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OiaoiMaino Mnssolinio pasitariu, 
sakoma, nepasisekė ir nutraukti

Iš vakaro “brangus” svečias 
šauniu pokyliu pagerbtas

Prez. Rooseveltas nurodo kongresui 
skirti 552 mil. dol. ginklavimuisi

Pareiškia, šalis visiškai 
nepasirengusi apsaugai

ROMA, saus. 12. — Po i vy
kusiųjų šiandien Chamberlai- 
no su Mussoliniu pasitarimų 
oficialiai jokių žinių nepaduo- 
ta. Dėl to kilo kalbos, kad pa
sitarimai neturėjo pasiseki
mo. Kiekviena pusė griežtai 
laikosi savo nusistatymo.

Diplomatiniai stebėtojai 
žengia toliau. Jie sako, kad 
pasitarimai visiškai nutrauk
ti esant priešingoms nuomo
nėms. Ministras pirmininkas 
Chamberlainas Romoj išbus 
iki šeštadienio, bet vargiai jis 
susieisiąs su premjeru Musso
liniu.

Sakoma, Chamberlainas at
sisakęs pripažinti Ispanijos 
gen. Franco vyriausybę, nes 
Italija iš ten neištraukusi nu
statyto skaičiaus italų karei
vių. Taip pat neremiąs Itali
jos jos imperijalistiniuose sie
kimuose — Praneūzijos terito
rijų pasisavinimais. Tas nesu
derinama su Mussolinio žy
giais. '

Aiškinama, Chamberlainas 
Romon atvykęs daugiausia su 
stiprinti Britanijos draugin
gus ryšius sn Italija Vidurže
mio jūroje.

Įdomiausia tas, kad čia vie
šint Chamberlainui Italijos 
užs. reikalų ministras Ciano 
šiandien turėjo pasitarimus su 
Vokietijos ambasadorium. 
Kiek anksčiau premjeras Mu
ssolini priėmė japonų amba
sadorių.

MILIJONAI SVETIMŲ 
ŠALIŲ AGENTŲ 
VEIKIA AMERIKOJE
Chicagoj lankėsi kongreso 

atstovas M. Dies, dem. iš 
Tex., kongresinio komiteto 
tirti svetimšalių antiameriko- 
nišką veiklą Amerikoje pirmi
ninkas.

Jis tvirtina, kad J. A. Val
stybėse šiandien dirba apie 
10 milijonų svetimšalių agen
tų. Jie sudaro gausingas or
ganizacijas, o šios savo keliu 
— blokus, ir varo galingą 
propagandą įvairių “izmų” 
naudai.

Dieo komiteto pastangomis 
iškeliami aikštėn komunistų 
žygiai Amerikoje.

VOKIETIJOS NACIAI 
GRASINA ŽYDAMS

BERLYNAS, saus. 12. — 
Vokietijos nacių spauda sukė
lė naują triukšmą gavus žinių 
iš Hagos, Olandijoj, kad tenai 
šaudyta į nacių pasiuntinybės 
ir konsulato valdininkus per 
langus. Naciai pažymi, kad 
tai būsiąs žydų darbas ir 
jiems grasina naująja pagie
ža.

3c a Copy

ROMA, saus. 12. — Angli
jos ministro pirmininko Cham 
berlaino pagarbai vakar va
karą Venezia rūmuose sureng
tas valstybinis pokylis. Cbam- 
berlainas su premjeru Musso
liniu pasikeitė linkėjimais. A- 
budu pareiškė pageidaują ir 
siekią taikos. Tik tie siekimai 
nesuderinami.

Mussolinis pageidauja tai
kos su teisybe, o Chamberlai
nas — pasitarimų metodais.

Iš Mussolinio. kalbos paniš
ki, kad Europoje tik tuomet 
bus galima pasidžiaugti tai
ka, kai Italija ir Vokietija 
laimės kolonijų koncesijas. 
Priešingai gi šios abi valsty
bės nenumaldinamos. Tas rei
škia, kad Italija nori įsigyti 
Tunisiją, Korsiką, Džibouti ir 
kitas prancūzu} teritorijas, o 
Vokietijai turi būti grąžintos 
buvusios prieškarinės koloni
jos.

Anglijai yra gyvas reikalas 
draugingai sugyventi su Ita
lija, nes Viduržemio jūra yra 
britų imperijos gyvybės ke
lias, kurį Italija gali užblo
kuoti.

Įdomu kaip baigsis Cham- 
berlaino su Mussoliniu pasita 
rimai.

SENATO PAKOMITETAS
NIEKO NERANDA PREŠ
PROF. FRANKFURTER)
AVASHINGTON, saus. 12.— 

Senato juridinis pakomitetas 
šiandien išklausinėjo patį 
prof. F. Frankfurter'}, kurį 
prezidentas skiria vyriausio
jo teismo teisėju.

Vakar pakomitetas girdėjo 
daug peikimo. O šiandien ra
do, kad prof. Frankfurteris 
nesąs komunistas, bet laisvės 
šalininkas. Tad vienu balsu 
pripažino jo nominaciją ir sa
vo sprendimą įteikė pačiam 
komitetui.

SOVIETUOSE DARBININ
KŲ RIAUŠĖS

RYGA, saus. 12. — Atvyku 
šieji čia iš Maskvos pasakoja, 
kad amunicijos fabrikuose Tu 
los mieste 30,000 darbininkų 
sukėlė riaušes pasipriešinę 
naujam darbininkų varžymui.

ĮSPĖJA ALDERMONUS 
MAŽINTI IŠLAIDAS

Žinoma “Civic Federation 
and Bureau of Public Efficien 
cy” įspėja Chicagos aldermo- 
nų tarybos finansinių reikalų 
komitetą, kad jis tikrai susi->•

'rūpintų mažinti miesto išlai
das. Nes kitaip miestas ir vėl 
negalės galų sudurti su galais 
piliečiams pasipriešinus kas 
metai keliamiems mokestims.

Chicago, IllinoL, Penktadienis, Sausio-January 13 d., 1939 m.

• KAS BUS DAROMA SU TAIS ŽMONĖMIS?

Missouri valstybės keliose apskrityse žemės ūkių savininkai pašalino iš ri
kių nuomuotojus, kurie įdirbo žemę ir derlium, dalinosi su savininkais. Žmo
nės nesutiko su paduotomis naujomis sąlygomis. Sakoma, pašalintųjų yra 
apie 1,700 su moterimis ir vaikais. Jie vi si išsikraustė j pavieškelius ir ten lau
kia vyriausybės pagalbos. Jiems grasina šaltis ir badas — neturi pastogės ir 
maisto. Čia vaizduojama pašalinto žemdirbio šeima, apsistojusi pavieškely.

I . (Acme telephoto).

New Yorko kyla pavojinga komunistu 
banga; viena gatve atrado lyg Maskvoje

Raudonieji drįsta kėsintis 
prieš Katalikų Bažnyčią

NEAAr York. — Jėzuitų lei
džiamas savaitraštis “Ameri
ca” šios savaitės laidoje pa
reiškia, kas šiame mieste jau 
reiškiasi komunisttų smurti
nės ir antireliginės bangos. 
Iš pradžių jos dar nežymios. 
Bet jei toliau prieš raudonuo
sius nieko nebus veikiama, 
tos bangos kaskart didės ir 
gyventojai atsidurs pavojuje.

AVest 14 gatvė jau dabar 
atrodo lyg Maskvoje. Komu
nistai piketuoja krautuves, 
kurių savininkai atsisako au
koti Ispanijos raudonųjų gai
valams. Tenai yra Švč. P. Ma 
rijos Guadalupe bažnyčia. An 
dai iš po nakties rasta bažny
čios priešakis raudonu dažalu 
nuteptas. Išbraižyti sovietų 
simboliai.

Tai pirmoji komunistų ata

RESPUBLIKONAI NEKO
VOS PRIEŠ PARDAVIMO 

MOKESČIUS

SPRINGjFIELD, Ilk, saus. 
12. — Legislatūros rūmuose 
respublikonų daugumos vadas 
R. J. Branson pranešė, kad 
respublikonai neveiks sutarti
nai tikslu sulaikyti 3 centų 
pardavimo mokesčių pratęsi
mą iki liepos 1 d. Sako, šis 
klausimas paliekamas kiekvie 
no paskiro atstovo nuožiūrai.

BUS ŠVENTINAMA 

KOKATEDRA

ATLANTA, Ga. — Jo Emi
nencija kardinolas Dougherty, 
Philadelphijos arkivyskupas, 
šio sausio» 18 d. Čia šventins 
Kristaus Karaliaus kokated- 
rą. Dalyvaus keletas vyskupų.

ka prieš Katalikų Bažnyčią 
Amerikoje, pareiškia “Ameri
ca”. Vadinasi, komunistai jau 
nusitraukia kaukes ir prade
da drąsiau kovoti prieš religi
ją ir prieš tuos visus, kurie 
jiems nepritaria, o šiame at
sitikime, kurie atsisako va
duoti Ispanijos bolševikus.

Komunistų gaujos piketuo- 
damos krautuves šalia bažny
čios gatvėje viešai pašiepia 
einančius katalikus, pajuo
kia tai visa, kas katalikams 
yra šventa ir brangu. Visur 
girdisi nepadorų kalbą kata
likų ir krikščionybės adresu.

Tais ir kitais įvykiais išju
dinta bendruomenė apsigink
lavo teismo “injunctionu” 
prieš komunistus piketinin
kus. Bet tas menkai padeda. 
Raudonieji ir toliau trankosi.

KAREIVIAI NUŽUDĖ GEN. 
CEDILLO

MEKICO CIT.Y, saus. 12. 
— Meksikos karo departamen
tas paskelbė, kad San Lui s 
Potosi valstybėje kareiviai nu 
šovė gen. Cedillo, kurs perei
tą pavasarį vadovavo sukili
mui toje valstybėje.

VENGRIJA PRIPAŽINO 
MANDŽIUKĄ

HSINKINGAS, Mandžiu- 
kas, saus. 12. — Vengrija pri 
pažino japonų sukurtą šią 
Mandžiuko valstybę.

ITALIJA PRISIUNTĖ 
DAUG MENO KORINIŲ

NEAV YORK, saus. 12. — 
Čia į pasaulinę parodą Italija 
prisiuntė kelių milijonų dol. 
vertės meno kurinių.

BELGIJOJE NEUŽILGO 
ĮVYKS LIETUVIŲ 
MENO PARODA
KAUNAS. —

Kaune buvo suruošta 
moino paroda. Parodos vedė
jai tuomet žadėjo, kad jie at-1" ' ivyks ba]savi.
si teis lietuviams menininkams__ .

v T • • I 1 -T~fc 1 • ■suruosdami ju parodę, Belgi-

daug nukentėti.

joje.
Paskutiniais laikais belgų 

menininkai per Lietuvos už
sieni} reikalų ministeriją krei
peši į Lietuvos Dailininkų są- miesto savivaldybė šventė są
jungą atsiklausdami, kiek lie- vo 20 metų sukaktuves. V. 
tuvių menininkai, Belgijoje Reikalų Ministro ir savo var-
ruošdami meno parodą, galė
tų išstatyti savo darbų. Be to, 
prašė pranešti, kiek būtų iš
statoma tapybos, skulptūros 
ir grafikos darbų atskirai. Ga 
vę tuos duomenis belgi} meni
ninkai parodai parūpintų tin
kamas patalpas. Jie pagei
dauja, kad lietuvių meno pa
roda būtų suruošta šiemet va 
sario ar kovo mėnesį.

Lietuvos Dailininkų sąjun
gos valdyba paskutiniam po
sėdyje aptarė Belgijoje meno 
parodos ruošos klausimą. Nu
matoma parodoje išstatyti 120 
tapybos darbų, apie 20 skulp
tūros ir 40 grafikos. Parodai 
bus parinkti patys geriausi 
darbai. Parodai laikas dar ne 
nustatytas.

BOSTONE PASIBAIGĖ 
STREIKAS

BOSTON, Mass., saus. 12. 
— Čia nutrauktas sunkveži
mių vežėjų vieną savaitę vyk
dytas streikas. Vežėjai iš da
lies laimėjo.

NUŽUDYTAS GY
DYTOJAS

Nežinomas žudikas vakar 
popiet Willmette priemiestyje
nužudė dr. G. E. Mordoffą jo 
kabinete, 11167 AVillmette ave.giųjų gėrimų skelbimus.

Kaina 3c

AVASHINGTON, saus. 12.— 
Prez. Rooseveltas kreipėsi kon 
gresan su priediniu praneši
ma Ragina šalies atstovus 
skirti 552 milijonus dolerių 
ginklavimuisi — šalies saugu
mo pasiruošimui.

Kongresui pripažinus rei
kalaujamą sumą, ateinančiais 
metais ginklavimuisi pasida
rys 1,341 milijonas dol. išlai
du.

