPKITES J

r SIMANO DAUKANTO//

Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

Ot CHICAGO

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

Chicago, III.

EXTRA
TR

Remember—when yoti take a Smith Brother. 
Cough Drop you get Vitam i n A—extra!

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Thii ii the vitamin that raitei the reiistance 

of the mticoui membranes of ihe nose 
and throat to cold lofecuoaa.
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KAS GIRDĖT VAUKEGANE
Šv. Baltruiuiejaus draugija Valdyba 1939 metams, vii 

laikė metinį susirinkimų pra- šu balsavimu užgirta visa 
eitų sekmadienį jvj pietų, Lie- senoji: pirm. Antanas J. Sut- 
tuvių Auditorijoj. Susirinki- kus, viee pirm. — Vincas .la
mas ne vien buvo skaitlingas, kaitis, kasininkas — 'B. Ma- 
bet ir gausus nutarimais. čiulis, rašt. — Jonas Montvi-1

Šv. Baltramiejaus draugija las, finansų rašt. — A. Yasi- 
yra viena .seniausių vyrų drau liūs, kasos globėjai — Ant. 
gijų Vaukegane, taip pat vie- Malinauskas ir I’r. dalinis, 
na savininkių Lietuvių Audi-, maršalkos — St. Urbonas ir 
torijos. j M. dalinis, vėliavos sargas Jo-

Iš praeitų metų atskaitos nas Žekas, Sr., teisėjas Juo- 
pasirodė, jog nietai nebuvo zapas Dačkus ir koresponden- 
taip pelningi, nes aukota sta- tas G. P. Bukantis. 
nibios aukos, ypač Šv. Bal
tramiejaus parapijai. Bet drau 
gija visai t,o nesigaili, nes už 
tai turime naujų bažnyčia. Dr-

Linkėtina valdybai, kaip ir, 
praeity, sėkmingai draugijų I 
vesti ir laimingu metų.

"7*’

B“,

maršalkos — Frųnk Pauža, 
Jr. ir Juozas Stancikas.

Matote, iš tokių energingų 
vyrukų galima tikėtis gra
žaus veikimo. Rap.

Tikietai Jau 
Parduodami

Br. Metusi Pasta 
Ums Filmos 

Amerikoj
I

Sausi/j 7 d., 7 vai. vag., Lie

kas neatskiria klaidos nuo 
tiesos, tam apgaulingu pinigu 
bus užmokėta.

LIETUVIAI ADVOKATAI

ĮVAIRŪS daktarai

L

tuvių Auditorijoj, 901 Lili 
eolu Avė. (YVaukegan, 

Sausio 8 d., 7:30 vai 
Švb. P. Marijos Gim. par. sa-

ir So. \Vasstenaw

ll
vak.

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. on
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue

TeL CANaI 5969

DR. WALTER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

i kės. 6515 S. Roekvvell Street TeL CAPito1 2828
Telephone REFublic 9723

Siniora L'reellini su savo 
vyru iš Milano, Italijoj, per 
se.ptyniolikų metų sugyvenę 
penkiolika sūnų. Šis atvaizdas 
nutrauktas jiems vykstant į 
Romų, kur Musolinis pakvietė 
kad už tai apdovanotų. (Acme 
piloto)

‘■Draugo" 30 metų jubilie
jaus koncerto tikietai jau pa
rduodami tarpi1 cieeriečių.
Draugnešys žada su tikietais lėj, 68tb
visus aplankyti./ Avė.

1 .
Ciceriečiai visados mėgsta I Sausio 9—10 d. 7:30 

tikietų iš anksto nusipirkti. Į vak., Liet. Darbininkų salėj, 
Šiemet, aš manau, visi cite- 10413 So. Miehigan Avė. (Ko- 
riee.iai, bus “Draugo” kon- seland).

dėl to, kad koncertas
bus netoli Cicero — Šoko! 
svetainėj, 2345 So. Kedzie av.

Koncertas bus labai gražus,

vai.

ja dar net džiaugiasi, kad ga
vo progos prisidėti prie pa
statymo naujos bažnyčios.

Šiais metais užsibrėšta visa 
eilė darbų. Pirmiausia mar
gas draugijos vakaras įvyks 
vasario 12 d. Šeimininkais iš
rinkti: S. Dambinskis ir F. 
Sedaravičia. Nutarta ir šias 
metais palaikyti dienraštį

Šv. Antano draugijos meti
nis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, sausio 8 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 1 vai. po pietų. 
Visi nariai prašomi susirinkti. 
Kaip žinoma, neatsilankęs į 
metinį .sus-nių narys turi su- 
•mokėti bausmę.'

vius, bet ir svetimtaučius, mo- gį Skietai pigūs. Klauskite ti- 
ka visiems pagaminti valgius kietų pas Draugnešį.
pagal jų skonį, žinos kaip ir j________________________________________________________________________

“Liberty G rovė” įrengti, kad
visi juo būtų patenkinti.

Tėmykite “Drauge”, kada 
įvyks krikštynos to puošnaus 
“Liberty Grove”. Rap.

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, G910 S. 
VVestren Avė.

KAL & ZARETSKY
_,IE TUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke kr 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 

Rea. Tel. Republic 5047

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 VV. Fullerton SL

OFISO VALANDOS:
1—4 po piet ir 6—8 vak.

1 Draugų” organu ir raginta
visi nariai užsisakyti.

Ateinančių vasarų su kito
mis draugijomis, surengti 
“Lietuvių Dienų”, priklausy
ti prie Am. L. R. K. Federa
cijos, taip pat pratęsti naujų 
narių vajų 6 eilėn, ir, kaip pra
eitais metais, suruošti Kalėdų 
eglaitę vaikučiams.

Per Naujus Metus pas Pra
nų ir Juozefų Rakštelius lan
kėsi švogeris Kazimieras Ra
dzevičius iš Montreal, Cana- 
da. Gėrėjosi amerikiečių gra
žiu sugyvenimu. Ta pačia pro
ga žada aplankyti dalį Vis- 
consino valstijos ir kitas žy
mesnes Amerikos vietas.

Enrikas

Nauja Valdyba
Sausio 3 d., Šv. Antano pa-

Sausio 13 d., 8 vai. vak., 
Aušros Vartų par. salėj, 2323 
VV. 23rd Plaee.

Sausio 15 d., 7:30 vat. vak. 
Davis Sąuare Park Audito
rium, 45tli ir So. Marshfield 
Avenue.

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI daktarai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredę
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 

Sekmadienį susitariąs

rap., Cicenoj, Šv. Vardo drau- Į 
gija C. Y. O. išrinko naujų

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

valdybų 1939 m.

Naujoji valdyba, su pagal
ba visų narių, šiemet žada 
daug veikti.

Dabar jau pradėjo rengtis 
prie priešužgavėniniij šokių.

Dave Dickinson iš Carnbri- 
dge, Mass., ne valdus kojų dėl 
infantile paralysis (kūdikių 
paralyžio) Bostono apylinkėj 
plačiai žinomas mėgėjas foto
grafuoti kilusius gaisrus. Per

C. Y. O. besketbolo tymas la- du specialius radio .sužinojęs,

Šv. Antano Parapijos 
Marijonų Rėmėjų 

Susirinkimas
CICERO. — Rytoj,

8 d., 4 vai. po piet, didž. gerb. 
klebono kun. II. J. Vaičūno 
iniciatyva šaukiamas Šv. An
tano parapijos Marijonų ben-

derniškai įrengta piknikams 
ir kitokioms pramogoms. To
ji vieta daugiau jau nesiva- 
tlins Dambrausko farma, bet

sausio “Liberty Grove”.- Draugijos 
ir klūbai turėtų iš anksto už
sirezervuoti dienas, pakol dar 
yra patogių sekmadienių, ku
rie dar neužimti. Kam nepa-

dradarbių susirinkimas para-: atvažiuoti į Cicero, 49 L
pijos svetainėj. Kadangi šiuo' St., dėl informacijų,
tarpu eina dideli prisirengi-1 patelefonuoti: Cicero

niai ne vien tik prie Marijo- 3564.

nų Įstaigų Rėmėjų seimo, bet Aš tik tiek galiu pasakyti: 
ta pačia diena įvyks ir išleis- jei John Pilkis moka restora- 
tuvių bankietas misijonieria- no biznį vesti, moka kostume- 
nis į Pietų Amerikų — Ar- rius patenkinti ne tik lietu 
gentinų, gerb. klebonas prama
tydamas svarbaus ir didelio 
darbo reikalų, ir šaukia šį su
sirinkimų, kad susiorganizuoti 
ir stoti į talkų taip reikšmin
gam įvykiui.