DEMOKRATAI IMASI
VISU PRIEMONIŲ
PRAVESTI WPA FONDĄ
AVASHTNGTON, saus. 12. — 

Kongreso žemuosiuose rūmuo 
se imta svarstyti AYPA išlai
doms fondo klausimas. Prez. 
Rooseveltas reikalauja 875 mi 
lijonų dolerių išlaidų iki lie
pos 1 d. Rūmij pakomitetas tą 
sumą sumažino iki 725 milijo
nų dol.

Demokratai atstovai regi- 
mentuojami būtinai pripažin

davo laiku prezidento reikalavimą. Sa- 
k0) kitaip bedarbiai galėtą

MIESTO SAVIVALDYBĖS 
SUKAKTIS

TELŠIAI. — Gruodžio 16 d.

pada-
darbų
metu

du sveikino apskr. viršininkas 
Šalkauskis, vyskupijos kurijos 
vardu prel. Narijauskas. Gau
ta eilė sveikinimų telegramo
mis ir laiškais. Mirusius savi
valdybininkus pagerba atsis
tojimu.

Burmistras Mylimas 
rė miesto įsikūrimo ir 
apžvalgą. Miestas šiuo
turi apie 10,000 gyventojų, 
užima (plotą 853 ba). Įvedus 
litą sąmata siekė tik apie 57,- 
000 Lt. dabar gi jau per 310,- 
000 Lt. Miesto statyba ir ju
dėjimas ypač padidėjo, kai 
vyrausybė nutiesė pro Tel
šius geležinkelį. Šiuo metu 
vyksta stambi privati statyba 
ir sklypai žymiai pabrango. 
Pravesta eilė gatvių, sutvar
kytas grindinys ir kt. Savival 
dvbė turi įsigijusi savo elek
tros stotį, miestas aprūpin
tas dviem pradžios mokyklo
mis. Telšiams 1931 mt. sutei
kta pirmaeilio miesto teisė. 
Nuo to laiko pradėjo dar spar 
čiau tvarkvtis.

PRIEŠ SVAIGIŲJŲ GĖRI
MŲ SKELBIMUS

AVASHINGTON, saus. 12.—
Senatui įteiktas bilius suvar
žyti laikraščiuose dedamus ir 
per radiją pranešamus svai-

No. 10

I Prezidentas randa, kad tik 
oro laivyno korpusui reikalin 

1 ga 300 milijonų dol. išlaidų. 
Būtinai reikia mažiausia 3,000 
naujų karinių lėktuvų.

Pranešime pažymi, kad J. 
A. Valstybės šiandien su gin
klavimosi toli užsilikusios nuo 

Į kitų valstybių. Pasiruošimas 
esąs lygus 1917 metų pasinio 
Šimui. Tas gi pavojinga, ypač 
šiais nerimo laikais.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
Prieš Kalėdas Lietuvoje iš

kelta kampanija panaikinti eg 
lučių naikinimą ir tradicinį ją 
parengimą Kalėdoms. Bet ne
sulaukta visuomenės pritari
mo ir pasiliko kaip buvę.

Lietuvos spauda praneša, 
kad prieš Kalėdas Kaune ir 
kituose miestuose buvo žy
miai pagyvėjusi prekyba. Gau 
šiai pirkta įvairių rūšių im
portuoti riešutai, saldainiai, 
cukrus, miltai ir kiti šventėms 
reikalingi valgomieji daiktai.

Lietuvos ministrų taryba 
nutarė Klaipėdos krašto gy
ventojams gubernatūros išduo 
damų vizų mokestį sumažinti 
iki 10 litų. Nutarimas tuojau 
įsigaliojo.

Atėjus žiemai kai kuriose 
Lietuvos vietose ėmė stigti 
vandens. Nedaug vandens bu
vo dėl sausos vasaros ir nelie 
tingo rudens. Prasidėję šal
čiai kai kur jį visiškai išnaiki
no. Vietomis ūkininkai gabe
nasi vandenį iš atokių upelių, 
upių arba ežerų.

Lietuvoje iš miestų kelei
vius vežą į provinciją autobu
sai šią žiemą aprūpinti šildy
tuvais. Neapšildomais autobu
sais uždrausta žiemą keleivius 
provincijoje vežioti. Seniau 
taip nebūta.

Neleidžiami iš užsienio į 
Lietuvą įvežti varpai, nes ją 
užtektinai gali pagaminti na
mie vario liejyklos. Ligšiol 
varpų iš užsienio buvo įveža
ma beveik už 60,000 litų per 
metus.

Panaikinus Lietuvos konsu
latą Vienoje, buvęs konsulas 
B. Štencelis grįžo į Kauną.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

ORAS
CHICAGO SRITIS, —šian

dien debesuota; numatomas 
lietus, arba sniguli avimas; 
temperatūra nenustatyta.

Į Saulė teka 7:16, leidžiasi 
4:41,
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PBDNUMERATOS KAJNA: J. Amerikos valstybėse:
Metams — 10.00; Pusei Metu — IO.il; Trims miae- 
Mama — 11.00; Vienam mėnesini — .70* Kitose val- 
etybėee prenumerata: Metams — 17.00; Pupsi metų
— 10.00. Pavienis num. 1*

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašlna. 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti tr trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožlllroa Korespondentų 
prašo rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąją 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymam* ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraštln nededamo*

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavu*

Bntered as Beoond-Olass Matter Maroh Bl, 1*11 at
Chicago, Illinois Under he Act of Maroh B. 187*.

Popiežiaus Žodis

Į apžvalga Į Lėtomis KryžiaiIr Ropintoj tliai
B ■■ ' ■ ■■ ............. 1 Lietuva ararai nakelėse rv- inasis” Orvidas. — AnLietuva garsi pakelėse ry-į naši s” Orvidas. — Anksčiau 

inančiais stilingais kryžiais ir su tėvu, kai jis dar buvo gy-
ir . v. — i • nv i galulaukėse susimąsčiusiais vas, nespėjome patenkinti so-Kaip žinoma, siose apylinkėse veikia Chi-I _ . x . ..... .... .. .. .. , . ...eagos Lietuvių Draugija, kuri gaoa trumpuIh* ure.škm <beay ,«re.kalayUuų. Venas

Apie Vienos Draugijos Stovį

kitas
amžiais kauptą sielvartą ir koplytėlę, trečias kokį nors 

“Permetus į draugiją įsirašė 602 nauji sunkią svetimąją priespaudos šventąjį. O dabar retai kas 
nariai. Jų įrašytojam komisijų išmokėta naštą. Nerasdamas paguodos užeina. Ir dažniausia ne nau- 
$3,000. Vadinasi, už kiekvieno narįo jra- baudžiauninkas pakelėse ir ga jų kryžių užsakyti, bet prašo,

laiku prirašė 
ša, kad:

daug- narių. “Vilnis” pruue mūsų sodiečio širdyje ilgais prašė padaryti kryžių, 
trečias

Penktadienis, .sausio 13, 1939

BM

Popiežius Pijus XI, kalbėdamas keliems 
Šimtams jaunavedžių, kurie atvyko papra
šyti Jo šventenybės palaiminimo, pareiškė: 
“Išrodo, kad žmonija visai užmiršo, kad vy
rai turi kitų tikslų negu apsiginkluoti save 
ir eiti žudyti ir naikinti viens kitą žiau
riausiomis priemonėmis. Visuomenė laukia 
naujų piliečių, pripildytų tiesos, meilės ir 
žmoniškumo dvasia. Tai, kas nėra krikščio
niška, nėra žmoniška ir tai, kas yra prieš
krikščioniška, yra priešžmoniška”.

Į šiuos šventojo Tėvo žodžius visiems rei
ktų gerai įsigilinti. Jei visli tie, nuo kurių 
pareina palaikymas taikos ir ramybės, teisė
tumo ir lygybės, (laikytis krikščioniškųjų 
dėsriių, žmonėms nereiktų bijoti karo, ne
reiktų kentėti tironų priespaudos ir kęsti 
skurdą dėl socialinių neteisybių ir t.t.

Kaip pasaulis būtų laimingas, jei politi
nis, ekonominis ir socialinis gyvenimas bū
tų pasuktas į Bažnyčios nurodytus kelius!

Kongresui buvo pranešta, kad neseniali iš 
Jungtiniu Valstybių buvo išsiųsta per Mek
siką į lojalistų Ispaniją 22 karo lėktuvai, o 
per Kanadą 40 lėktuvų. Juk čia yra aiškus 
peržengimas šio krašto neutralumo įstaty
mo. Nejaugi įstatymai yra leidžiami tam, kad 
jie laužyti? Vyriausybė neturėtų į tai žiū
rėti per pirštus.

* % •
Spauda skelbia, kad kairiųjų darbas teik

ti pagalbą komunistų valdomai Ispanijos da
liai, brangiai kainuoja. Medikalinis Biuras 
Ir šiaurės Amerikos Komitetas Ispanijos de
mokratijai gėlbėti sukėlęs $700,000, iš kurių 
išlaidoms atsiskaitė apie trisdešimts nuošim
čių, būtent $200,000. Vadinamoji Abrakam 
Lincoln Brigade sukolektavo $215,000. Iš tos 
sumos 40 nuoš. Išleista administraciniams, 
spaudos ir kitokiems reikalams. Tos pačios 
organizacijos stengiasi, kr/d panaikinti įsta
tymą, kuriuo draudžiama išvežti iš Jungti
nių Valstybių amuniciją bet kuriai kariau
jančiai pusei Ispanijos civiliniame kare.

šymą, ai* jis būtų jaunas ar senas, išmo
kėta po $5, žinoma, neskaitant kitokių iš
laidų”.
Viso draugija turinti 5,100 narių. Pernai 

mirę 42 nariai. Tas pats laikraštis praneša, 
kad draugijos turtas per metus ne tik ne
paaugo, “bet iš pirmiau sutaupintų pinigų 
teko išimti $9,343.00, kad padengti pasida
riusias išlaidas”. Be to, “V-nis” rašo: “Per 
visus metus , pradedant gruodži# mėnesiu 
1937 m. ir baigiant lapkričio 31 d. 1938 m., 
draugija turėjo įplaukų $50,103.31, kai iš
mokėjimų buvo $55,994.21”. Draugijos tur
tas esąs $36,035.98. Bet, kaip sako “V-nis”, 
“jo dalis yra įvairiuose bonuose ir uždary
tuose bankuose. Žodžiu — užšalo”.

Metiniame susirinkime F. Abekas, rašo

lulaukėse statė kryžius ir rū- kad sutaisyčiau senąjį, jau
pintojėlius, pamaldžiai praei
damas jiems kėlė kepurę, vil
damasis užtarymo ir paguo
dos, kurios žemėje jis nerado.

Pakelėse dygo kryžius po 
kryžiaus, rūpintojėlis po rū
pintojėlio. O sodžiuose vis 
gausėjo “dievdirbiai”. Ir taip 
mūsų šalis garsėjo ne žymiais 
išradimais ar dideliais moks
lo pasiekimais, bet nuosta
biais kryžiais ir sielvartingų 
veidų rūpintojėliais, sukur
tais paprasto sodiečio “diev- 
dirhio”. I

Po ilgų priespaudos metų

griūvantį. Kai atneša, perda
žau, pataisau kas reikalinga, 
ir darbas baigtas.

Tai pasakęs Orvidas deši
niąją ranka atidaro spintelę 
ir išima ryškiomis spalvomis 
nudažytą paukščiuką.

— Kai kryžių ir koplytėlių 
mažai kas užsako, darau vai
kams žaislus. Gal teko Kaune 
jų matyti, mano šitie darbai

Po Svietą Pasidairius
Barcelonos lojalistai šiomis 

dienomis išleido naujus pašto 
ženklus su Tom Mooney, Ed- 
gar Andree ir kitų balšavikų 
pikčeriais., Kiek girdėt, lietu
viški balšavikai labai nepaten
kinti, kad Barcelonos valdžia 
neišleido nei vieno pašto ženk-

— Anglams šerti.
— Kam tie anglai.
— Projektams ruošti.
— Kam tie projektai.
— Akims muilinti,
— Kam tos akys.
— Į anglus žiūrėti, ir tt.

Neturėjo boba bėdos - 
šelį nusipirko. Neturėjo

lo su pikčeriais Pruseikos, navikai bėdos — liuosnorių 
Bimbos, kurie daugiau yra Spanijon pasiuntė. Kol Spani- 
pasidarbavę lojalistanis, negu joj j)UVo, reikėjo juos apreng- 

ir ten pasiekia, — jis pasako neseniai paleistas iš kalėjimo ti> „mitinti, karabinų, kulk 
Mooney. Barcelonos valdžia pripįrkt. Kai grįžo atgal Į 
taip pat neturėjo pamiršti pik meriką reikia jiems namų, 

kurie iš
tas pats laikraštis, “nurodė, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija turėtų grąžinti nariatm jų1 pagaliau lietuvis sulaukė il- 
pilnas teises ir legalizuoti skyrius. Nes da- gaį svajotos laisvės. Nauji a 
bar mūsų skyriai įvairiose kolonijose yra
beteisiai; nariai skaitosi pavieniais, jie ne

turi balso draugijos tvarkyme”.

Vadinasi, draugijoj nėra demokratijos. Ar 
nereiktij komunistų ir socialistų “bendram 
frontui” pradėti dirbti už atstatymą demo
kratijos savo draugijoj, vietoje rūpintis Is
panijos reikalais? Bet čia įeina komplika
cijų: draugija yra valdoma bendrafrontinin- 
kų naujieniečių, nes ir draugijos (Chicagos 
Lietuvių Draugijos) ofisas yra 
name.

ir nusišypso
Iš tiesų Kaune ne kartą te

ko tokių žaisliukų matyti. Mes 
stebimės, kaip jie tokį kelią 
gali nukeliauti. Į tai, lyg suži
nojęs mūsų mintį, atsako pats 

tėjo rūpesčiai ir naujas gyve- “dievdirbis”:
nimas, daug spartesnis 
buvusis. Stigo lietuviui

negu1 — Pauperai (karabelnin-
iaiko kai) šitų dabar daug reikalau-

čerio bent vieno tų,
Amerikos liuosnoriais buvo 
nuvažiavę Spanijon padėt fa
šizmą nugalėti ir grįžo namo 
su demokratijos laimėjimais.

Kauno Kuntaplis užrašė to-

gonim ų, drabužių, maisto, pa
stogių parūpinti.

leisti akims ilsėtis rūpintoje- ja. Su jais ir Kauną pasiekia, fcją tautosaką: 
lio sukauptame veide. “Diev- Šventieji šių laikų žmonėms I
dirbio” darbas mažiau reika- niažai rūpi. Prieš kiek laiko įl ~ Atsiiado Maistelis 
laujamas. Metai po metų bai- vienus atlaidus nusivežiau Maistas, pi oi. Kamp.) 
gia savo kelią eiti apšarmoju- šventųjų, išstačiau ant stalių- gūželiu, 
siais plaukais sunkių lietuvio ko ir laukiu pirkėjų. Priėjęs

žiūrėjo ir pa“Naujienų’ dienų medyje reiškėjai. (vienas vyras
Čia mes, lydimi Buračo pa- klausė.:

Kur Dėtis Žydams
(XX) Žydų problema vėl iškeliama Euro

poje su visu aštrumu. Iš Vokietijos, Italijos 
juos veja, į Palestiną neįsileidžia — tad kur 
žydams dėtis? Tos problemos su visu platu
mu, atrodo, neišsprendžia nė patys žydai, 
bet paskutinis žydų organo lietuvių k. “Ap
žvalgos” Nr. dedą samprotavimus, Kaip ga
lėtų būti išrišta zionistų ateitis:

JAV yra dabar apie šimtą tūkstančių žy
dų, kurie verčiasi žemės ūkiu. Ne mažiau 
kaip šimtas tūkstančių gyvena iš žemės ūkio 
Lenkijoj ir maždaug tiek pat Palestinoj. Jei 
dar prisiminsime žydus ūkininkus Argenti
noj, Sovietų Sąjungoj, Rumunijoj, Slovaki
joj, Lietuvoj ir kituose kraštuose, galėsime 
prieiti išvadą, jog iš viso žydų ūkininkų 
skaičius siekia šešis šimtus tūkstančių.

Mes turime gana žymų žemės plotą — apie 
milijoną ha žydų dirbamos žemės — ir di
delį žemdirbių luomą, kuris pasižymi savo 
prityrimu ir kuris gan dažnai yrą rinktinis.

Žydų viešoji nuomonė gan gerai žino, kaip 
sunku surasti vietą žydų pabėgėliams. Joks 
kraštas nenori jų įsileisti, niekas nenori kon-

sąkojimų, kuris per 10 metų Į — Ko vargsti su jais, ma- 
aplankė apie 50 dievdirbių, nai, kad kas tuos pirks? 
nueisime į gyvųjų dievdirbių sidega:
grįčias ir atsisėdę šalia vars-1 — Ką aš jam galėjau pasa-
toto, prie kurio šie seneliai kyti už tokį šventųjų neger- 
drožia statulėles su jais pasi- bimą? Išbariau ir gana. O tik 
kalbėsime apie buvusias die- jiems padaryk kokią nuogybę, 
,nas ir apie dabartį. tai visi puls kaip musės ant

Pirmiausia vykstame į Kra- medaus, 
žius, apylinkės gyventojų klau | Seno “dievdirbio” veidas už
sinėdami, kur gyvena, “diev-| 
dirbis” Orvidas.

— O, jis jau senas ir niekur 
nesirodo, gal būt miręs, — 
vienas spėliodamas pasako.

— Orvidas man dąrė va ši
tą kryžių, bet kur dabar gyve
na — nežinau, — rodydamas 
apsamanojusį kryžių apylin
kės gyventojas.

Pagaliau trečias pasako, 
kad Orvidas gyvenąs Kra
žiuose.

Jį randame palinkusį prie 
lango ir drožiantį kažkurio 
šventojo statutėje,

(gal
dide-

— Kam tas gūželis!
— Ūkininkų pinigams rink-

— Kam tie pinigai.
— Namukams statyti.
— Kam tie namukai.
— Darbininkams gyventi.
— Kam tie darbininkai.
— Kiaulėms skersti.
— Kam tos kiaulės.

Mahanojaus kaulės linkėjimai:

“Ant galo visiems vėlinu 
Api Nu Yir,

“Kad per Naujus Metus 
butu gud bir.”

Ona Nedidelienė bara savo 
vyrą;

— Liaukis gi kuo tu nuola
tos snikinęs į pentrę ir gėręs 
tą Snapsą. Ar gi pamiršai ką 
daktaras sakė? Juk jis leido 
tau tik po valgio vieną stik
liuką išgerti.

— A, ir klausyk tu dakta
ro. Juk aš negaliu kas pusva
landis valgyti...

Reikia neužmiršti, kad viršminėtos orga
nizacijos yra kontroliuojamos komunistų 'ir 
kitų radikališkų grupių. Joms talkininkauja 
advokatų komisija santykiams palaikyti »u 
Ispanija, Ispanijos Demokratijos Draugai, 
taip pat — American League for Peace and 
Democracy.

• # •

' Šių organizacijų sąjūdis nevertas paramos, 
nes jis pila daugiau žibalo į Ispanijos ugnį 
ir teikia paramą komunistams, kurie neap
gynė, bet pasmaugė demokratiją Ispanijoje 
ir, be to, tiek daug skriaudos padarė Kata
likų Bažnyčiai. Jie išžudė tūkstančius ka
talikų kunigų ir vienuolių, išdegino daug 
bažnyčių ir vienuolynų, atėmė žmonėms re
ligijos laisvę. Tad, suprantama, nė vienas 
katalikų centas neturėtų nueiti katalikybės
naikinimui Ispanijoje.

• * •
Dabartinės šio krašto administracijos opo- 

zioija, laimėjusi kongrese daugiau atstovų, 
stipriau g a1 i kritikuoti vyriausybę ir dau
giau gaišinti kongreso laiką. Būtų gerai, jei 
opozicijos vadai, vietoje tuščių kalbų, kon
krečiai nurodytų vyriausybei, kaip geriau 
buvo galima vesti kraštą iš buvusių ekono
minių sunkumų, kaip aprūpinti kelioliką mi
lijonų bedarbių ir kaip geriau ateity rūpin
tis ir krašto ir žmonių gerove?

“Dievdirbis” Orvidas, nors 
jau sulaukęs žilo plauko ir tu
ri širdies ligą, dar vis galvo
ja persikelti gyventi į dides
nį miestą. Nors žaisliukų ir y- 
ra pareikalavimas, tačiau jam 
mieliau daryti rūpintojėlius. Į

— Kartais galvoju mesti j 

Kražius. Gal kitur daugiau ! 
galėčiau dirbti.

Bet atsiminęs, kad dėl šir
dies ligos vos įstengia per ne
didelį kambarį pereiti, susi
mąstęs pasako:

— Ko man rūpintis. Kiek 
čia begyvensiu, nes širdis kaip 
ant plauko kabo, aną dieną 
jau buvau nuvirtęs...

Nežiūrėdamas senatvės ir 
silpnos sveikatos, ‘dievdirbis’ 
Orvidas nuo ankstaus ryto iki

DIENRAŠČIO
“DRAUGO”

30 METŲ

kūrentų savo advokatams, gydytojams. Įlei
džiami tik aukštai kvalifikuoti darbininkai šventojo statutėje. Orvidas 
ir žemdirbiai. Tačiau kvalifikuotiems darbi- pilno veido žmogus, pasiekęs 
pinkams pakanka darbo ir Europoj. Jie rei- jau 69 m. Buvo svetimųjų 
kalingi ne tik Lenkijoj, bet ir Vokietijoj ir Į priespaudos metais išvykęs į 
kitur. Ameriką, bet vėl grįžo į gim-

Tuose kraštuose yra milijonai bedarbių, tąjį kraštą. Orvido tėvas taip 
bet trūksta kvalifikuotų darbininkų, kurių pat buvo “dievdirbis”. Sūnus |8utemų sėdį kambaryje ir nuo 

eina tėvo pėdomis. Tėvas iaį su darbu rankose. Su mu- 
“dievdirbio” amatu vertėsi ,njs besįkąlbėdamas jis tik aki

Jubiliejinis Koncertas
kai kuriose pramonės šakose tiesiog nė ras
ti negalima. Net ir iš Vokietijos neišleidžia
mi kvalifikuoti darbininkai žydai.

Rytprūsių Lietuviai
‘Liet. Aidas” rašo: “Jau ilgus metus 

prieš pat Kalėdas Tilžėje išeina Jagomasto

iki žilos‘senatvės. Kurį laiką 
ir tėvas ir sūnus — abu “diev 
dirbiai” — darė pakelių kry-

mirką atsikvepia ir vėl palin
ksta prie darbo.

Atsisveikinę su senu žemai-

lietuviškasis kalendorius, kuris išplatinamas kės. Už dešimties kilometrų 
po visą Mažąją Lietuvą. Pietnemunio lietu- paklausk Orvido, visuomet įš- 
viams metinis kalendorius tuo tarpu yra
vienintelė literatūra, spausdinama jiems į- 
prastomis gotinėmis raidėmis, dėl to ir pa
reikalavimas gana didelis. Turint galvoje, 
kad kitų knygelių prūsų lietuviams nebe
išeina, pasistengta kalendoriaus turinį pri-
taikinti skaitytojų reikatavinmm..Šiomisdie- ruria'darb^ jMnJni’oji to
nonos pasirodęs 1939 m. kalendorius, be rink- . ... . . , , . ... . -x • ris vyresniojo “dievdirbio .tinęs beletristikos, pirmoje eileje pasižymi _ . »
skaitymais ir straipsniais apie lietuvių tau-1' ai^ aznaa paša ys,

kad “dievdirbis Orvidas mi- 
visąi nežinodamas, jog

žius ir koplytėles. Daug jų gįų “dievdirbių” išeiname iš 
darbių puošia Kražių apylin- miestelio ir žingsniuojame pro

SEKMADIENYJE,

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

Chicago, Illinois

girsi atsakymą:
— Žinau, žinau, 

“dievdirbis”.
Kadangi ir sūnus ir tėvas 

darė kryžius ir koplytėles, tai 
žmonės dahar dažnai neskiria,

g»ras jis

iišisrikiavusias sodybas. Už 
ketverto kilometrų kelio prie 
vienos sodybos akis susitinka 
su palinkusiu koplytoliniu kry 
žiuin, iš kurio viena statulėlė 
jau iškritusi ir kita jau palin
kusi. Tačiau kai žemaitį pap
rašome tas statulėlės parduo
ti (į&kritusiąją laiko grįčioje), 
jis pagarbiai atsako:

—Čia Orvido darl>as, ne

• Sįfc

V.&-.

-

tos praeitį ir dabartį, Lietuvos valstybės i 
20 m. sukaktuves, Lietuvos jaunimo veiklą r?8

parduosiu. L. A f9

ir t.t. Kalendorių, be kitų iliustracijų, puo
šia įvairūs Kauno ir kitų Lietuvos vietovių 
vaizdai”.

tėvo pėdomis eina jo sūnus. 

— Kiti dabar laįkai, — pa

dėjęs į šalį kaltą sako “jau-

Dulkių prieš vėją nepapūsi. 
Genys margas, pasaulis dat

margesni®.