Taigi, brangūs Tėvų Mari
jonų bendradarbiai, rėmėjai ir 
visi “Laivo” skaitytojai, ku
rių Šv. Antano parapijoj yra 
gana daug, prašomi skaitlin
gai susirinkti viršminėtu lai
ku ir būti dalininkais gražaus 
ir didelio darbo. J. K.

bai smarkiai varosi. Dvasios 
vadas kun. St. Valuckas tik 
rankas trina ir džiaugiasi. Sa
ko, kad jo komanda parsiga
bens į Cicero čempijonarų.

Yisi įdomauja ir nori žino
ti, kas per vieni išrinkti į 
valdybų. Žinoma, visi jauni 
ir veiklūs vaikinai. Bėdos 
niekam nepadarys. Čia išvar
dinsiu visų valdybų: pirm. — 
Henry Bocunas, pirm. pagelb.1 
— Jonas Marcinkus, raštinin-! 

kas — Antanas Kungis, fin. Į 

rašt. — Frank Grišinauskas, j 
kasier. — Jonas Budrikas, rtu 1 

stisai — Frank Šileikis, W. 
Andrijauskas ir St. Kocūnas,

kurioj vietoj kilo gaisras, sė
da į motorinį vežimėlį ir sku
ba gaisro fotografuoti. Jis 

turi didžiausių gaisrų nuotrau 

kų kolekcijų. Yra baigęs Har

vardo universitetų ir buvęs 

ekspertas apdraudimo nuosa

vybių nuo gaisro. (Acme ph.)

DR. VAITUSH. OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETltlCALEV AKI V 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Alauo tianuitav imas 

Palengvins akių Įtempimų, kas es- , 
ti priežastimi galvos skaudSjimo,
»valgimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
|io, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinlua Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama 1 
mokyklos Taiku*, Kreivos akys atl- 
’aiesomos.
plrmlsa.

Valandos nuo 1* iki 8 vai. vak.
NedClloJ pagal sutarty _____ __ _________________________________________________________________________

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
1712 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso Tel. CANaI 2345

DR. F. C. ilVINSKUNAS
G if D f TOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANaI 0402

2305 So. Leavitt Street

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDŲ#:

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.

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
N’edčliuus uuo 10 iki 12 vai, dieną 

Telefonas HEMIoek 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto 

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

Susitari us

J

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visi, kurie padės pinigus

GEDIMINO SKOLINIMO IR TAUPYMO BENDROVĖJ
4425 So. Fairfield Avenue Chicago, Illinois
iki Sausio 10 d., 1939 m., gaus 4% nuo Sausio 1 d., 1939.

'Ns

J?

Jr
KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

Nuo 7 iki 8 ▼. v.

rZ

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marąuette Road

VaL 2—4 ir 7—0 vak.
1446 So. 49th Ct 

Subatomia nuo 7—9 vakaro
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

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

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office Tel. YARda 4787 
Namu Tel. PROtpect 1930

Tel. YARda 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

TaL OALumet 5974
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, iiakiriaat 
aekmadieaius ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL,

Laikas Pasirūpinti
Pradėdami naujus nietus, vi

si daro planus. Ypač draugi
jos ir klūbai.

Metų pradžioj, pirmam su
sirinkime, svarsto, kokias pra 
mogas surengti šiais metais

1 Jt. 'draugijos labui. Žinoma, kad 
turėti gerų sėkmių iš vasaros 
pramogų, svarbu yra pasirin
kti gražių, ir patogių vietų.

Cicerietis J. Pilkis, sav. Li
berty restorano, nupirko bu-, 
vusių Dambrausko farmų, a- 
pie 30 akerių, Willow Springs. 
III. J. Pilkis sakė, kad visa 

fauna bus pertvarkyta ir mo-

Prie keistų žmonių galima priskaityti ir šių porų iš Hut- 
crinson, Kansas. Jiedu buvo nustatę vedyboms dienų. Prieš 
vestuves jaunikis susirgo apendiku. Nors paskirtų dienų jau
nikis buvo neseniai po operacijos, jaunoji pasiėmus vestuvių 
pyragų nuvyko j ligoninę ir ten jiems suteiktas šliūbas. Py
rago jaunikiui daktaras tačiau nedavė valgyti. (Acmg ph.)

J- - i /•

VISADA JŪSŲ PATARNAVIMUI

16 Mėty Bm Sukaktmmi Prop
R. IR E. ANDRELIŪNAI 
6324 So. Western Avenue

Nupigino kainas Laikrodžių, Deimantų, 
' ’ Vištikių Žiedų, Rašomųjų Plunksnų ir

visų kitų dalykų. Be to dar kiekvienam 
kostumeriui duos po gražių dovanų. Taip-

įgi užlaiko muzikalių instrumentų.

Krautuvėje randasi ir įvairių rankdarbių kurių kostu- 
meriai galės įsigyti, arba palikti užsakymų padarymui 
pagal reikalavimų.

TEL. REPUBLIC 4932

Krautuvė atdara kaa vakaras iki 9:00 vai., Ned. iki 2:00 vai. p. p.
£

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 REPublic 7868

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

OR. J. J. KOVVAR
(KO W ARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniai* 
Pagaal Sutartį.

TeL LAFayetto 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OI18O VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaaro 
SakaudiMai»>a b Tr*ėi*4h*alaJj»

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 

Residencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutarti

Tel CANaI 0257
Rea. TeL PROapect 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro
TeL 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
Dantistą*

4143 South Archer Avenue
Teiefouaa LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniai*

4631 South Ashland Avė.
TaL YARda 0994 

PirmAdianiaia, Trečiadieniai* h
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DU SVARBŪS ĮVYKIAI VIENA DIENA

Tėvų Marijonų Įstaigų Rėmėjų Seimas Ir 
Išleistuvių Bankietas

Beliko tik ne pilnai mėnuo 
laikz> iki Tėvų Marijonų Įstai
gų Rėmėjų Xll-tojo seimo, 
kuris įvyks vasario 5 tl., 6v. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
kur klebonauja Jo Malonybė 
Pralotas M. L. Krušas. Tų die
nų įvyks du reikšmingi daly
kai — seimas ir išleistuvių 
bankietas dviejų misijonierių 
— gerb. kun. A. Andriušio ir 
gerb. kun. K. Vengro į Pietų 
Amerikų — Argentiną, dirb
ti misijų darbų tarpe mūsų 
brolių ir seserų lietuvių. Juos 
lydi kartu didž. gerb. Tėvas 
Pyovicijolas, kun. J. J. Jakai
tis.

Šiuo misijų darbu į Pietų 
Amerikų, begalo daug rūpes
čio ir širdies įdėjo Jo Malo
nybė Pralotas Krušas ir gerb. 
kleb. kun. J. Paškauskas, ku
rie pora metų atgal lankėsi 
tame krašte ir pamatė, kaip 
reikalinga skubi pagalba to 
krašto lietuviams. Grįžę lai
mingai iš tolimos kelionės, vi
supirma ir ėmėsi to darbo — 
judinti Tėvus Marijonus susi
rūpinti tuo reikalu. Ir, ištik
rųjų, šiandien reikia pasaky
ti, kad Jo Malonybės Praloto 
Krušo pastangos virto tikra 
realybe. Tėvai Marijonai va
sario 11 d. jau apleidžia ir iš
vyksta į tolimų kraštų.

Kadangi tą pačių dienų į- 
vyks du dideli parengimai — 
seimas ir išleistuvių bankie
tas, tat ir prašoma visų ko- 
ionijų Marijonų skyrių ben
dradarbių ir tų, kuriose jų 
dar nesiranda, šiuo laiku sto
ti į talkų.

Seimo reikalu — draugijo
ms laiškai ir mandatai jau iš
siuntinėti po kolonijas ir pra
šome vietinių veikėjų sulyg 
išgalės pasirūpinti laiškus į-

teikti gerb. draugijų valdy
bai.

Po seimo ir bankietas. Dar
bas didelis ir svarbus tuomi, 
kad kuo daugiausia tikietų iš
platinti, sukviesti svečių, kad 
gražiai atsisveikinus su misi- 
jonieriais, kuriuos, gal, ne
greit teks matyti.

Taigi, gerb. Marijonų ben
dradarbiai, rėmėjai ir “Lai 
vo’’ skaitytojai, būkite taip 
malonūs susirūpinti šiuo rei
kalu. Šis didelis darbas tenka 
Šv. Jurgio parapijai ir nuo 
jų daugiausia priklauso, bet 
ir kitų kolonijų darbuotojai 
turi gelbėti kiek tik jėgos iš
gali.

Jo Malonybė Pralotas M 
L. Krušas visa širdimi rūpi
nasi, kad viskas kuo gražiau
siai pavyktų, taigi ir mes, sto
kime į talkų, pefys į petį, di
rbkime iš vien — tikslas bus 
gražiausiai atsiektas.

Vienybėje galybė — bro
liai ir sesės — visi į darbų!

Apskr. raM.

Rėmėjų Balius
TOWN OF LAKE. — Šv. 

Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
sk. rengia šokių vakarų .sau
sio iŠ d., parapijos svetainėj.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti ir paremti kilnų 
darbų. Bus šešios gražios do
vanos.

Kurios Linėjų turi serijų, 
prašomos gražinti tų dienų.

Visas pelnas eis Šv. Kazi
miero vienuolynui. Lauksime 
svečių ir iš kitų kolonijų.

Rėmėja

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

f JOHN, YOl/R 
HAIR ISA 

FRIGHT/HERE. 
usečiy fom-ou

I
*o point Dm to hair 

I J*atth to their men foikl For
ltnow that a healthy bead prodaeaa 
handsome kairi And thaf’t why

Fom-ot the 
toampoo which firri nourishe* foa

1 Kaip. then take* Mm dūli. parched 
hair and bong* lt badt to glauring 
heafch. Foai oi b M looaonindi a 
■Hte ooe* a long way. Ask your 
draogist for the regutor Kk rint, 

i Or. wrbe for a generaus Iriai bal*

FOM-OlMara thaa • ėfctotoM

AVilliam P. Buckner, Jr., iš
laidžiai gyvenęs ir turėjęs pa
žinčių su valdžios žmonėmis 
bei kino artistėmis, dabar at
sidūrė federalėj grandžiurėj. 
Kaltinamas Filipinų geležin
kelio milijono dol. vertės bo- 
rnj suktybėse. (Acme teleph.)

AVilliam J. Gillespie, Buck- 
nerio partneris, kuris federa
lės grandžiurės taip pat kal
tinamas Filipinų geležinkelio 
milijono dol. vertės bonų suk
tybėse. (Acme pboto)

— Lenkai pirksiu už 600,- 
000 litų bituko plytelių gat
vėms grįsti. Bituko plytelės 
yra Lietuvos išradimas; jomis 
išgrįstos gatvės labai gražiai 
atrodo ir yra patvarios.

Neturėjęs vargo, nesuprasi 
nei laimės.

DUOKITE MUMS PROGĄ JUMS PATARNAUTI 

MINĖDAMI 25 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES,

pranešam, kad užlaikom čeverykus vy- 
frams, moterims ir vaikams visokių 
'stailių. Ypač didelis pasirinkimas da
bar Kalėdų metu.

Kviečiame naudotis mūsų ilgų metų 
patyrimu. Gausite patenkinantį patar- 

’navimų ir tinkamų avalų, ypač jauni
mui — vaikinams ir merginoms smagių čeverykų šo
kiams.

UNIVERSAL SHOE STORE
Antanas Zaleckis ir J-oseph Martinauskis, savininkai

3337 South Halsted Street
tf

Telephone Canal 5233

NEŠT SIOE EIPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos. Užlaikau tris 

trukus dėl perkraustymo, anglių, malkų ir alyvos.
2146 So. Hoyne Avė. Chicago, III.

S. T. FABIONAS, Savininkas

tf

PASKUTINES PRANEŠI
MAS NORTHSI-

EOlEfilAMS
NORTH SIDE. — Vietinio 

politikos klūbo Margumynų 
Vakaro rengimo komisija vis
ką jau prirengė, kas visus at
silankiusius patenkins. Pro
grama bus graži. Bus duo 
juokingai diologai (Pas teisė
jų) ir (Panelė iš Kauno), da
lyvaujant, Chicagos universi
teto studentai Alfonsui Bal
dai. Kiti bus V. Rėkus, Lilian 
Stankaitė, Joana Rauskiniu- 
tė ir šokėja llean Bertuliukė, 
kuriai “Tap Dance” skam
bins Kučiuniukė.

Po programos bus šokiai. ] 
vakarų pakviesti, vietiniai sve 
timtaučiai ir lietuviai politi
kieriai. Manoma, kad daly
vaus ir Lietuvių Lygos vadai 
su teisėju J. T. Zūriu prieša
kyje. Dėl to northsidiečiai tu
rėtų skaitlingai pasirodyt. Po 
litikierių akys visuomet yra 
atkreiptos į tai, kaip esame 
organizuoti.

Mūsų politikos klūbas stovi 
politikos sargyboje ir kart
kartėmis praneša lietuviams, 
kaip kur reikalinga pasirody
ti. Reikia tat visiems atsilan
kyti šį vakarų.
Programa prasidės 6:30 vai.

PLATINKITE “ DRAUGĄ”

tf

SIMONAS GOTAUTAS
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

Sausio 7-ta Diena
“Kiekvienas žmogus iš pri

gimimo trokšta mokslo, bet 
kų padės mokslas be Dievo 
baimės?

Ištikro, geresnis yra nusi
žeminęs sodietis tarnaujantis 
Dievui, negu pasipūtęs moks
linčius kurs, save užmiršęs, 
žvaigždžių kelius perkratinė- 
ja”. (Kristaus Sekimas, Kny
ga Pirma, Skyrius II, 1).

Sausio 8-ta Diena
“Nors žinočiau visa, kas 

tik yra pasaulyje, o nebūčiau 
malonėje, kų padėtų man 
prieš Dievų, kurs iš darbų 
teis ? ” (Kristaus Sekimas,
Knyga Pirma, Skyrius II, i).

Mes neturime atatinkamo 
įsivaizdinimo kokių toli sie
kiančių įtakų turi mūsų veik
smai ir žodžiai. Mes negyve
name vien tik sau vienų vie
nų dienų.

Daugelis be dorybės ir be 
triūso nori atsiekti garbės, 
bet niekad jos neatsieks.

SKAITYKITE VIEN KATA 

LIKI&KUS LAIKRAŠČIUS

Naudokitės mano ilgų metų patyrimu bizny

23-]# METŲ BIZNIO SUKAKTUVES
minėdami kviečiu pasinaudoti mano patar- 
navimvhnu.

Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius, 
žiedus, muzikalius instrumentus ir visokių 
brangmenų.

JOHN A. KASS
4216 Archer Avenue Chicago, Illinois

Tel. LAFayette 8617

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BOTAU8IA. n DIDHAUBIA LAIDOJIMO ĮBTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI
koplyčios visose 

Chicagos dalyse

Klausykite mūrą Lietuvių radio programų fcoėtadienio vakarais, 
7:80 vaL vakaro ii WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnanja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278
v

Res. 4543 South Paulina Street

J

NAUJAS GIESMYNĖLIS f
I dalis — Adventinės ir 

Kalėdinės giesmės,, harm. J.