. . >

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

Kviečiame atsilankyti 
Tikietai jau parduodami

jį *
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MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

Prieš koletų dienų saulė ma 
loniai švietė ir šildė, vėjalis 
pūtė ir judins žalius painių 
medžius, žolelė žaliavo ir gė

lių, be pavėlavimo kad ir vie
nos minutės. Kadangi dan
gaus kūnai keliauja ir sukas 
vienas apie kilų, todėl ir as-

lės žydėjo. Nors tai buvo prn-j tronomai gali pasakyti, kada 
džia sausio šių metų, vienok 1 ir kur atsitiks saulės arba mė- 
atrodė lyg būtų gegužės mė- nėšio užtemimas. Ir pasako
nuo Chicagoje. Bet čia ne Chi- 
eaga, o tik San Francisco, 
Calif.

Kadangi tų dienų neturėjau 
darbo dirbti, todėl nutariau 
nueiti j Golden Gate parkų ir 
ten ramiai laikų praleisti. To
dėl čia matau tas gamtos gro
žybes, apie kurias tik pradė
jau rašyti.

Atsisėdęs ant žalios, minkš
tos žolelės, po palmes medžiu, 
užsirūkiau mano visados nu-

prieš šimtų metų ir daugiau 
pirma negu tas atsitiks. Tai 

Įkas gi ta viskų taip, tarsi ko
kį laikrodį, sutaisė? Žinoma, 
Dievas.

Pamųstykit, skaitytojai, ar 
tas viskas galėtų pats per -save atsirasti, kaip kad akli be
dieviai tiki? Žinoma, ne. Ne
daro skirtumo, ar žmogus y-

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Peoria, Ilk, vra įsteigta draugija kovai su visokios rūšies 
gembleriavimu. Per ilgus 'metus draugijos vadu ir aršiu gem- 
blerių priešu buvo Anton J. Miller. Užvakar parėjus namo 
iš jo garažo piktadariai kulkosvaidžiu mirtinai jį pašovė.

VVEST SIDE
Prašoma Atsišaukti
Albertas Zutaut - Žutautas, 

Žutautų Adomo ir Onos sūnus 
nori surasti tėvų gimines, ka
dangi Albertas čia gimęs ir 
tikra.i nežino, kaip lietuviškai 
jų pavardė skambėjo.

Adomas ir Ona Žutautai at
vyko į Amerikų 1902-3 met. 
Vyriausias sūnus Adomas mė
nesio ar dviejų laive mirė. At
vyko į Pittsburghų ir dirbo 
kasyklose. Vėliau išvažiavo 
AVickba'm, W. Va. Tėvo ir nvo-

dainininkės gražiai padainavo. 
Ypatingai man patiko jaunų 
mergaičių grupė, kuri padui- 
navo “Sveikinimo dainų”, 
“Trys sesytės” ir pašoko ke
letą tautiškų šokių. Mergaites 
išlavino K. Dailidienė. Aš ma
nau, ji nemažai darbo pridė
jo. Ištikrųjų, garbė priklauso 
komisijai: veikėjai P. Band-i 
zienei ir dainininkei K. Dai- 
lidieneį už surengimų tokios 
gražios programos.

Publikos atsilankė gana da
ug. Po visam šokta abiejose 
svetainėse griežiant gerai or
kestrai. Koresp.

ra bemokslis, ar baigęs aukš- ji matome ligoninėj trumpai prieš mirtį. Piktadariai ne- tinos giminės tuo adresu ra
tuosiąs mokslus, jeigu sniege- J suimti. (Acme telephoto) 
nys jo yra sveiki, jis pripa-1

ylėtų pypkę ir sekiau de-jžin‘s’ kad tik Pievas pasaulį 
sutvėrė. Tik visi, kurie turi 
beždžionės smegenis, netiki 
Pievų. Jeigu jie turėtų

isis, knrių kur-ne-kur matės 
ladangėj plaukiant. Mąsčiau, 

kaip aukšta yra toji padangė 
ir kaip plačios erdvės? Kas 
jas taip galėjo sutvarkyti, jei
gu ne Viešpats Pievas? Žino
ma, tik Jis. Pienų mes mato
me aukštai saulę šviečiant, na
ktį milijonus žvaigždelių mir- 
gant. Nors tos žvaigždutės at
rodo visai mažytės, vienok 
kiekviena jų yra didesnė už 
mūsų saulę, kitos net tūks
tančius sykių didesnės. Kas 
gi jas visas sutvėrė ir tenai 
patalpino? Visagalis Pievas. 
Kiekviena tų žvaigždžių turi 
savo kelių. Jos keliauja tam 
paskirtais keliais, vadinamais 
orbitomis. Kiekviena apkeliau 
ja savo orbitų tam tikru lai
ku ir nei viena nepavėluoja 
net vienos minutės, nors jos 
keliauja ne vienus metus, bet 
šimtus ir tūkstančius metų.

Planetos taip pat yra surė
dytos ir visos, sykiu ir mūsų 
žemė, keliauja apie saulę. Jos 
atlieka kelionę paskirtu lai

sve į-
kus smegenis, tuomet galėtų 
kiek nors galvoti. Ir, jeigu 
tik žmogus galvos, jis neras 
kito išėjimo; jis supras, kad 
be Dievo nebūtų sutvertas pa
saulis.

Į KLAIPĖDOS UOSTĄ 1938 M. BUVO 
ĮPLAUKę 1500 LAIVŲ

•* KAUNAS (VDV.) — Lie- mių sukasimus, ir panašiai.
tuvos darbo rinka nėra dar 
tiksliai sutvarkyta. Vienur pa
sireiškia darbininkų trūku
mas, kitur vėl atranda jų per
teklius. Daugiau darbų esti 
vasarų, ir tada darbininkai 
lengvai susiranda darbo. Jau1

Nebūtų bloga, jei bedieviai Į kelinti metai ūkininkai nusi
skundžia, kad jiems trūksta 
darbininku laukų darbams.

Fondas darbams finansuoti

Vyriausybė savivaldybių 
viešuosius darbus paremia pi
nigais. Viešiesiems darbams 
finansuoti jau prieš keletu 
meti) yra įsteigtas tam tikras

šydavo laiškus. Kuomet tėvas 
mirė, Albertas buvo 8 metų, 
gi kuomet motina mirė, buvo 
21 m. Tuo laiku jis tarnavo 
Amer. J. V. kariuomenėj ir 
negalėjęs nei laidotuvėse da- 

' lyvauti.

Atsimena, kad tėvo broliai, 
rodos, Pranas ir Juozas, tuo

Šaunus Pagerbimas
Dvasios Vado

ROCIIESTER, N. Y. — Pi- 
delis skaičius geraširdžių Šv.

nas perstatinėjo kunigus, ku
rie nupiešė kun. Prano būdų 
ir džiaugėsi skaitlinga žmo
nių minia ir nepaprastu entu
ziazmu, apgailestaudami, kad 
jie nėra kunigo Prano vieto
je. Galutinai klebonas persta
tė vakaro garbės svečių, ku
ris sujaudintas vaizdu, Širdin
gai dėkojo rengėjams, klebo
nui, draugams kunigams ir vi
siems dalyviams, žadėdamas 
ir toliau darbuotis, lietuvių 
labui ir prisiminti visus gera
darius šv. Mišiose. Baigiant 
kun. Geiger, kuris jaunų ku
nigų auklėjo vikaraudamas 
kaimyninėje parapijoje, kuris 
taipgi buvo jo globėjas (spon- 
sor) per šventinimus, atkalbė
jo maldų.

Žmonių vakare buvo tiek, 
kad netilpo prie stalų, Reikė- 

\ jo antru sykiu stalas rengti, 
kad visus pavalgydinus. Prie 
stalų patarnavo jauni vaiki
nai, baltai pasipuošę. Visas to

Jurgio parapijos moterį), su- vakaro jtei|ttas knip0
sidėjusios į krūvų, surengė 
bankietu mūsų parapijos vi
karui, kun. Pranui J. Valiu
kui, pagerbti jo gimtadienio

laiku gyveno Chicagoje. Al- Pr°Sa ir sykiu kaipo priėmi-

pasiliktų tik sau bedieviais.
Bet kada jie savo spauda, sa
vo nešvariu liežuviu, darbais , Vasarų daug darbo jėgos ,su- 
ir kitus bando klaidinti, tuo- Įima miestuose namų statybos, 
met daro daug blogo civili-plentų tiesimas, žemių sausi

nimai, tiltų statyba, ir kita. 
Žiema didžiausi darbai vyk
domi miškuose; čia susiranda 
darbo keliolika tūkstančių 
žmonių. Tačiau vis vien žie
mų atsiranda miestuose keli 
tūkstančiai bedarbių. Jais rū
pinasi vyriausybė ir savival
dybės.

zuotam pasauliui. Ne tik kad 
eina pragaro keliu, bet ir ki
tus bando su savim vesti. Ne
gana to, jie ir šį pasaulį ba
ndo paversti pragaru. Tik pa
sižiūrėk į Rusijos bedievį Sta
linų ir Vokietijos svastikos 
garbintojų Hitlerį. Net ir lie
tuviški bedieviai nėra pasi
tenkinę Jungtinių Valstybių 
demokratiška valdžia. ,ne no
rėtų įsteigti čia bedievio Sta
lino pasaulį griaunančių val
džių.

mų j šių parapijų.
Prie gražiai papuošto stalo

be paties garbės svečio, sė
dėjo kun. tėveliai ir sesutė.

Ministrų Taryba šių 1939 pranešti šiuo adresu: Albert klebonas kun. Jonas M. Bak- 
meti) viešųjų darbų planas jau Zotaut, 13095 (iriggs ave., De- «ys, lr Šeši kunigai kan. Pra- 
paruoštas; jam įgvvemlinti iš troit, Mich.
viešųjų darbo fondo būsiu pa- • -----------
skirta apie 4 milijonai litų.’ Švenčių sveikinimuose bu- 
Dalį lėšų skiria ir savivaldy- vo įsibriovus klaida. Walk

bertas visų laikų gyvendamas
fondas. Vidaus reikalų minis-,tarp svetimtaučių lietuviškai 
terija kasmet sudaro viešųjų tik supranta. Jei kas žinotų 
darbų planų, kurį patvirtina apie minėtus Žmones, prašomi

KĄ DIRBA LIETUVOS BEDARBIAI?
KAUNAS (VDV.) — 1939 

m. Klaipėdos uostas džiaugė
si nauju rekordu, nes per me
tus į uostų įplaukė 1400 lai
vų. Tokio laivų skaičiaus šis 
uostas dar nebuvo turėjęs. At
rodė, kad jau nėra didelio pa
grindo laivų judėjimui spar
čiai kilti. Tačiau 1938 metai

Lietuvos vyriausybė visų 
laikų labai rūpinosi Klaipė
dos uosto tobulinimu ir plėti
mu. Tas uostas jau buvo tiek 
sutvarkytas, kad galėjo visai 
gerai aptarnauti Lietuvos už
sienio prekyba. Tačiau dabar, 
taip sparčiai augant uoste ju
dėjimui ir atsirandant jam

parodė, kad vra galimi ir nau-' naujų uždavinių (lenkų tran
ji, gana žymūs, sios rūšies re
kordai. Gruodžio 21 d. į Klai
pėdos uostų įplaukė 1500-tasis 
laivas. Tai buvo švedų laivas 

astelholm” (1937 m. tų die 
nų buvo įplaukęs 1392 laivas).

zitas), jau tenka planuoti to
limesnį uosto plėtimų.

g^/Įaiv

Laivų judėjimo toks kili
mas aiškinamas Lietuvos eko
nominio gyvenimo vis žymes
niu atkutimu ir jos importo 
ir eksporto tolimesniu krypi
mu į jūros kelius. Dabar jau 
apie 80 nuoš. Lietuvos įveža
mų ir išvežamų prekių eina 
per Klaipėdos uostų.

Šiais metais uoste judėjimas 
dar galės gerokai padidėti, nes 
numatomas lenkų prekių tran
zitas per Klaipėdų, jų miško 
plukdymas Nemunu ir to mi
ško dalies apdirbimas Klai
pėdos lentpiūvėse. Jeigu nau
jasis krašto seimelis ir direk
torija įeis į glaudų bendra
darbiavimų su centro vyriau
sybe, tai Klaipėdos krašto ge
rovės kilimui susidarys dar 
palankesnės sųlygos.

bės.
Svarbesni darbai

Iš svarbesnių darbų pami
nėtini: Šiaulių savivaldybė nu
ties plentų nuo Šiaulių iki Ku
ršėnų. Toliau bus vykdomas 
Aukštaičių plento tiesimas. 
Daugiausia bus dirbama Bir
žų apskričio ribose; Panevė
žio apskrityje šis plentas jau 
nutiestas. Visas Aukštaičių 
plentas bus baigtas tiktai 1940 
metais. Kauno savivaldybė 
statys plentų nuo Kauno iki 
Vilkijos. Tr daugelyje kitų 
vietų bus dirbama prie kelių 
tiesimo ir gerinimo. Miestuo
se bedarbiai dirbs aikščių tva 
rkymo, gatvių grindimo ir ki
tokius darbus.

Visus viešuosius darbus ste
ngiamasi taip suorganizuoti, 
kad jie būtų našūs, kraštui 
naudingi ir kad bedarbiai tik-

More Shoe Store lietuvis sa
vininkas J. P. Kuzborkis, o ne 
Kazlauskas.