Žodžius ir melodijas pataš? 

Seirijų Juozas.

II dalis — Gavėnios ir Ve

lykų giesmės, harm. AL Ka 

čanauskas. 30 giesmės 50c.

IU dalis-a) Gegužės niėn 
giesmės, harm. Al. Kačanaus 
kas. 28 giesmės 35c

IH dalis-b) — Svenč. Sak 

ramento giesmės, harm. Al. 

Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

IH dalis-c) — Birželio mė 

nėšio giesmės, harin. Al. Ka 

čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmei j 

Dievų, harm. Al. Kačanaas- 

kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago. III.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Pbone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankletams — Laidotuvėms —

Papuošimams

Penkių Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. f A.
SESUO M. VIVIANA

Jau sukako penki metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylinių dukterį ir 
seselę — Seserį M. Vivianų.

Netekom savo mylimos Sau
sio 7 d., 1934 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados neužmiršime. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jai 
amžinų atilsį.

Męs, atmindami tų jos liūd
nų prasišalinitnų iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielų Sausio 7 
d., Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, 8:15 valandų ryto.

Kviečiame visus mūsų gimi
nes, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Motina Barbora, Se
serys, Broliai ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ

VIEŠA PADĖKA

4. $ A 

PRANO KARPIO

Laidotuvių proga
Hiuomi reiškiame viešų pa- 

dėkų Ulei,, kuu. J. Paukščiui, 
pralotui J. Muctejauskui, kun. 
M. l'rbonavičiui, prof. A. Po
ciui, varg. Juozui Brazaičiui, 
(lain. Irenai Aitutei, Lietuvos 
Vyčių Chorui iš Brighton Pk., 
Šv. .Kazimiero Seserims, C- C. 
llasely, supt. Intug Co., Dar
bininkams Intag Ko-jos už au
ką — 15 šv. Mišių ir už gė
les, Jono Sutkaus šeiniui, S. 
Šimuliui,' K. Muziliauskienei, 
John Viscount Jr., Lavvrence 
Seder šeimai, Juozo Millerio 
šeimai, Jonui Černevičiui, Mat. 
Vaitekūnui, JJauterų šeimai, 
Ituth Aiduks, Suint Joseph’s 
Athletic Club. Taipgi dėkoja
me visiems Cikagiečiums, ku
rie atsiuntė telegramus, laiš
kus ir t. t.

Dėkojame visiems giminėms 
ir draugams iš Detroit, Mich. 
ir Springfield, Illinois.

Dėkojame visiems Westvll- 
liečiama: vietiniam parapijos 
chorui, Westville, Merchanl's 
Association, Westvilte Post Of
fice Einployeee, kaimynams, 
draugams ir pažystamiems už 
šv. Mišių aukas, gėles ir viso
kių pagelbų.

laibiausia dėkojame vietos 
gruboriams Jonui ir Margaretai 
Urbams už vedimų gražios tvar
kos per laidotuves.

Dėkojame visiems draugams, 
kurie suteikė svečiams kamba
rius.

Dėkingi: Tėvus, Motina,
Broliai, Seserys ir Gintinos. 
323 VVest .Vlain Street.

VVest ville, Illinois.

ALEKSANDRAS
DARGVAINIS

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

A. a. Aleksandras gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 32 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

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

Buvo narys Gvardijos 1-mos 
Divizijos šv. Kazimiero Kara
laičių ir šv. Antano iš Pad vos 
Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 4447 South 
Fairfield Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
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- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

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

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

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS
HmDULAnLt dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

1.1. Zolp

Albert V.

Petkus ir Eudeikis
P. J. Ridikas

,1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. IVestern Avenue 
Tel. VJRginia 0883
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Antbony B. Petkus
Lafaicz ir Senai
I. Lkilevicius
S. P. Mažeika

6834 So. AVestern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULhnan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

t-į jbM'- - « ...

i
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Kalėdas ir Naujus 
Metus praleidus

Pradėjom naujus metus, 
kartu pradėjom ir naujus 
darbus dirbti. O tų darbų y- 
pač mums katalikams yra 
daug. Spaudas platinimo dar
be pramatomi svarbus ir di
deli darbai. Šiemet reikia su
rasti daugiau rėmėjų ir skai
tytojų “Draugui” ir “Lai
vui.” “Draugas” šiemet mi
ni 30-ties metų gyvavimo 
jubiliejų.

Turint daug priešų, “Drau
gui” sunku verstis. Blogų ra
štų daug skleidžiama, o mū
sų žmonės dažnai nesugeba 
arba nenori atskirti katalikiš
kus laikraščius nuo nekata
likiškų, tikėjimo priešų lei
džiamų. Neretai geri katali
kai per nežinojimų skaito ne
katalikiškus laikrašuius ir 
sako, kad iš jų daug sužino.

Dabar prašomi į darbų vi-i 
sų Chicagos kolonijų veikė- ;

t
jai. Reikia pradėti platinti 
“Draugo” koncerto tikietns, 
reikia skelbimų rinkėjų. Tegu 
visi žino, kad mūsų dienraš
tis “Draugas” sausio 22 d. 
Sokohj salėje minės didingu 
koncertu.

Dabar sekite “Draugų” ir 
neužilgo pamatysite biznierių 
ir profesionali} sveikinimus ir 
linkėjimus “draugui.”

Šia proga visiems biznie
riams reiškiame padėkos žo
džius už sveikinimus per 
“Draugų” savo draugų ir 
kostumerių su Kalėdų šven
tėmis ir Naujais Metais.

Kviečiame tų pat padaryti 
ir “Draugo” 30-ties metų ju
biliejaus minėjimo proga.

Skelbimų Rinkėjas

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

Sekmadienį, sausio 8 d-, nuo 
5:30 iki 6:30 iš galingos WC 
FL stoties ne tik ebieagiečiai, 
bet ir kitų miestų lietuviai 
Suv. Valstijose gėrėsis puikia 
lietuviška radio programa, ku
rias kas sekmadienis leidžia 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuvė Chicagoje, 
3409 So. Halsted St.

Pranešimai
NOKTU STDE. — Susivie

nijimo L. R. K. 16 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks se 
kmadienį, sausio 8 d., tuojau 
po sumos, parapijos mokyklos 
kambary. Visi nariai kviečiu-
ini atsilankyti. Valdyba

DTEVO APVAIZDOS PA- žadėjo ir į lietuviškus laik
RAP. — Draugija Susivieni
jimo Brolių ir Seserų laikys 
metinį susirinkimų sausio 8 
d., parapijos svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti. 
Yra svarbių reikalų svarsty- 

Visi žinote, kad draugi-111UI.
jos metinis parengimas įvyks

raščius pasiųsti tuos paveiks
lus.

Tai, brangūs skaitytojai, rei 
kia pagalvoti, kaip brangūs 
mūsų tautiečiai, kurie atjau
čia vargšus. Ponia V. Macke
vičienė per penkias valandas 
dirbo, kol apėjo visus vargšus

NEURITIS
tllIlVI PAIN IN FIW MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritb. 
Rheumatism. Neurabda or Lumbago in a 
few minute*, get the Doetor** formų la 
NURITO. Dependable—no opiate*. no nar- 
coties. Does the work ųulckly—mušt relieve 
wor*t pain, to your satisfaction in n few 
minute* or money back at Druggistti. Don’t 
auffer. Ūse NURITO ou thia guarantee today.

Svetimu arkliu netoli nujosi.

Įsigyk Dabar 
1939 Radio

25% nuolaidos už jūsų 
seną radio

Lietuvos Konsulas Chicagoje, 
P. Daužvardis, kalbės sekma
dieni, Sausio 8 d., iš stoties 
WCFL, 970 kil. J. F. Budri
ko Radio valandoj, nuo 5:30 
iki 6:30 vak.

Visa Eilė Jubiliejų
BRIGHTON PARK. — Kur 

dingo mūsų korespondentai? 
Keletas metų atgal čia buvo 
daug korespondentų, k. t. 
“Namiškis”, “lėlius”, “B. 
P. Balsas” ir kiti. Laiks nuo 
laiko jie daug ko gražaus pa
rašydavo apie Brighton Par
ko darbuotę. Piršlys nori, kad 
visi senieji korespondentai 
grįstų prie darbo, kurio čia 
labai daug yra.