Bedarbiai negauna pašalpos

Lietuvoje bedarbiams pra
gyvenimui pašalpų neduoda
ma. Jiems parūpinama darbo, 
kad galėtų patys užsidirbti.
Tuo tikslu organizuojami va
dinamieji viešieji darbai. Sa
vivaldybės iš anksto numato,, 
kiek maždaug bedarbių rei
kės aprūpinti darbu ir kokius 
darbus jie geriausiai galėtų 
atlikti.

Bedarbiams stengiamasi su
organizuoti tokius darbus, kur 
galėtų jų dirbti didesnis skai
čius, kad būtų įmanoma va
dovauti ir kontroliuoti. Todėl . .x . x ....... , . , v • • . rai atsiteistu visuomenei uzviešieji darbai dažniausiai lie-

Už savaitės, kitos “Drau- 
penktadienio laidoje, ti

lps vienos Paryžiuj gimusios 
patrijotės lietuvaitės laiškai. 
Su ja susirašinėja vienas YVest 
Side veikėjas (J. A. C.).

gc”,

Sausio 22 d. Šv. Antano pa
rapijos 'mokyklos vaikučiai, 
padedant sodaiicijos mergai
tėms, seserų vadovystėj ren
gia labai įdomių programų 
Lietuvių svet. Patartina kiek
vienam lietuviui tų programų 
pamatyti. Koresp.

no draugai. Įeinant 'svečiams 
į svetainę, visi dalyviai susto
jo, o choras padainavo “Il
giausių įmetu” ir “Happy 
Birthdav To You”.

Vakaro pirmininku buvo 
Petras Norkeliūnas, apibudi
nęs vakaro tikslų paprašė kle
bono sukalbėti maldų.

Po vakarienės, mokyklos 
vaikučiai, vadovaujami sese
lių Pranciškiečių išpildė pro
gramų iš dainų, deklamacijų, 
taipgi įteikė raudonų rožių 
bukietų, kuriame buvo ir do
vana — čekis. Vėliau klebo-

dovana jaunam kunigėliui.
Moterėlės sunkiai dirbo, bet 

ir sekinės buvo gražios. Nauji 
1939 metai buvo pradėti kuo 
gražiausioje nuotaikoje, page
rbiant jaunų darbininkų Kri
staus vynyne. Gi kun. Pranui 
linkime sveikatos ir ištvermės 
darbuotis sielų išganyme, bū
ti geru lietnviu ir, nors augu
siam, nemačiusiam tėvų že
mės, gerbti senųjų tėvynę, pa
mylėti jų ginant jos garbin
gų praeitį ir jos garbę atei
tyje. Dieve laimink kunigų 
Pranų, suteik sveikatos sėk
mingai dirbti apaštalavimo 
darbų ir sulaukti netiktai si
dabrinio, bet auksinio ir dei- 
'mantinio kunigystės jubilie
jaus! Vyturys

Patarles
Merga ne rugių aruodas, 

sunkiems metams nesulaikysi, 
atsitiko vieta ir leisk.

Maži vaikai kuprų laužia, 
dideli širdį graužia.

Jauniems dabar visi seniai

čia plentų statybų, kelių ge
rinimų, miestų tvarkymų. Prie 
šių darbų bedarbiai paruošia 
akmens skaidinį, priveža žvy
ro, šiltesniu laiku atlieka že-

jiems tiekiamų paramų.

Nauja šluota gražiai šluoja. 
Ylos maiše nepaslėpsi.
Kas ars, nepavargs, kas

vogs nepra lobs.

NO
JOKE

Ir šunims — vieniems bloga, kitiems gera. (Acme photo)

.............. ■■■■■■

Full-flavored

—perfect 
for cookingl

• Kmft American haa a mellow, 
full-flavored ridinėsi, that makes 
it perfect for aandwichea. And for 
cooked diabea you can depend on 
fAi’j American Cheese to mėlt 
per/ert/y.

Gražus Lietuvos 
Dukterų Vakaras

Sausio 8 d. Lietuvių .sve
tainėje Lietuvos Dukterų dr- 
gija surengė gražių progra
mų. Pirmiausiai atvaidinta 
veikalas ‘Katriutės gintarai’. 
Vaidintojai yerai vaidino.

Po vaidinimo išpildyta ko
ncertinė dalis. Daininkaį ir

ARE YOU
NERVOUS?
Here is a way to help calm 

quivering nerves
Do you foel oo oarraua that you waa* M 

aeream? Arą there timea wban you ere rroac 
aod Irrltable . . . timea nbao you acold thoaa 
who aro deoroat to you?

If your oerree are on edge. try LYDIA B. r INK H AM'S VBCBTABLB COMPOUND. lt 
halpa calm your qulrerlag narna aad ahould 
(Ira you the atrengtb and energy to fene life 
wlth a emllo.

Whea your rrorrlre and enrea hecome roo 
much for you and you waot to run away from 
lt all . . . tako LYDIA B. PINKHAM’S VEO- 
BTABLB COMPOUND. Many uomen bara 
had naraea aa Jangled aa youra. būt they bars 
Been abie to build up tbelr pap and energy aod 
get back to normai «lth tbe aid oi LYDIA B. 
PINKHAM S VBGBTABLR COMPOUND.

When your motber aod your graodmotBer 
uaedto becomenerrour Irrltable aod rundoon 
tboy depended upnn thla uiumh old medicina 
M pap tbam up agaln . . . ro kaip their oerree 
... *0 help air. tbem a cheerful dlrpoalrlon

OK’D BY MILLI0NS3
4 for -v
1O<1

--- ■-

trade'VIH^^E ČSUHf mark
A cough due to a cold is no joke. Get Smith Brothers Cough Drops. 
(Black or Menthol.) Cost only 5f—yet they’re a real cough medicine.
Smith Bros. Cough Drops are thoonly drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous 

membranes of the nose and throat to cold infections.

Mokame 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION 
of CIIICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Šovinys & Loan 
Insurance Corporation, IVashiny- 
ton, D. G.

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

Atmokėjimais
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

EDERALoAVINGS
JAND LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

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

Chicago, III.



Penktadienis, sausio 13, 1939

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Nepamiršta Amerikie

čių lietuvių
Viešint Amerikoj Jo Eks

celencijai vysk. Teofiliui Ma
tulioniui, vienas vietos veikė
jas stengės, kiek tik galėjo 
daryti visa, kad kuo daugiau 
būtų pagerbta aukšto svečio 
asmenybė. Už tai Ekscelenci
ja tam veikėjui yra dėkingas 
ir vardadienio bei didžiųjų 
švenčių proga visuomet at
siunčia sveikinimus ir linkė
jimus. Ir praeitų švenčių pro
ga, sausio 9 d., sakomas vei
kėjas gavo nuo vysk. T. Ma
tulionio laiškutį su tokiu svei1 
kinimu: “Teofilius Matulionis, 
Tituliarinis Matregos Vysku
pas, nuoširdžiai sveikina Šv. 
Kalėdų ir Naujų 1939 Metų 
proga. Te Kūdikėlis Jėzus lai
mina Jus ir teikia savo ma
lonių”.

Šiuo laiku vysk. T. Matu
lionis gyvena Kaune. Jei kas 
iš “Draugo” skaitytojų no
rėtų pasiųsti Mišių šv. aukų, 
gali rašyti šiuo adresu: J. E. 
vysk. T. Matulionis, Kaunas, 
Benediktinų 4-a, Lithuania.

Kada kalbama apie Benedi
ktinu} gatvę, noriu čionai žo
dį, kitų tarti ir apie Kaune 
esančių Benediktinių vienuo
lių bažnytėlę.

* e <
Mano laikais (o tai jau bus 

prieš 30 metų) Benediktinu} 
bažnytėlė Kaune buvo, taip 
sakant, pamaldumo židinys, 
nors sykiu buvo ir lenkišku
mo židinys. Lietuviškų pamo
kslų toje bažnytėlėje niekad 
nebuvo. O kai prie senelių 
vienuolių artindavosi išpažin
ties koks nors pilkasermėgis, 
tai iš tolo išgirsdavo: “Nie 
rozumie, nie rozu'mie po litev- 
sku” (Nesuprantu, nesupran
tu lietuviškai). Tačiau mes, 
kauniškiai, “litvomanai”, 
kaip mus tada vadindavo len
kai ir rusai, mylėdavom tų 
bažnytėlę, ypatingai Didįjį 
Šeštadienį, nes Prisikėlimo pa
maldos (rezurekcija) joj bū
davo iš vakaro 10 vai., gi pa
rapijų bažnyčiose, k. t. Šv. 
Trejybės, Šv. Kryžiaus (kar
melitų) tos pamaldos būdavo 
tik rytų 6 vai.

Sykį, tada buvau gal kokių 
septynių, astuonių metų, to
je bažnytėlėje buvo kokia tai 
iškilmė. Procesijoj ėjo vys

kupas, prelatai, kaip man tė
vas aiškino, kanauninkai ir 
paprasti kunigai, o pačiam 
gale du seneliai su žvakėmis, 
bet tokius dėvėjo keistus (be 
kamžų) drabužius, kad tikrai 
atrodė, kaip karmelitų (kur 
mes gyvenom) žydų sinago
gos — škalos škalninkai, o y- 
pač vieno jų buvo toks, kaip 
rabino — aksominis, tfk la
bai nudėvėtas. Tada aš pa
traukiau tėvų už švarko ir, 
jam pasilenkus, pašnibždėjau 
į ausį: Tėveli, kokie čia škal
ninkai, kad neturį barzdų! Iš
girdęs tai tėvas vos susilaikė 
nuo juoko. Palaukęs kiek pa
silenkė prie manęs ir tarė: 
“O, tu šelmi, kaip drįsti tų 
senelį vadinti rabinu. Tai yra 
kunigas, kuris mane su tavo 
mama sušliubavojo, o tave pa
krikštijo’’. Jei jis yra kuni
gas, kodėl jis nešioja tokį kei
stų ir nudėvėtų aksominį, 
kaip žydų rabinas, chalatų. 
Tada tėvas man paaiškino, 
kad kada tas kunigas mokino
si, į kunigus* tai buvo mada 
tokius sutonus dėvėti, o kad 
tasai sutonas yra labai nudė
vėtas, tai, greičiausia, bus jo 
pirmas ir paskutinis sutonas 
Jis, matyt, nedrasko drabu
žių taip, kaip tu draskai.

Ir, tikėsite, ar ne, Kaune, 
laikinojoj Lietuvos sostinėj, 
prieš 63 metus, kuomet mano 
amžinų atilsį tėveliai tuokės, 
lietuvių kalba Kauno bažny 
čiose neturėjo jokių teisių. 
Alano tėvui, dar tada nemo
kančiam lenkiškai, šliūbinę 
priesaikų prisėjo reikšti ru
siškai, o motina priesaikų tė
vui darė lenkų kalba. Tai bu
vo Šv. Trejybės bažnyčioj, ku
rioj klebonu buvo tasai ku
nigas, kurį aš palaikiau žydų 
rabinu. Kauniškis

Ar Nelaukia Malonus 
>rizasSurpi

Naujas Tokio, Japonijoj, požeminis geležinkelis (subtvay)

Gražus Dain. Jonės . 
Žukauskaitės Koncertas

Dabar miestas turi apie 10,-
000 gyventojų ir užima 8->U
hektarų plotų. Miesto biudže-

WATEKBL’RY, CONN. — i tas iš 57,000 litų 1922 metais
Sausio 8 d. vaterburiečiai gė-' dabar yra išaugęs iki 310,000
rėjosi gražiu koncertu dain. Į litų. Miesto statyba ir judė-1
Jonės Žukauskaitės. Daininin- jimas ypač pagyvėjo, kai vy-

.... . v ' . . . .v netrūksta.ke programų pildė pasipuosus , riausvbe nutiesė pro Teisius I
tautišku kostiumu, kas taip1 <reležinkelj; tas geležinkelis1 eh u^s puošimo paploty s

1 svetimybė, kad daug išleidžia- 
' ma puošmenoms, o svarbiau
sia — daug kasmet išnaikina
ma, iškertama eglaičių ir tuo 

[ kenkiama 'miškams. Kiti, eg
lutės gynėjai, sako, kad ne
reikia vaikučiams atimti di- 

: tižiausio Kalėdų džiaugsmo, 
l kurį jiems teikia puošni eg
lutė, tas paprotys, nors ir sve

timas, yra gražus ir pas mus 
jau labai prigijęs; toliau, mi
škams nedaroma didelės ža
los, nes eglutės kertamos ten, 
kur reikia daryti praretini- 
mas, ir pan.