Šiemet Brighton Parke bus 
švenčiama daug jubiliejų, prie 
kurių rengiasi kaip šeimos, 
taip draugijos ir net parapi
ja, kuriai sueina sidabrinis ju
biliejus.

Iš draugijų, sekančios, gir
dėjau, švęs jubiliejų: Saldžiau 
sios Širdies V. J., Šv. Kazi
miero, Nekalto Prasidėjimo 
moterų, S.L.R.K.A. 160 kuo
pa ir Gedimino Statybos ir 
Paskolos Bendrovė (talka ar
ba spulka).

Iš šeimų iki šiol tik teko 
sužinoti, kad sidabrinį jubi
liejų švęs Enčerių šeima, t. y. 
Juozas K. Enčeris ir Antani
na Naginskaitė Enčerienė. Jų 
vestuvės bene buvo pirmuti-

Apart simfoninės Budriko K 
radio orkestras iš 12 'muzika
ntų, grojant gražias lietuvių 
melodijas, gėrėsitės harmoni
ngu dainavimu Budriko radio 
kvartetų, kurie tinkamai pa
sirengę su naujais kūriniais.

Be to, dainuos Nora Augie
nė. Pagalios visiems bus ma
lonu išgirsti Lietuvos konsu
lų Chicagoje p. Daužvardį. 
Nors trumpoje kalboje, bet 
daug kų naujo jis pasakys a- 
pie dabartinę Lietuvos ir pa
saulinę padėtį. Tad nepraleis
kite šios programos. T.

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos me
tinis susirinkimas įvyks sau
sio 8 d., 1 va'l. po pietų, mo
kyklos kambary. Visos sųjun- 
gietės prašomos susirinkti, 
taipgi gražinti tikietus ar pi
nigus nuo įvykusios bunco 
partv. Valdyba

TOWN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus metinis susirin
kimas įvyks sausio 8 d., 2:30 
vai. po pietų, mokyklos kam
bary. Visos rėmėjos prašomos 
susirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų svarstymui. Taip
gi prašomos gražinti serijas, 
kurių traukimas bus tų pačių

12 d. vasario. Reik gerai pri-ir apdovanojo, o šioj valandoj 
.sirenkti ir išrinkti darbinin-j lietuvių randas 150. Tat var-
kus. Nutarimų rašt.

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Kaz. Akademijos Rėmėjų 6 
skyriaus metinis susirinkimas 
lįvyks sekmadienį, sausio 8 
d., 3 vai. p. p., mokyklos ka
mbaryje. Prašom narių užsi
mokėti užsilikusius mokesčius, 
nes reikia dadnoti į centrų 
narių skaičių. Po susirinkimo 
įvyks vaišės. E. R.

du visų vargšų tariu širdingų 
ačiū J. ir V. Mackevičiams už 
brangias dovanas.

Jonas Rusteika,
Inst. Ward 52, 

Oak Forest, III.

Klausykite
PALENDECH’5 TRAVEL 

BUREAU

Folklore Radio Program
Every Sunday from 1—2 P. M 

St&tlon WWAB — 1100 kllocyolee

Padėka
OAK FOREST. — Lietu

viai Oak Forest prieglaudoj 
dėkoja Justinui ir Viktorijai 

dienų (vakare), kad viską bū-1 Mackevičiams už gražias jų
tų galima sutvarkyti. ; širdis. Štai, baigianties 1938

Valdyba metams, 31 d. gruodžio V. Ma
ckevičienė su sūnum JustinuDAINUOS NAUJOS GA

DYNĖS CHORAS, BUS
ŠAUNI MUZIKA, ĮDO

MYBĖS IR T.T.

Progresas bendrovės leidžia
ma antra šių metų radio pro
grama bus turtinga ir graži.
Joj dalyvaus Naujos Gadynės 
choras. Teisių patarėjas pa
tieks naudingų patarimų. Be 
to, bus smagi muzika, įdomūs 
pranešimai bei geros žinios iš 
prekybos, kurios labai naudi
nga kiekvienam išgirsti. Prog-
ress krautuvė praneš, kad nors svarbesnio tam paminė- 
joj eina specialus sausio mė- jimpk Valdyba
nėšio išpardavimas visokių
namams reikmenų. Kiekvie- BRTDGEPORT. — Šv. O- 
nam yra progos nusipirkti pui- nos dr-ja laikys metinį susi

BRIGHTON PARK. — Dr- 
gija Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
•metinį susirinkimų sekmadie
nį, sausio 8 d., parapijos mo
kyklos kambaryje, 2 valandų 
po pietų. Visi nariai kviečia
mi būtinai laiku pribūti, nes 
turime aptarti daug svarbių 
reikalų. Kadangi draugijai su
eina 25 metai gyvavimo, tai 
turėsime aptarti tų reikalų, 
kad galėtumėm surengti kų

vėl mus aplankė ir kiekvie
nam lietuviui dovanojo po do
lerį. Tai jau antrų kartų ji 
mus aplanko Naujų Metų pro
ga su tokia stambia dovana.

Ši kartų dar buvo ir Chi
cagos American dienraščio ra- 
porteris S. Pieža, kuris nu
traukė ir porų grupių paveik
slų, tad ir amerikonai pama
tys, kaip brangioji ponia link
sma šypsena gražiam veide, 
duoda dovanas vargšams. Jis

rinkinių sausio 8 d., Šv. Jur
gio mokyklos kambary, ant 
antrų lubų. Visos narės ma
lonėkite susirinkti. Bus ren- 

. Vyčių choro “Įvairumai 1939 .karna darbininkės vakarienei 
nės Brighton Parke, Enčeriai. me|.ę„ vakare, Lietuvių Audi-'ir svarstoma daug dalykų, 
augina šešis sūnus ir penkias tori joj, sausio p9 d. Stab., M. Kareiva, fin. rašt.
dukteris. Visi lankė ar kiti
dar lanko parapijos mokyklų.
Penki jų baigė, kiti greit baigs 
aukštesnes mokyklas, kaip tai 
Šv. Kazimiero akademijų ir 
De La Šalie Higb School.

J. K. Enčeris yra Gedimino 
Statybos ir Paskolos bendro
vės raštininkas. Bendrovė spa
rčiai auga, nes visų taupyto
jų indėliai apdrausti iki pen
kių tūkstančių dol. U. S. In
surance Cor. Piršlys

kius namams reikmenis už la
bai mažas kainas. Nepamirš
kite pasiklausyti. Rap. J.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

■ REUMATIZMAS 
: SAUSGELĖ

Nealkankyklte savęs skaus-| 
mals: Reumatizmu, Sausgėle,

Kaulų Gėlimų, arba Mėėlun- I 
glu — raumenų sunkumu: nes . 
skaudėjimai naikina kūno gy- 1 
vybę Ir dažnai ant patalo pa- | 
guldo.

CAP8ICO COMPOUND mos- 
tis lengvai prašalina vlršminė- 1 
tas ligas: mums Šiandien dau- | 
gybė žmonių siunčia padėko- 
nes pasveikę. Kaina 60c. per I 
paštų 65c. arba dvi už $1.06. , 
Knyga: ‘‘SAT.TTNIS SVEIKA 1 
TOS” augalais gydytis, kaina | 
66 centų.

Justin Kulis i
3259 80. HALSTED 8T. <

Uhic&go. DL 1

LOANS & INSURANCE
i\ ai.i. 11 s r.i: \\< m -

Building Management 
JOHN r. i:\vali)
KIAI.IA UOAll’AM. In,.

3236 S. Halsted St.
Phone CALU.UET -

CLASSIFIED
RENDON TAVERNAS 

Pilnai įrengtas, dirbtuvių aplelinkė- 
je. Prieinama kaina. Telefonas:
Ro<jkweu LltLL—

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių bungalow. 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
čius. 2 karų garadžius. Kaina $5,600. 
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rock- 
well Street.