Tokiu būdu kasmet apie 
Kalėdas balsai už ir prieš eg
lutę pakyla ir nutyla, o ūki
ninkai vežimais veža į mies
tus eglutes, ir joms pirkėjų 

Atrodo, kad Kalė-

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

JVAIROS DAKTARAI

TeL CAN ai B969

DU. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GR'.SH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avenue m, „„„„ 
Res. 6515 S. Rockvvell Street ITaL ^APitoi 2828

Telepboue REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
uLE TUVIAI advokatai 

6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarniuke ir Ketverge 

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

S ubą toj nuo 12 iki 6 v. v.
Tek Prospect 1012 

Rea. TeL Republic 6047

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

OFISO VALANDOS:
1—4 po piet ir 0—8 vak.

JUST K1DS—a Calamityf

geležinkelį;
pat darė įspūdžio. Dain. ako- eina nuo Šiaulių, pro Telšius, 
mpanistas J. Šidlauskas pa- Plungę ir Kretingą, iki Klai- 
skambino pijanti solo. Be Žu- pėdos. Šiuo metu Telšiuose vy- 
kauskaitės, programoj aalvva- ksta stambi privati statyba; 
vo ir vietos lietuvių talentų:• žemės sklypai pabrangę. Sa- 
dvigubas mišrus kvartetas, vy i vivaldybė turi elektros stotį, 
rų kvartetas, sesutės Stulgin- aprūpintas mokyklomis mies- 
skaitės ir akordinistai Ed Di- tas nuolat auga, tvarkosi, gro 
girnas ir Vai Markevičius.

Programų vedė varg. muz.
A. Aleksis. Žmonių dalyvavo 
pusėtinai.

Po koncerto dainininkė bu
vo viešnia pas Kupstus ant 
Highland Ave. Be jos, daly- 
v

Pastaruoju laiku vienas mūs 
veikėjų gavo laiškų iš Vasb- 
ingtono nuo ministro Lietu
vos, Žadeikio, kuriame prašo
ma suteikti jam adresų daini
ninkės Emilijos Mickūnaitės 
ir klausia, ar dar darbuojas 
meno srity. Spėjame, ar tik 
nelaukia jos koks nors malo
nus surpryzas.

Pranešėjas

By 'Ad Carter

zeja.

Ginčai Lietuvoje Dėl 
Kalėdų Eglutės

KAUNAS (VDV.) — Jau 
kelinti metai Lietuvoje prieš 

av.o akomp. Šidlauskas, varg. j Įęaiėjas pasirodo spaudoje
Aleksis, kun. Kripas, kun. Sto p>aiSų j^l eglučių puošimo vai- 
nis, iš Jersey City, kuris at- ^anis> vieni nurodo, kad eg- 
vežė dainininkę ir akompanis- puošimo paprotys yra
tų ir kiti. ______________________________

Prieš koncertų daugelis ste , 
bejosi, gal, keno nors įsaky- | 
mu vienos išvedžioto jos atly
dėtus į pirmas eiles garsius 
socializmo skelbėjus. Gal no
rėta juos katalikams pademo
nstruoti ? Ne veltui jie ir va
dina katalikus tamsuoliais, 
nes katalikai jiems ki ūkčioja.

Parapijonas

Telšių Savivaldy b ės 
Dvidešimtmetis

(VDV). — Telšių miesto 
‘ savivaldybė paminėjo dvide
šimties metų sukaktį nuo sa
vo įsikūrimo. Savivaldybė ga- 

; vo daug sveikinimo telegra- 
! mų ir laiškų. Iškilmingam po
sėdyje burmistras Mylimas pa
darė platų pranešimų apie sa
vivaldybės darbus.

Anglijos Sylvia Bremridge, 
1939 metų oro karalienė. Lėk
tuve skraido nuo dviejų me
tų amžiaus. Kurią dienų bū
sianti gera lakūnė. (Acme ph.

LIETUVIAI daktarai
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Br. Motut Pasku
tines Filmos 

Amerikoj
Sausio 13 d., 8 vai. vak., 

Aušros Vartų par. salėj, 2323 
W. 23rd Place. .

Sausio 15 d., 7:30 vaf. vak 
Davis Sųuare Park Audito
rium, 45th ir S. Marsbfield Av.

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

Sausio 14 d., 7:30 vai. vak., 
Melrose Park School, Lake 
St. (tarp 17th ir 18th St., 
Melrose Park).

Sausio 16 d-, 7:30 vai. vak., 
Nekalto Prasid. Par. Salėj, 
929 Erie Ave. (Sheboygan, 
Wisconsin).

Sausio 17 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Petro Par. Salėj, 51st St. 
ir 7th Ave. (Kenosha, Wis.)

Jr

Lietuvoje ne tiktai nenyksta, 
bet dar vis tvirčiau įsigali. 
Dabar jau ir sodžiuose dau
gelis ūkininkų Kalėdoms sa
vo vaikučianns papuošia eg
lutes.

Siūloma prekė nebrangi. 
Lenk medį kol jaunas, pa

senęs jau lūžta.
Atitiko lyg kirvis kotų. 
Žmogus žmogų, jau kaip žu

vis žuvį ėdu.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICALLY AKIU
LIETUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų Įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudšjlmo, 
ivalgimo, akių aptemimo, nervuotu- 
po, skaudamų aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisiugai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama } 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 
'.alesomos.
piru tiso.

Valandos nuo 1* Iki 8 vai. vaJt. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atltaiso- 
nos be akinių. Kainos pigios kaip

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtwortb 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet " iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

KELIONĖ 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 šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

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

K
Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAMTTQT A fl

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

Valaandos: 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 Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį

Sekmadienį susitartus

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

Ofiso Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. OANal 0402

2305 So. Leavltt Street

DR. CHARLES SEG/
GYDYTOJAS ir CHIRURt 

OFISAS
4729 So. Ashland Ave, 

2-tros lubos 
CHICAOO, ILL.

Telefonas MlDway 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

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marsbfield Ave.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •

4631 So. Ashland Ave.

TeL YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 2400 

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

Telefonas HEMloek 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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road
VaL 2—4 ii 7—9 vak.
1446 So. 49th Ct

Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitariu

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL 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 Ave. 
Telefonas REPublic 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. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

TaL LAFayette 8010

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OFISO VALANDOS j 

18 vaL ryto iki 8 vaL vakaare
amia lx Tre^adierlgiz

TaL YARda 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OALumet 5974
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, iiakiriaat 
sekmadieaius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 0—8 Ę, 

Rezidencija
8939 So. Claremont
Valandos: 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

Tel OANal 0257
Rez. TeL PROspeet 6659

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

TeL YARda 2246

DR. G. 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 Avenu<
Telefonas LAFayetts 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland 
TaL YARda 0994

Pimsrfisnun, Zrečisdisoiais M
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Novena

ROSELAND. — Visų Šven
tųjų bažnyčioje prasidėjo no
vena prie Sopulingosios Die
vo Motinos. Novena laikoma 
lietuvių kalboje kas penkta
dienį, 7:30 vai. vakare.

Šv. Novenos bus laikomos 
per visus metus. Nuo ateinan
čio penktadieni/j, sausio 20 d., 
bus laikoma novena ir rytais. 
Novenos Mišios prasidės 8:30, 
o novena bus 9 vai.

Roselande apylinkės lietu
viams geriausia proga nau
dotis pamaldomis apdovano
tomis atlaidais.

Kun. J. Paškauskas

Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Veikla

T0WN OR LAKE. — ARD 
1 skyr. metinis sus-unas, sau
sio 8 d., buvo skaitlingas.

Iš centro sus-mo raportavo 
pirm. J. Čepulienė, kad pa
geidaujama skyriaus atvaizdas 
20 metų jubiliejaus paminė
jimui ir narių, kurios per 20 
metų priklauso ARD. Pasiro
dė tokių narių mūsų skyr. y- 
ra trys: M. Šedienė, M. Petro
šaitė, Stankienė. Skyrius fo- 
tografuosis sausio 22 d., 2 
vai. popiet, Prečinausko stu
dijoje, 4309 Archer avė. Visos 
rėmėjos prašomos susirinkti į 
parapijos salę 1 vai. O jei 
kurioms nepatogu, gali tiesiai 
važiuoti į studijų. Nusifoto
grafavus, skyrius in corpore 
važiuos į dienr. “Draugo” 
koncertų Sokol svet, 2345 So. , 
Kedzie avė. Pirm. J. Čepulie
nė paragino, kad reikia reng
tis prie vajaus vakaro.

Vajaus vakaro komlsijon a- 
psiėmė: J. Čepulienė, J. Stu- 
gienė, M. Petrošaitė, V. Buč- 
nienė, E. Gedvilienė, O. Sriu
bienė, S. Bartkaįtė, P. Turs- 
kienė, P. Gudinskienė, M. Ma- 
rtušienė, B. Alužienė, S. Šim
kienė.

P. Turskienė pakvietė rė
mėjas į Marijonų rėmėjų ren
giamų pramogų, vasario 12 d., 
parap. svet., ir prašė pasko
linti staliukų.

Prisidės Prie “Draugo” 
Jubiliejaus

Visi lietuviai šiuo sykiu in- 
domauja “Draugo” jubilie
jum, laukia jubiliejinio kon
certo ir daugelis pareiškė pri
sidėsiu prie šio paminėjimo 
su savo sveikinimais.

Tarpe tokių “Draugo” prie 
telių pasirodė “Draugo” ar
timieji kaimynai — Jonas Bre- 
nza, Metropolitan State Ban
ko prezidentas, 2201 AV. Cer
mak Rd., Ben. J. Kazanaus- 
kas, Eimano Daukanto Fede- 
ralės Taupymo ir Skolinimo 
B-vės sekretorius, 2202 AVest 
Cermak Rd. ir adv. Jonas Bo- 
rdenas - Bagdžiūnas, kurio 
ofisas randasi Metropolitan 
State Banke.

Labai malonu turėti tokius 
prietelingus kaimynus. Tiki
mės, kad jų pavyzdį paseks 
ir kiti tautiečiai, kaip AVest 
Sidėje, taip ir kitur.

AVest Side, kaip visi žino
me, nėra didelė lietuvių kolo
nija. Bet ji toli gražu nemano 
užsileisti didesnėms kolonijo
ms. Čia turime tvirtų lietuvių 
Metropolitan State Bankų. Kai 
per depresijų tūkstančiai vi-' 
šokių (bankų užsidarė, tai mū-

Veronikų Diena
Sausio 13 d. pripuola šv. 

Veronikos diena. Tų vardų ne
šiojančioj moterys ir mergai
tės gražiai minės savo vardi
nes. Gavome žinių apie tai 
iš AVest Sidės ir iš AVest l’ull- 
niano.

AVest Sidėj minės vardines 
šios Veronikos: Jasevičienė, 
Ribickienė, Legeckienė ir Pe
trauskaitė. Jos visos yra 
“Draugo” ir “Laivo” skai
tytojos. , 4

AVest Pullmane “Draugo”

Town of Lake Labdarių 
Dėmesiui

Labdarių Sujungus kuopos 
svarbus 'metinis susirinkimą* 
įvyks sausio 15 d., parapijos 
svetainėj. Nuoširdžiai prašo
ma visų narių susi l inkti ir 
naujų atsivesti lygiai 1 va
landų po pietų. Yra labai sva-

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 13-ta Diena
“Palaimintas, kurį pati tie

sa mokina, ne per ženklus ir 
žodžius praeinančius, bet taip,

Charles Lee iš AVood River, 111., policijos sulaikytas ry
šium su žuvimu Mrs. Millie Stern (dešinėj) iš East St. Louis,
111. Jis sako, kad moteris iššokus iš jo automobilio ir užsi- , agentas surado šias Veroni- 
mušus. Radęs jų negyvų, palikęs grabėj ir nuvažiavęs. Tar-'kas ir jas sveikina: Lapienė 
dytojai tačiau tam nenori tikėti. (Acme teleplioto) su dukterim, Keliem“, Pered-

nienė, Genotienė, Kleinienė ir 
Vaisiukauskienė.

rbių dalykų svarstymui. Turi jkokia ji pati savyje yra.
pasitarti ir anie nusifotogra-1 _ _1 1 i Musų nuomone ir musų pa-
favim, ruošiamai Luh. 8,-gos jalltin|as (la-nai suvilioja 
jubiliejinei knygai. Malonėk, jr (Kristaus jfe.
te visi atsilankyti. Valdyba. kj R p. sk ius

Vyčių Choro Naujos 
Dainos

Kas seniai besijuokėt, tai 
rezervuokite sausio 29 d., nes 
tų dienų Vyčių choras rengia 
savo metinį vakarų Lietuvių 
Auditorijoj. Choristai, taip sa
kant, atsiraitoję rankoves mo
kinasi savo roles. Žymesni y- 
ra šie: Justinas Vilkanskas, 
Antanas Plėnis, Bernardas 
Kvietkus, V. Pasiskcvičiūtė ir 
F. Kuzmarskytė. Iš solistų bus 
Irena Aitutytė, Jadvyga Lu
kas, Antanas Čiapas, C. Pau
lauskas ir Antanas Benaitis.

Paskutinis Kvietimas
NORTH SIDE. — Šiuo šir- 

visus į ren-
Visoms Veronikoms jų va

rdo dienoje linkime geriau- 
giamų parapijos naudai va-1 sios kloties. Rap.
karų sekmadienį, sausio 15 d.,
parap. svetainėje. Bus gražu

dingai kviečiame

i

Programoj bus ir juoko ir 
sų bankas išsilaikė nepaju- > bus smagių dainų, kurios ve
dintas, kaip Gibraltaro uola.)niai buvo girdėtos Chicagoje, 
Su kitų kolonijų taupymo ir a daug ir visai naujų. Jos gau-
skolonimo bendrovėmis yra 
visaip atsitikę. Mūsų koloni
joj bendrovės ne tik atsilaikė, 
o ir sutvirtėjo. Čia turėjome 
dvi bendroves ir abi taip ge
rai stovėjo, kad galėjo fede- 
ralizuotis. Vienų tokių bendro
vę, būtent Standard Federal 
Savings and Loan Ass’n, p-no 
Justino Mackevičiaus vedama, 
šioj kolonijoj išbujojusi, išsi
kėlė į didesnę kolonijų ir ten 
užėmė pirmos rūšies bankinį 
namų, 4192 Archer avė.

Šioj garsioj AVest Sidės ko
lonijoj randasi ir “Draugo” 
namas su savo visomis įstai
gomis.

tos iš Lietuvos.

Chorui pritars orkestrą. Po 
programos bus šokiai.

Visi prašomi 
Nesigailėsite.

atsilankyti.

Tikietų galima gauti pas 
choristus ir visose lietuvių ko
lonijose. Stab.

Šaulių Sąjungos 
Žvaigždė Veikėjui

Vakaras V. Stulpinui page
rbti įteikiant Šaulių Sų-gos 
žvaigždę rengiamas (su užka
ndžiais ir programa) sausio 

j 18 d., 7:30 vai. vak., Sanda-
Ir visose kitose biznio ša- ros svetainėje, 814 AV. 33rd 

koše ir profesijose čia lietu- St. Š. S. žvaigždę įteiks kons. 
viai gerai stovi ir jie taipgi p. Daužvardis,
gerai kooperuoja su “Drau-

t gu”. Visiems gerai klojasi. 
ARD 1 skyr. giažiai dar- ypač gerai klojasi Simano

Vienas draugų

huojasi vadovaujant pirm. J 
Čepulienei. Rėmėja

Margas Vakaras
MARĄUETTE PARK. - 

Šv. Barboros draugija rengia' 
šaunų vakarų su programa ir 
šokiais sekmadienį, sausio 15 
d., parapijos svetainėj. Vaka
re dalyvaus Šaltimiero “štuk- 
meistrai”. Bug dainų, sma
gaus juoko ir muzika. Po pro
gramos bus šokiai, kuriems 
grieš Len Simmons orkestrą. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų. Į- 
žanga 50 centų.

Visi kviečiami dalyvauti 
šiame parengime. X.

Daukanto Taupymo ir Sko
linimo B-vėi. Ji pasiryžusi 
šiais metais pasiekti milijono 
dolerių. Dabar ji turi arti 
#750,000. Jos vedėjas p-nas 
Ben. J. Kazanauskas drųsiai 
tvirtina, kad savo tikslo at
sieks. Šiame darbe minėtai be
ndrovei ne vien geros kloties, 
linkėjimus reiškiame, o ir į 
talkų stokime. Rap.

Skaitykite Biznierių 
Bargenus

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krūtinės slogos, kurtos gali Išsi- 
vystytl | nelaimę, paprastai pa- 
lengvteja pavartojus raminančią, 
šildančią Mustcrole. Mustcrole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oonin- 
ter-irrita.it." Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima mauU ap tiekose.

vaidinimas, paskui šokiai. Vai 
šės bus dykai tiems, kurie pa
aukos parapijos naudai vie
nų dolerį.

Taigi northsaidiečiai, skait
lingai susirinkit į vakarų. Pa
rapijos komitetas yu gerb. kle
bonu visus stengsis maloniai 
priimti, meiliai pavaišinti ir 
žinos, kad ir jums yra arti
mai prie širdies parapijos rei
kalai. Komitetas

Kviečia Visas Savo 
Nares

BRIGHTON PARK. — Mo
terų Sų-gos 20 kuopa rengia 
bankietu valdybai pagerbti 
sausio 15 d., 5 vai. vakare, 
P. Petravičienės namuose, ad
resu 290G AV. 39th Pi.

Rengimo “komisijoj darbuo
jasi Širvinskienė, Paukštienė, 
Domkiūtė, Vertelkiūtė ir Pa- 
trick.

Narių atsilankymas paro
dys, kiek esame dėkingos sa
vo valdybai už jos darbavi- 
mųsi kuopos naudai.

Koresp. A. P.

Rasinės Į “Draugą”
BRIGHTON PARK. — Iš 

Lietuvos yra atvykusi Stasė 
Vagdaraitė iš Krapiškių k., 
Alsėdžių parap. Gyvena pas 
p-nus Gailius, 4422 So. Arte
sian avė. Ji Lietuvoj yra ėju
si aukštesnį mokslų ir gerai 

į prasilavinusi rašyme. Žadėjo 
rašinėti į “Draugų” apie Lie
tuvų ir įspūdžius Amerikoje. 
Sako, kad apskritai imant jai 
Amerika patinka. Tik nepa
tinka kai kurių storžievių ne
kultūringumas ir pravardžia
vimai. Tokių pravardžiavimų 
skaičiun reikia priminti “lu- 
gan”. Sako, kad lietuviams

Pranešimai
Siuvėjų Lokalo 269 A. C. 

AV. of A. susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 13 d., A- 
malgamated centro name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Bus instaliavimas lokalo 
valdybos 1939 m. Be to, bus 
svarbus kalbėtojas, tad visų 
pareiga dalyvauti.

F. Pnisis, sekr.

Tavernoj Nukentėju
sieji Gaus Atlyginimą
Illinois valstybėje veikia 

taip vadinama “Drani sliop 
,aw”. Pagal tų įstatymų krau
tuvėj ar tavernoj nukentieju- 
sieji gauna atlyginimų nuo 
namo ir nuo krautuvės savi
ninkų.

Praėjusį trečiadienį Cliica- 
goj baigėsi dvi bylos, kurios 
rėmėsi minėtu įstatymu. Vie
nų bylų laimėjo Mrs. Nora 
Zacharek ir jos sūnui Richard.

i vi Jos vyras buvo nušautas lie- reikia taip statytis, kad sis | J
v • -v , , o ; pos 30, 1937, Procopo taver- pravardziavimas išnyktų, ša-' 1 ’ ’ 1

' no j, 1559 Mihvaukee Avė. Jai 
priteista $2,000, o sūnui $500. 

Antroj byloj figūravo lie

ko, kad jau gerokai pasiilgus 
Lietuvos ir planuoja vykti ap
lankyti ten likusių savųjų.

Rap.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE 5800

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Laidotuvėms — 

Papuošimams

tuviai Antanas ir Veronika 
Cukrai. Jų vedamoje taverno
je, 732 AV. Cermak Rd., rūgs. 
2, 1938, mirtinai buvo sužeis
tas .James Vasconeellos. Jo 
moterei priteista $6,300. Su
žeidimas įvyko per muštynes, 
įvykusias minėtoj tavernoj.

Sausio 14 d. mūsų kolonijos 
biznieriai ir prapertieriai A- 
leksis ir Barbora Sucillai mi
nės 25 metų vedybinio gyve
nimo jubiliejų. Rytų bažny 
čioje bus jų intencija šv. Mi
šios, o vakare jų laikomam 
taveme, 6341 So. AVestern av., 
puota. Bus ir gera muzika šo 
kiams. ' ” ’ ’

Ra®.

AAiilions prėfer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šį nauja Salad 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriaa- 

sių medžiagų.

e MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—,

FAR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTSI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BSHAU81A IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAI8A

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTIMTERAS

OAET, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ

III, D.

torcod to point Mm woy to toto 
health to their men foflcl For 
know that a healthy head produce* 
handsome ha iri And thafs why 
wom«n everywhere aro pointino to 
Fom-ot the remarfcabie foammg oi 
thampoo wWcli tint noorishM 
Kaip. Ihee lokes the dul, parched 
toto and brings M bode to gloetoig 
hertoh. Fom-ol b so economicaii « 
Me poro a long way. Ato yp«T 
druggist for Mm regular 5pę Mm 
Or. write for a generous Iriai bot* 
Ue. ondormg Ufc to eouor podfae

FOM-OL >

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
AlYlDULAIibL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

1.1. Zalp
Albert V.

Petkus ir Eudeikis
1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

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

Antimly B. Petk 6834 So. Western Avė.HC GROvehill 0142 
||\ 1410 S. 49th Court

CICero 2109
_ B ,2314 West 23rd PlaceLachawicz ir Sunai SfcLUUIIUniUL II UNIIUI Phonp PULlman 1270

1. Mulevičius 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3^72

S. P. Mateika
1

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

irrita.it


H ^enfia’dienls, .sausio 13, 1939

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
SVARBU VISOMS DRAUGIJOMS 

Metiniai Raportai Turi Būt Pasiųsti Illinois Vai.
Kiekviena organizacija ir 

■draugija neprivalo prasilenk
ti su Illinois vai. įstatymais. 
Įstatymai reikalauju, kad me
tinis dr-jos raportas būtų pri
duotas Secretary of State. Jei 
dr-ja yra registruota, tada pi
rmininkas, arba raštininkas, 
gauna iš Illinois valstybCs se
kretoriaus blankų, kurių rei
kia išpildyt ir grųžint valsty
bės sekretoriui; taip pat me
tinę mokestį $1 reikia pasių
sti “money orderiu”. Kai dr- 
jų valdybos būna perrinktos, 
dažniausia senoji valdyba, ga
vus blankų, nekreipia dėme
sio ir jos neišpildo. Tada dr- 
ja būna suspenduota.

Jei kuri dr-ja negavo me
tiniam raportui blankos, turi
kreiptis j Edward J. Hughes, Į bus ir t. p.

Secretary nf State, Spring
field, III., kad atsiųstų blan
kų.

Rodos, labai mažas dalykė
lis, bet jis sudaro daug keb
lumo, jei būna praleistas. Kai 
kurie žmonės mano, kad jei 
tų dalykų atliko praeitais me
tais, daugiau nereikia juo rū
pintis. Įstatymai reikalauja, 
kad kas met būtų registruoja
mos visos draugijos, organi
zacijos ir korporacijos.

Adv. Charles P. Kai
Nuo redakcijos. Centralinių 

organizacijų, kaip Susivieny-1 
mo, Moterų Sujungus, kuopo
ms tų blankų nereikia. Ra
portus valstybei patiekia Ce
ntro Valdybos. Čia kalbama 
tik apie lokalines dr-jas, klū-

IŠ TT. MARIJONŲ ĮSTAIGŲ RĖMĖJŲ 
CHICAGOS APSKRITIES SUS-MO

Sausio 11 d. įvyko Tėvų kartų taip gražiai užsireko-
Marijonų Įstaigų Chicagos ap
skrities rėmėjų susirinkimas, 
į kurį atsilankė veik iš visų 
kolonijų atstovai. Susirinki
mas buvo skaitlingas, ir tas 
rodo didelio džiaugsmo ir gy
vumo ateities darbams.

Į sus-mų atsilankė sekančių 
kolonijų atstovai:

Nortli Side — A. Bacevi
čius, pareikšdamas, kad ren
gia bunco party šeštadienį, va
sario 4 d.

West Side — D. Casparkie- 
nė, C. Druktenis ir Ig. Kry
ževičius, pareiškė, kad plati-

mendavo apskrities sus-me.
Bridgeport — J. Dimša, O.

Kazlauskaitė ir p-nia Vaišvi
lienė pranešė, kad nors ir sky
riaus Marijonų dar nėra, bet 
p-niai Vaišvilienei atsikreipus
į Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- Bridgeporte jų galima gauti 
jas, kurios turėjo sus-mų pra- Gudų krautuvėj, 901 AV. 33 st. 
eitų penktadienį, nutarė dėti

kon betikėtis. Jei jau Antasė vo” reikaluose. Žadėjo raši-i 
nebatais, tad kam ir aš ture-1 nėti žinių ir taipgi 'surasti, 
čio aiti int tus met ingus”. naujų skaitytojų*. Rap.

Ir kiek aš girdėjau, didžiu
ma žemaičių yra tos minties 
ir, nors jie buvo pradėję lan
kyti mitingus, bet, sako, toliau 
nebeužsimoka lankyti.

Žemaičių Sargas

Mūsų ateitis bns ta, kuo 
mes jų padary sim.

Daugelis laukia, kad juos 
giidų kiti, tnotarpu Jie varg
šams tikri budeliai.