. PAIESKAUKainos Numažintos — Pusbrolio Jono Blaževičiaus. 1916 
metais gyveno Chicagoje. Kurie ži-

AM T C I note arba girdėjote apie j}, prašau
’ '-J I-i A O pranešti. Būsiu labai dėkinga. Vero-

' nlka šalnlenė, 4430 South Hermitage
PIRKITE DABAR! — S AUKITE ___________________________

DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

Reikalinga moteris arba mergina 
prie namų ruošos darbo ūkyje. At-

EOO .......................... ....................... 96.66 sišaukite: K. Stulginskis, Rural lito.
NUT  .......................................... 96.00 3» «,«»«<■
BIG LUMP ................................... $6.00 '
MINE RUN ................................... $5.75 PARDAVIMUI TAVERNAS
SCREENINGS .............................. $6.00 Pilnai įrengtas tavernas parduoda

mas pigiai. Atsišaukite: 330814 W,Tel. ARDmore 6975 A3rd Street, Chicago, nilnois.

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, Rl. 

Telefonas VTCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien ir Vakarais Ir 
Sekmadieniais

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUIORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
TVholeaale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gantl tikrai Lie
tuviškų Importų Valstybinę Deg

tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmidaa 

Savininkai

Šig radio, kaip paveiksle: 
Zenith, Pbilco, ar RCA 
Victor išdirbystės tiktai

069-50
Pagauna visas tolimas stotis 

ir mažas stotis gerai 
perduoda

los. F. Budrik, Ino.
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3068
Dabar tęsiasi didžiausias 
rakandų ir radijų špardg- 

i rimas, •

Leidžiami žymūs 
programai:
WČFL—970 k. nedėliomis 

5:30 iki 6:30 vakare.
W1IFC—1420 k. ketvergais 

7:00 vakare.
WAAF—920 k. pagedėliais 

ir pėtnyčiomis 4:00 P. M.

Pavyzdinga Draugija
BRTGHTON PARK. — Dr- 

ja Saldžiausios Širdies V. Jė-I 
zaus kuo smarkiausia rengėsi 
prie metinio vakaro, sausio 
29 d. Bet, išgirdus, kad Lie
tuvos Vyčių apskrities choras 
rengia koncertų tų patį vaka
rų, savo vakarų perkėlė į sau
sio 8 d. Vakaras bus Wenge- 
liauskio svetainėj, 45th ir Ta
lman avė.

Kada visuomenė šitokiu bū
du užjaučia jaunimų, paska
tina jį daugiau darbuotis. To
dėl Vyčių choras nuoširdžiau
sia dėkoja minėtai draugijai 
už parodytų katal. jaunimui 
prielankumų. Be abejonės, 
daug choro narių atsilankys į 
dr-jos parengimų parodyti sa
vo dėkingumų.

Taipgi draugijos nariai ža
dėjo šimtu nuoš. dalyvauti

REIKALE ATSIMINKITE 
NAUJĄ EXPRESININKĄ

VLADAS
PALIKEVIČIUS
(Vadinamas Wilsonu)

Naujas Hoyne Avė Expre- 
sininkas. anglių ir kuro biz
nierius. Reikale kreipkitės, 
o mano patarnavimu- visi 
būsite patenkinti.

2248 S. Hoyne Avė. 
Tel. Seely 7895

Pranešimas iš Bridge- 
porto

O “L0“*1?! ifc

PASKOLAS
•

Atsiminkite saviškį laikrodininką

ĮMEST JEWELRY AND MDSIC
ANTHONY P. LIAKAS, Prop.

10 METŲ BIZNIO PROGA
Mano modemiškai įtaisytoje krautuvė
je rasite geriausios rūšies brangmenų: 
laikrodžių, žiedų, muzikalių instru
mentų ir tt.

Visus kviečiu atsilankyti ir duoti 
man progų jums patarnauti.

2049 W. 35th St., Chicago
TELEFONAS LAFAYETTE 0332

\T() 5 IKI 15 XII I I,

$5000 APDRM DA 

I 7. TACPOMI’S PINIGl S

Keistuto Loan & 
Building Ass’n.

No. I
3236 So. Halsted St.

Tel. CAI.UMET 41 IR

JOHN P. E\VALI),
Secretary

I

APSISTOKITE PAS MUS 
Tel. CANal 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
KAMBARIAI RENDON, DIENAI 

AR SAVAITEI
SALĖ RENDON DEL VISŲ PARENGIMŲ 

w « .. VESELEMS. ŠOKIAMS, BALIAMS
IValter Neitas, sav. VIRTUVĖ. IR SIDABRINIAI INDAI DYKAI

2435 5a Leavitt Street Chicago, Ilk

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.

TRIJŲ METŲ BIZNIO ATIDARYMU MINĖDAMAS
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midmest Service Statioii
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vlc J«iknl«, ■&▼.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Ižnuomnoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkit* ‘Dr-go’ Classified Skyr.

. į-' k:=A. --



DRAUGAS 7

Keleriopos Sukaktuves Metų Gyvavimo
Sukakties Vakarėlis
Šakių apskričio klūbo metų 

gyvavimo sukakties vakarėlis 
įvyks šį vakarų, 7 it. sausi,o 
ne Kaminskų na'me, bet Sta
naičių mime, 1602 So. 30tli 
Ct., Cieero. Prašomi klūbie- 
čiai ir svečiai nesiveluoti. Pra 
ilžia 7 vai. vakare. Komisija

Klaipėdos Krašto Seimelyje Bus 4 
Lietuvių Atstovai

KAUNAS (VDV.) — Jaunuos. Kiekvienas rinkikas ga 
galutinai suskaičiuoti Klaipė-j Įėjo paduoti balsų už 29 kan
dus krašto seimelio rinkimų didatus. Tokiu būdu balsa- 
duomenys. Apytikrėmis žinio- vimo kortelių buvo paduota

Plačiai žinomas Cbicagos 
lietuvių adv. Jonas Bordenas- 
Bagilžiūnas šiemet mini 30 
metų nuo atvykimo Ameri
kon, 33 metų jungtuvių ir 33 
metų gyvenimo \Yest Sideje 
sukaktuves.

Adv. Bordenas iš Lietuvzjs 
atvyko dar jaunas ir čia ėjo 
mokslus.

1903 ’m. vedė p-lę Ėlenų Ši- 

mkiūtę, šliūbų ėmė Šv. Jur
gio parap. bažnyčioj. Užaugi
no dvi dukteris — Genovaitę 
ir Ceciliją ir sūnų Jonų. Sū-

■■■■

e

Ateikite Pasilinksminti
\YEST SIDE, — Aušros 

Vartų moterų ir mergaičių dr- 
ja, sulaukusi 30 metų savo 
gyvavimo sukaktuvių, rengia
jubiliejinę vakarienę su prog- Minnesota valstybės gubernatorius llarold E. Stassen (rep.) inauguracijos metu vaisty
sima, prakalbėlėmis ir šokiais, sostinėj. Jis yra jauniausias (31 metų amž.) iš visų buvusių tos valstybės guberna- 
Bengimo komisija visas pas- torių. (Acme telepluoto)
tangas deda, kad svečius ir
viešnias kuo geriausia priė
mus, pavaišinus ir palinksmi
nus

rengta. Kalbės gerb. klebonas
kun. 51. Urbonavičius, MIC., i
gerb. vikaras kun. V. Andriu-
ška, MIC ir kiti. Seselių mo- 

nūs šiemet baigs dentisterijoa kyVjjų vai,kai su|oš vai<Uni
mokslus. mėlį. Dainuos Panevėžio eiio-

Praėjusiais metais minėjo lo ras p0 vadovyste Onos Bu-
nietų advokatūros sukaktuves. Jaitienės. Bus ir daugiau ki-Į 

Turi teisių magistro laipsnį tokių pamarginimų. Įvyks se- 
ir taipgi yra kvalilikuotas by- kmadienį, sausio 8 d., Aušros 
lų vesti į Jungtinių Valstybių Vaitų parap. salėj. Durys at- 
Aukščiausiųjį Teismų 5\ asli- sįjarys 3 Val. vak. Vakarienė 

6 vai. vak. Įžanga 
Tik ateikite

ingtone.

Išvyko Į Lietuvę 
Dr. Al. Račkus

Pi nėjusį antradienį apleido

Metinis Balius Rengia Šokių Vakarę
SO. CHICAGO. — Saldžiau

sios Širdies Jėzaus draugija
Vakarienė bus puikiai Pri-1 Chica<rQ A| Račkus o tre- viena didžiausių vyrų ir mo-

' čiadienį laivu Berengsią iš- ten* paSalpinių Šioj
plaukė į Lietuvą. Išvažiuoja- j kolonijoj, rengia metini baku

mas priminė, kad būsimųjį pa
vasarį atvyks į Amerikų ži
noma veikėja Kotryna Račkie
nė, kuri Lietuvoj nesveikau- 
ja. Atvyks čia gydytis ir sa
vo motinos aplankyti.

IBRIGHTON PARK. — Or
gija Saldžiausios Širdies Vie
špaties Jėzaus No. 1 sausio 
8 d. rengia metinį šokių va
karų, Vengeliausko svetainė

ateinantį sekmadienį, sausio je, 4300 So. Talman avė 
8 d., Šv. Juozapo parap. sve-į 
tainėje. Pradžia 6 vai. įžanga 
25c.

Komisija: 0. Gudaitis ir S.

Su šiuo vakaru prasidės ir 
naujų narių vajus. Brighton 
Parko vyrams geriausia pro
ga bus įsirašyti, nes per vajų

mis, Klaipėdos 'mieste lietu
viai gavo 129,840 balsų, o vo
kiškasis sųrašas — 376,133, 
Klaipėdos apskrityje lietuviai 
— 30,422, o vokiškasis — 320, 
623, Šilutės apskrityje lietu
viai — 34,661, o vokiškasis — 
441,679, Pagėgių apskrityje 
lietuviai — 33,146, o vokiška
sis .sųrašas — 470,331. Apy
tikriais apskaičiavimais, lie
tuviai seimelyje turės ketu
rias vietas.

Turėjo teisę balsuoti apie 
70.000 žmonių. Rinkimuose da 
lyvavo labai didelis rinkikų 
procentas, bendrai apie 97

didelė daugybė. Kiekviena ko
rtelė čia skaitoma atskiru ba
lsu. Jeigu nebūtų buvę išbrau
kta iš rinkikų skaičiaus apie 
3000-6000 lietuvių, tai lietu
viai būtų gavę šešias vietas. 
Atsižvelgiant į ypatingai ne
palankias lietuviams rinkimų 
aplinkybes, laikoma, kad lie
tuviai neturi rinkiniuose pra
laimėjimo.

— Jau atidarytas judėjimas 
naujai pastatytu 220 kilome
trų Žemaičių plentu tarp Kau
no ir Klaipėdos. Neužilgo bus 
ir oficialus plento atidarymas.

KIDS' —’Thc Hoxe m me. Nicht*-

jft

| Vasiliauskis darbuojas vaka- nebus įstojamo mokesčio, nei į 
ro pasisekimui. Kviečiame vi-ljaktaro egzaminacijos. 

sus atsilankyti, susipažinti ir

JŪSŲ. Palinksminimui pasišokti prie geros muzikos.

prasidės 6 vai. vak. Įžanga j BRIDGEPORT. — Yra pri- 
Adv. l»oi denas buvo v ienas tik 50c. I ik ateikite, o visi rengtas jums tikras 4 4 good 

iš pirmutinių stoti į plačiųjų būsite priimti, pavaišinti ir! time”. Kas tik norite širdin- į ^u,jame vaHlyba 1939 metams 
Chicagos miesto politikų. 1914 palinksminti, kaip mylimiausi gaį pasilinksminti, kas tik i senoji: pirm. .J.

m. respublikonų tikietų v ai ė- sveteliai ir brangiausios vieš- j norite atgaivinti savo nupuo- Ratiliu, v ii e pinu. 51. Ni 
si į aldermonus, bet 30 opo- neles. Komisija lūšių dvasių, kas tik mėgsta

te gardžiai pasijuokti, tai še

ši draugija yra didžiausia 
ir turtingiausia pašalpinė ka- 

Giuodžio 2.) d. įvyko diau- talikiška draugija šioj koloni

joj. Norintieji gauti aplikaci
jų, gali gauti šokių vakare. 
Taigi, pasinaudokite šia pro-

metinis susirinkimas,

nentas demokratas laimėjo.

Prieškariniais laikais \Yest 
Sidėje adv. Bordenas turėjo

kmadienį sausio 8 d. 6:30 v.
vak. būkite Šv. Jurgio parap.
salėj. Pamatysite vaidinimų
linksmios komedijos “5Ioder-
niški Kaimiečiai”. Vaidins
nuo seniai pagarsėjusi Mas-
kolaičių trupė iš North Side.

,. . . ... , . , Gerų vaidinimų mėgėjai
Adv. Bordenas kartu su adv. kviečia visus pasilinksminti: . . v. . , , .

. . kviečiami atsilankyti kaip vie-

bankų tame name, kur dabar

Rengia Šaunų Vakarę
TOWN OF LAKE. — šv.

yra Diaugo patalpos. Adv. i<azį1Hiero Akademijos Rėmė- 
Bordenas tų namų TT. 51ari- 
jonams perleido lengvomis iš
lygomis.

jų 1 skyrius rengia šaunų va
karų sausio 8 d., parapijos sa
lėj. Pradžia 6 vai. Rėmėjos

J. Kucliimku (kurs jau mi- jauni pasišoks prie geros nui
ręs), buvo suorganizavęs mo- zikos, o senesnieji pasišneku- 
terų klūbų. Laike kun. Pr. Se-! čiuos su draugais ir pasilink- 
rafino klebonavimo adv. Bor- smins.

Serijas ti kietas geras bus 
ir į svetainę įeiti.

Taigi rėmėjos lauks atsilan
kant visų seselių prietelių.

Rėmėja

tiniai, taip ir iš kitų koloni

jų.
(Bridgeporte jau daug tikie

tų išanksto išparduota. Atsi
lankys žymūs biznieriai — J 
Petrauskas, J. Aleksa su žmo
na, A. Budrys, S. Mielinis su 
žmona, A. Kalėda su žmona, 
F. Vaičkus ir daugelis kitų. 
Daugelis darbuotojų taipgi 
jau turi tikietus.

denas buvo parapijos komite
tas. Tąsyk Justinas 5Iackevi- 
čius, dabar Standard Federal 
Savings and Loan B-vės pre
zidentas, buvo parapijos raš
tininkas

Dabar adv. Bordenas su sa
vo šeimyna gyvena 51arquette jįo;o universitete. Jo sumany- 
Parke, 6439 So. Kock\\ell st., niu įj Lietuvos buvo atvykę 
tel. Rep. 9600. O ofisų turi Amerikon sportininkai ir jis . .,
West Sidėj Metropolitan State rūpinOsi jų lnaršrutu šioje ša-į pr°g°,S ,paS1S°ktl; . . 4 
Banko name, 2201 W. Cermak jyje , Atsilankykit visi, ir visi tu-
RJ. * ’ ’ rėsite good time. Nesivėluo-

I Už jo daugeriopus užpelnus kitę.
Jų vienas žentas, kurs yra jjctuvos vyriausybė yra su- Pramogų rengia Labdarin- 

vedęs Ceciliją, yra \\ illiam I. teikus jam ordenų. Rap. gosios Sųjungos 5 kp.
Price, gyvena Californijoj,
3008 Motor avė., I os Angeles.
Jie turi gerų pažintį ir kai
mynystėje gyvena su J. J.
Belskio šeimyna. O antras jų 
žentas, kurs yra vedęs Geno
vaitę, yra Jonas Zcineris, gy
vena 1442 W. 83 st. šiomis 
dienomis jiedu susilaukė įpė
dinio - sūnaus, kurs tėvams 
suteikė didelio džiaugsmo.

Adv. J. Bordenas neseniai 
aplankė Lietuvų. Ten buvo 
pripažinti jo užpelnai senajai 
tėvynei ir visur buvo iškil-Į 
mingai priimtas. Jo sumany-Į 
•mu Lietuvos vyriausybė auti-’ 
ko teikti stipendijas Ameri
kos lietuvių jaunuoliams, stu
dijuojantiems Vytauto Did-

Po vaidinimo gros jaunų 
lietuvių benas ir jaunimas tu-

ckolas, nutarimų rašt. — A. 
Kalzanauskienė, finansų rašt. 
— A. Kasparevičius, kasie- 
rius — J. Pocevičius.

Rašt. A. Kalzanauskienė

ga.

Be to, nesirgę nariai šiam i 
vakare per dešimt metų gaus 
dovanas, taip pat hus ir išlai-' 
nuėjimų. Šokiams
orkestrą.

gries gera

Širdingai visus kviečia va-
Apie GotaUtŲ Šeitnynę ^ar° komisija ir valdyba.

BRIGHTON PARK. — Vi-1 PirnL S‘ J* Barkauskas 

ncas ir Barbora Gotautai, 4414 
So. California avė., užaugino 
tris sūnus Jonų, Bronių ir Si
monų.

Jonas su savo žmona užlai
ko kriaučių šapą, Bronius tai
pgi yra biznierius, vertėsi 
kriaučyste ir turėjo gazolino 
stotį. Simonas užlaiko du tro
ku ir yra pilnas ekspresinin- 
kas. Jų tėvai nusipirko far- 
mų Indiana valstybėje.

Visi minėti broliai Gotau
tai gyvena minėtu adresu. Jie 
visi turi gerų patyrimų savo 
amatuose ir užsiėmime. Rei
kale patartina į juos kreiptis.

Vytauto Parke 
Piknikai 1939 m.

Parapijos:

Šv. Jurgio — gegužės 21 ir 
rugpiūčio 27 d.

Šv. Kryžiaus — birželio 25 
ir rugpiūčio 20.

Nekalto Prasid. P. Š. — lie
pos 2 ir rugsėjo 17.

Gimimo Panelės Šv. — bir
želio 11 ir rugsėjo 3.

■ birželio 18

Daug žino, mažai išmano.

f

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis....................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paauksotais 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. gerais virš......................* *................................................ 75c

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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lerk of u.s. 
ūstnct court

Probibicijos laikais pagarsėjusio butlegerib ir gengs- 
terių vado Al Capone šeima per savo advokatų Amer. 
J. V. iždui atmokėjo dalį ieškinio (iš $50,000.00) už nu- 
sukimų mokesčių (income tax) iš 1932 m. nuo slapto 
munšaino gaminimų ir pardavinėjimų. Kaip žinoma, jis 
yra nuteistas į federalį kalėjimų Alcatraz saloje, Pa- 
cifiko okeane. Spėjama, kad dabar jis bus iš Alcatraz 
perkeltas į kitų kurį federalį kalėjimų, kur turės iš
būti likusį terminų. Dešinėj pate Al Capone. (Ac. photoĮ

Šv. Antano
ir rugsėjo 10.

Visų Šventųjų — gegužės 
Rap. 14 ir liepos 16.

Dievo Apvaizdos — birže
lio 4 ir rugpiūčio 6.

Šv. Alykolo — liepos 23. 
Aušros Vartų — rugpiūčio

13 d.

Šv. Petro ir Povilo — ge
gužės 7 ir liepos 30.

Šv. Juozapo — gegužės 28
ir spalių 1.

Šv. Kazimiero — liepos 9 
ir spalių 8.

Lietuvos Vyčių — liepos 4 
Labdarių Sųjungos — ge

gužės 30.

Dienraščio “Draugo — ba
landžio 30 ir rugsėjo 4.

Šv. Kazimiero Akademijos 
— rugsėjo 24.

Kun. JL Linkus

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS ,

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

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gautu —

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

___
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JUBILIEJAUS
etų

KONCERTAS
Sekmadienyje, Sausio-Jan. 22 d., 1939 m.

SOKOL SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. VAKARE. 

ŠOKIAMS, KURIE PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE, 

GROS JACK BARRY S ORKESTRĄ

•

“Draugo” koncerto programą išpildys rink
tinės muzikos, dainos, meno, grožio jėgos —

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS 
ORKESTRĄ IR ŠOKIKĖS, ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS RINKTINIS MERGINŲ AN- 
TIFONALIS CHORAS, KURIAM VADO
VAUJA ĮŽYMUS VADAS PROF. MUZ. 
ANTANAS POCIUS, IR VISŲ ŠVENTŲ 
PARAPIJOS RINKTINIS CHORAS IR AR
TISTAI - MĖGĖJAI PO VADOVYSTE 
GABAUS MUZ. S. RAKAUSKO, BEI AUŠ
ROS VARTŲ, VADOVAUJANT PROF. 
MUZ. J. BRAZAIČIUI, ATSIŽYMĖJĘ 
CHORISTAI IR CHORISTĖS.

Šv. Kazimiero Akademijos Orkestrą, Chicagos Arkivyskupijos čempijonė — penkis kar
tus paeiliui laimėjo pirmąją dovaną, išpildys žymią “Draugo” Koncerto dalį.

•A,

I

a

Taipgi dalyvauja “Draugo” koncerte atsižy
mėję muzika, dainomis ir grožiu: K. Sabonis, J. 
Kudirka, V. Daukša, M. Janušauskienė, J. Sa- 
moška, C. Miliackas, p-le Kondrataitė, Gaubis, 
Dr. C. J. Svenciskas>.

Iš Lietuvos komedijantas su savo pagelbininkais krės 
“Draugo” koncerte pertraukomis šposus.

Nuoširdžiai kviečiame visus, be jokios išimties, 
dalyvauti dienraščio “Draugo” koncerte ir pa
sigrožėti lietuvišku grožiu bei menu.

Įsigykite iš anksto “Draugo” koncerto tikie- 
tus, kuriuos galima gauti “Draugo” ofise ir pas 
“Draugo” agentus.

Smuikog

Mary Frances Stack 
Joana Juškaitė 
Cecilia Kvietkiūtė 
Mercedes Schell 
Adelina Jenčiūtė 
Catlierine Jansen 
Joana Uksaitė 
Mary Rose ITausser 
Elzbieta Vitkiūtė 
Margaret Ekins 
Juozapina Kasmauskaitė 
Joana Stankiūtė 
Loreta Purtokaitė 
Kristina Kuogaitė 
Lncilė Varkalytė 
Ann McNally

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRO PERSONALAS 

Fleitos
Altai

Valeria Kraučiūnaitė 
Darata Pilipavieiūtė 
Rita O’Donohue 
Aldona Norbutaitė

Celės

Genė Saurytė 
Genė Varkalytė 
Mary Stapleton 
Gloria Kliaugaitė 
Juozapina Zizaitė

Kontrabasai

Florence Przybylski 
Mildreda Kišonaitė 
Elena Kulpinskaitė

Irena Dovalgaitė 
Marian Kvacala

Obojus

Delia McNamara
Klarnetai

Marcella Dunneback 
Naomi Schodrof 
Florencija Juravičiūtė 
Juozapina Paterabaitė 
Zofija Žukaitė

Saksofonai

Marguerite Hoffman 
Genevieve Wiora 
Arlene Schroeder

Fagotas £

Dol ores Lumpp

Kornetai

SUS

*:

Joana Jurkuaitė 
Lucilė Pleką vičiūtė 
Jacąueline Johnson 
Ona Kulpinskaitė 
Bronė Aleksiūnaitė

Miško ragai

Genė Locaitytė 
Elena Čiapaitė 
Genė Ambrozaitė

Trombonai

Stefanija Kupčiūnaitė 
Noreen O’Donnell

Būgnai, ir t.t.

Jadvyga ’Raubū naitė 
II a Mae Zuraff

Pianinas

Anna Belle Loughnane

K