LOANS & INSURANCE
is m.i. n s li: \si m -

Building Management
JOHN P. EH AI.H
KIAI.TV COMPASV. ln

3236 S. llalsted St.
l’hone C AI. U.)1UT i ILS

CLASSIFIED

National AVasher and Ironer suvažiavime Chicagoj demon
struojama senovinė skalbiamoji mašina. Palyginus su šių 
laikų skalbiamomis mašinomis, atrodo tikras gramozdas ir 
moteriai sunkus darbas. (Acme photo)

“Draugo” Jubiliejaus
Koncerto Tikietai 

Platinami

visas pastangas, kad šeiminin
kių darbų atlikti kuo gražiau
siai ir išplatinti tikietų kuo 
daugiausiai. Taip pat prie 
stalų patarnauti apsiėmė Jau
nų Motinų klubas.

TT. Marijonų apskrities su-
na laimėjimų knygutes, kurių, sirinkimas reiškia nuoširdžių

AVest Sidėj — “Draugo” 
ofise, 2334 So. Oakley avė.

Town of Lake pas M. Su
deikienę, 1632 W. 46 st.

Brighton Parke pas P. Gu- 
bystų, 4355 So. Mozart st. ir

Ar Žemaičių Klūbas 
Nepartinis?

BRIGHTON PARK. — Ke
li desėtkai žmonių įsteigė taip 
vadinamų “Žemaičių kultūros 
klūbų”, kuriam naujienietis 
Narkis, graborius N. Radis ir 
Makabiejaus (Maeeabees) sek
tos pastorius J. D. Sūnaus pa
gamino įstatus, kur sakoma, 
kad “šitas klūbas esans ne- 
politiškas, nereligiškas ir ne- 
sektantiškas”. Ale klūbo pre-

laimėjimai įvyks vasario 2 
dienų.

Dievo Apvaizdos parap. — 
O. Bukantaitė, O. Pauliukiū- 
tė, p-nios Bukantienė, Grik- 
šienė ir P. Ivanauskienė, pa
reiškė, kad turės bunco party 
sausio 29 d., parapijos svetai
nėje.

Melrose Park — K. Kan
tautas ir A. Švilpauskienė 
taip pat rengiasi prie seimo.

Brighton Park — Pr. Vaiči- 
kauskas pareiškė, kad pilnai 
prisirengę prie seimo ir tuo 
reikalu sausio 15 d. turės su
sirinkimų.

West Pulhnan — K. Raila 
pranešė, kad rengia vakarėlį 
sausi/) 27 d. parapijos svetai
nėje, ir pranešė, kad neužilgo 
susilauksime naujos pajėgos 
Roselando parapijoj, kur kle
bonauja gerb. kun. J. Paš-

padėkų didž. gerb. klebonui 
kun. II. J. Vaičūnui, kuris tei
kėsi perorganizuoti skyrių ir 
šiame taip svarbiame momen
te.

Kadangi prieš seimų ir iš
leistuvių misijonierių bankietų 
susirinkimo jau nebus, tat nu
tarta, kad visi tie, kurie turi 
paėmę platinti bankieto tikie
tus, juos grąžintų vasario 1 
dienų. Negrąžinus, tikietai1 
skaitysis parduoti. Įsidėmėki
te brangieji, būkite taip ma
lonūs platinti ir viršminėtų 
dienų pašaukti telefonu Canal 
7790, arba atvežti į “Drau
go” ofisų.

Toliau sekė rinkimas valdy
bos: pirm. — A. Bacevičius, 
I vice pirm. — Antanina Švil
pauskienė, II vice pirm. — 
Ona Bukantaitė, I rašt. — J. 
Kulikauskas, II rašt. — J.

pas biznierius Jokantus, 41.>8 7j(jentas Narkis nei vi
Archer avė.

Marųuette Parke pas Sta
niulį, 6651 So. Talman avė.

Dievo Apvaizdos parap. pas 
P. Varakulį, 1900 So. Union 
avė.

North Sidėj pas K. Šerpetį, 
1710 No. Ilonore st.

Roselande pas L. Paliulie- 
nę, 10805 So. Edbrooke Avė.

AVest Pullmane pas K. Rai
lų, 12148 Lowe Avenue.

Ciceroj pas VI. Šemetulskį, 
1440 So. 51 Ct.

Melrose Parke pas J. Žvir
blį.

Jei kam nepatogu į vietinį 
agentų kreiptis, tai pašauki
te tel. Canal 7790.

kauskas, kuris daug rūpinosi Šliogeris, finansų komisija — 
Tėvų Marijonų misijų reika- c Drnktenis, Pranciška’ Tva- 
lu į P. Ameriką.

Marųuette Park — A. Pu- 
keliene ir Kazragienė pranešė, 
kad turės bunco žaidimų p-nų 
Jonaičių namuose, 6743 So. 
Rockvvell St. Komisija — Br. 
Stradomskienė, Anast. Raštu- 
tienė, Mar. Zarombienė, Tek. 
Petroševičienė, A. Pukelienė 
ir pati p-nia Jonaitienė rūpi- 
naši, kad parengimas pavyk
tų.

Cicero — K. Sriubienė, A. 
Kandratas, K. Rimkienė ir p. 
Juozaitienė, pranešė, kad ren
gia bunco žaidimų antradienį, 
sausio 31 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos salėj. Skyrius nau
jai persiorganizavo ir pirmųĮ^(

nanskienė ir Ona Pauliukintė, 
tvarkdaria — Jonas Dimša.

Susirinkime dalyvavo didž. 
gerb. Tėvas Provincijolas kun. 
J. Jakaitis ir gerb. kun. Ant 
Andriušis, kurie sudėjo daug 
malonių linkėjimų visiems taip 
skaitlingai susirinkusiems

Svečias Iš Monteralio
Šiomis dienomis Chicagoje 

lankėsi Jurgis Ročys iš Mont- 
real, Canada. Svečiavosi pas 
savo gerų draugų M. Bliūdžiu, 
kurs užlaiko siuvimo ir tai
symo drabužių šapų, 4540 So. 
California avė. Svečias papa
sakojo daug įdomybių apie 
Kanados lietuvius ir apskritai 
apie Kanadų. Pasižadėjo pa
sidarbuoti “Draugo” ir “Lai-

bloga'reumatam. parduoou daugiau -
I SKAUSMAI MANE STAClAl I MIN IVPCLLilUO. MOU WTų|

> PHOTO VARO AA NETURITE ■ vAiSTŲ.BtSlMNKlNANtifMS "
į KOKIŲ MAISTŲ. H UUMAUMO SKAUSAMiS /

KAD MAN TOtS Puikus VAISIAS. 
PALENGVINTŲ? ! KAOlAAS PAIS jį >

Naudojamai visam* pasaulyj* nua 1M7 mėty

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEI 

BUREAU

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

Station WWAB — 1100 kllocydeo

LAISVI NUO 
REUMATIZMO

Mes turime puikų 
būdų reumatizmui 
gydyti, kurj malo
niai prisiusime bet 
kokiam skaityto
jui-ja i. jeigu tik 
kreipsis j mus tuo 
reikalu. Jei ken
čiate skausmą, na
riuose, skaudžių 
ar jauslių sąnarių, 
jei kiekviena oro 
atmaina sukelia 
skausmus, tai čia

jums proga pabandyti paprastą 
ir pigų būdą, kuris tūkstančiams 
padėjo.

Su malonumu jums pasiųsimo 
PILNĄ PAKELI T DIENŲ DY
KAI BANDYMUI, ir jei pagei
daujate daugiau vartoti, jūs tai 
galite padaryti su menkomis iš
laidomis. Prisiųskite vardą ir ant
rašą:
ROSSB PRODUCTS OO.
Dept. X-6, 2708 IV. I’arueli Avė. 

Chicago, Illinois

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR 1 — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGO ....................................................... se.o*
NUT .................................................. se.oo
BIG LUMP «•■•»••••■•••••• $6.00
MINE RUN .................................... $6.76
SCREENINGS ............................... $6.00

Tel. ARDmore 6975

TRIS LIETUVOJE 
Vadaktų Parapijoje, Mazgių Kaime.
27 hektarai. Gera žemė ir namai. 
Mainysiu ant namo Town of Lake.
B. R. Pletklewicz, 2608 VVest 47th 
Street, Chicago.

RENDON TAVERNAS 
| Pilnai Įrengtas, dirbtuvių apiellnkS- 
' je. Prieinama kaina. Telefonas:

RockweU 1977.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 6 kambarių bung«Uow. 
KarSto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
čius. 2 karų garadžius. Kaina $5,600, 
Bargenas. Atsišaukite, 5032 So. Rock- 
well Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308^4 W. 
«3rd Street. Chicago. Illinois.
SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Kur galite rasti tokią cottage koky
bę už taip žemą kainą? 7037 South 
Ada Street. 6 kambarių medinis na
melis, furnace, ąžuolo grindys. Lo- 
tas 33X125 pėdų. Tiktai $2250.00., 
Peržiūrėjimui šaukite: Sims of Me-, 
Chin, 217 VVest 63rd Street. Tele^ 
fonas WENtworth 1845.

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDĖJE

Esame priversti parduoti visai mo
dernišką mūrinj bungalow su $5,000 
nuostoliu. Miegojimo porėtus su stik
lais ir sietais. Visi sietai variniai. 
Garadžius. Namas gerame stovyje. 
Parduodame už $4,500. 7018 South 
Ada Street. Galite matyti, susitartus 
su Sims of McClun, 217 Wwt 63rd 
Street. Telefonas WENtworth 1845.

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 Avė., Chicago, BĮ.

Telefonas VlCtory 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarais Ir 
Sekmadieniais

leno mi
tingo nepraleidžia, kad nepir- 
štų “Naujienų”. Taip lygiai 
elgiasi ir pastoris Simans, ku
ris neskupauja ir savo pata
rimų. Tai kur jau čia jo ne- 
politiškumas, nereligiškumas 
ir nesektiškumas?

Kada klūbas organizavosi, 
tai katalikai buvo smalsūs. 
Bet klūbo 'sekretorė Autose 
kų tokio komitete pastebėjus 
sako, kad ji 'manius, jog klū
bas veiksiųs rimtai, bet kad 
rimtai neveikia, tai aš jo mi
tingų daugiau nelankysiu.

Po to ir Južas atsiliepė. Sa
ko, kad “iš tun žemačiun nėr

teities darbuose. Taip pat at
silankė “Draugo” red. p-as 
L. Šimutis, kuris reiškė dide
lio džiaugsmo, kad taip skait
lingai lanko apskr. sus-mus, 
ir pareiškė, kad tų patį va
karų kitoj vietoj tapo suorga
nizuota Lietuvių Katalikų Stu 
dentų kuopa, kurios reikale 
kvietė nepamiršti, paremti 
jaunimų.

Susirinkimas baigėsi anksti 
gražiausioje nuotaikoje.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

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

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

Sekmadieniais —

UTILITY LIQUOR 
D1STRIBUT0RS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 

Wholeaale Only
5931-33 So. Ashland Avė. 

-«O-
Pm mus galima gauti tikrai Ll«- 
tuvišką Importą Valstybinę Deg

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

Savininkai

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Liga verčia savininką parduoti labai 
pigiai, gerai pastatytą 2 fletų mūri
nį namą su $7,000 nuostoliu. 6-6 
kambariai, furnacu ir pečiu apšildo
mas. ąžuolo grindys ir kiti mediniai 
papuošimai. Kainavo $11,500. Parsi
duoda už $4,500. Randasi 5753 So. 
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui Sau
kite: Sims of MeChin, 217 VVest 63rd 
Street. Telefonas WBNtworth 1845.

RENDON KRAUTUVĖ ,
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me
tus. Jei norite, galite imti ir kam
barius. Atsišaukite: 4436 So. Eair- 
fiehl Avemie. Tel. Wentwortti 8848.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai Įrengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite: 1645 Wabansia 
Avenue, Chicago, Illinois.

Kas tėvo motinos neklaUso, 
tas valgo duonų sausą.

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

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.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. L O. “KELIONE APLINK PA- 
ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS

TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslą ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Andekio apdarais 81.00.

TRIJŲ METU BIZNIO ATIDARYMĄ MINĖDAMAS
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vic Juknla, aar.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti —- Arba 
Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skvr

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

Knn. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga
B LIETI

KELIONĖ
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1-50.

DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinoii

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........................m.,... .$4.00
Dievo Malonių šaltinis, juod. virš.,
raudonais lapų kraštais........................... ....  .m..... .$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paauksotais lapų kraštais................... ...................... 81.75
Angelas Sargas, jnod. paauks. virš..........81-50
Maldaknygė ir Baž. Vad., odos viršeliais...-r....».81.25
Maldaknygė ir Bai Vad., raud. lapų kraštais.................60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais... • • •|S?6l« • • edZCe • 81.50 
Maldų Rinkinėlis, jnod. gerais virš.....--............... .. 75o

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilt


