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Ispanijos raudonieji Katalooijnje 
visiškai prispiriami prie sienos

Ginti savo režimą pašaukė 
visus vyrus ir moteris

FRANKISTA1 JAU PAĖMĖ TARRAGONA. REUS
IIENDAYE, saus. 15. — Is

panijos frankistų kariuomenė 
paėmė Tarragona miestą, ties 
Viduržemio jūra ir veržiasi 
Barcelonos lipk.

Paėmus Tarragona, tūks
tančiams raudonųjų milicinin
kų atkirstas pajūriu paspru
kimas iš Tortosa .srities.

Frankistams kliuvo ir Reus 
— raudonųjų mutacijos cent
ras. Reus yra apie už. devy
nių mylių nuo Tarragono.

Visam 100 mylių ilgam 
Katalonijos fronte raudonųjų 
pozicijos vienos po kitų griū
va.

Ispanijos raudonųjų režimo 
dienos jau apribotos.

HBNDAYE, saus. 15. —
Ispanijos frankistų vyriausio
ji karo vadovybė skelbia, kad 
frankistų kariuomenė jan įsi
veržė j Barcelonos provinciją 
(Katalonijos kraštas turį tris-iprovincijas) ir yra tik už 37 i kimų.

Sirijoje siaučia riaušes, sukilimai; 
Prancūzija teo siunčia karo laivus

Spėjama, visas ten nerimas 
yra italų agentų darbas

PARYŽIUS, saus. 15. —
Prancūzų valdomoje Sirijoje 
kilo riaušės ir sukilimai prieš 
prancūzų autoritetus. Prancū
zija į Sirijos pakraščius siun
čia 3 nardančius laivus. Pas
kiau bus pasiųsta karo laivy
no dalis, kur, sakoma, bus 
turimi manievrai.

Sukilimo priešakyje yra Si
rijos nacionalistai, kurie se
niai bando nusikratyti pran

Mlšiy KLAUSĖ 26
GENEROLAI, EILĖ KITŲ 
RANGU KARININKU
PARYŽIUS. — Notre Darne 

de Bonne-Nouvelle bažnyčia 
seniau buvo dedikuota šv. Bar 
borai. Dėl to katalikų artile
ristų komiitetas šią bažnyčią 
išsirinko savo speciale šven
tove ir kas metai pasirfipinda 
vo, kad joje įvyktų pamaldos 
šventos globėjos pagarbai.

Šiemet taip pat įvyko spe
cialės pamaldos. Mišių klausė 
26 generolai, 55 pulkininkai, 
artilerijos mokyklų direkto
riai ir apie 2,000 aktivios tar
nybos ir atsargos žemesniųjų 
rangi; karininkų. Buvo ir ge
neralinio artilerijos inspekto
rius gen. Maurin, j

mylių nuo Barcelonos, kur y- 
ra raudonųjų režimas. Sako
ma, gen. Franco sutraukė 
300,000 kariuomenės tikslu 
paimti Rarceloną ir likviduoti 
visą Katalonijos kraštą.

Kitose Katalonijos karo 
fronto dalyse frankistai dar 
smarkiau veikia. Visur griūva 
raudonųjų ginimosi pozicijos. 
Raudonųjų brigados galva
trūkčiais atsimeta.

Tarragona miestas jau ap
gulamas ir numatomas grei
tas jo paėmimas. Šio miesto 
paėmimui bus uždarytas tūks
tančių ranudonųjų milicinin
kų pabėgimas iš Tortosa — 
Ebro upės fronto.

Spaudžiamas prie sienos 
Barcelonos raudonųjų reži
mas pašaukė karo tarnybon 
visus sveikus vyrus ir mote
ris. Tai paskutinės šio reži
mo pastangos vaduoti savo li-

cūzų valdžia, turinčią man
datą iš T. Sąjungos.

Damaske įvyko susikirtimai 
su policija. Kelios dešimtys 
asmenų sužeista. Riaušės vy
ksta ir kituose Sirijos mies
tuose.

Čia spėjama ir nusiskun
džiama, kad Sirijoje nerimą 
kelia Mussolinio agentai pro
pagandistai. Sako, Mussolinis 
bando visur Prancūzijai da
ryti nesmagumus.

RAUDONIEJI Iš BARCE
LONOS NUSIKELIA I

VALENCIJĄ

PARYŽIUS, saus. 14. —
Čia pranešta, kad Ispanijos 
raudonųjų režimas iš Barce
lonos nusikelia į Valeneiją 
frankistams pažangiuojant Ka 
talonijoje. Tas reiškia, kad ko 
nninistai pasiryžę ir toliau gi,n 
tis iki turės pakankamai vy
rų.

Sakoma, kad Barcelonoj pa 
.siliksiąs tik premjeras Ne- 
grinas ir užs. ministras dėl 
,Vavo. Visi kiti režimo nariai 
nusikelsiu j Valeneiją.

ŠANCHAJUS, saus. 15. — 
Kinų karo vadovybė prane
ša, kad kinų lakūnai tomis 
dienomis nuskandino du japo
nų karo laivus.

PASITARIMAI NEPASISEKĖ, BET CHAMBERLAINAS MATĖ PRAMOGAS

Anglijos ministras pirmininkas Chamberlainas (antrasis iš dešinės pusės) ir lordas 
llalifaxas (dešinėje) stovi už premjero Mussolinio. Žiūri surengtos gimnastų pramogos 
Romoje. (Acme telepboto).

Kongrese iškeliamas sumanymas 
konsoliduoti šalies šelpimo darba

Siūloma steigti viešųjų 
darbų departamentą

WASITINGTON, saus. 15.— 
Senatas gavo žemųjų rūmų 
pravestą bilių, kuriuo prez. 
Roosevelto reikalaujama WP 
A išlaidoms 875 milijonų do
lerių §uma .sumažinta iki 725 
milijonų dol.

Prieš svarstysiant šį bilių 
senato specialus nedarbo ir 
šelpimo reikalais komitetas 
iškėlė sumanymą konsoliduoti 
visas šelpimo dalis — WPA, 
PWA ir CCC, ir jas paduoti 
tvarkyti vienam viešųjų dar
bų departamentui, kurį siū

193,921 MOKINIU 
BUVO CHICAGOS 
ARKIV. MOKYKLOSE
Chicagos arkivyskupijos mo 

kyklų viršininkas prelatas D. 
F. Cunningliam, MA., paskel
bė metinį (1937—1938 m.) ra
portą apie mokyklų stovį.

Arkivyskupija turi 479 mo
kyklas. šių mokyklų skaičiuje 
yra: 395 pradinės, 75 viduri
nės ir 9 kolegijos ir universi
tetai.

Pradines mokyklas lankė 
158,565 mokiniai ir mokinės; 
vidurines — 2,361 ir kolegijas 
ir universitetus — 12,905.

MIRĖ VIENAS PAŠAUTAS 
KALINYS

SAN FRANCISCO, Cal., 
saus. 14. — Penki kaliniai ban 
dė pabėgti iš Alcatrazo federa 
linio kalėjimo San Francisco 
įlankoje. Du iš jų pašauti. 
Vienas pašautasis, A. Barker 
iš Chicagos, mirė.

loma įsteigti su sekretorium 
priešakyje.

Senato komitetas randa, 
kad minėtos paskiros šelpi
mo administracijos turi nepa
kenčiamai dideles išlaidas ir 
šelpimo darbas visais atvejais 
netikslingai vykdomas. Visur 
per daug politikos, o tas su
jungta su fondų eikvojimais.

Viešųjų darbų departamen
to įsteigimo sumanymą ir pa
siūlymą šalies spauda palan
kiai sutinka.

DAUGIAU VILTIES SE
NYVESNĖMS DARBI

NINKAMS

INDIANAPOLIS, Ind. — 
“The National Association of 
Manufacturers” pareiškia 
daugiau vilties darbininkams, 
kurie sulaukia 40—45 m. am
žiaus.
Įvykdyta tarp darbdavių sta

tistika rodo, kad kaskart vis 
mažesnis minėto amžiaus dar
bininkų skaičius paleidžiamas 
iš darbo, kad vietoje jų turėti 
jaunesniuosius darbininkus.

Darbdaviai įsitikina, kad se 
nesnio amžiaus darbininkai 
labiau pasitikimi, pas juos 
daugiau nuovokos ir atsako- 
mingumo.

WASHTNGTON, saus. 15.— 
Prez. Rooseveitui nominavus 
profesorių Frankfurterį vy
riausiojo teismo teisėju, iške
liama aikštėn, kad Harvardo 
it Yale universitetų teisių 
mokyklose nevaržomai vyk
dama radikalizmo propagan
da.

PIRMĄJĮ KARTĄ DU
KATALIKAI NARIAI
U. S. KABINETE
WASITTNGTON, saus. 15.— 

.T. A. Valstybių prezidento ka 
binete šiandien yra du dviejų 
departamentų sekretoriai ka
talikai. Tai paštų departamen 
to sekretorius J. A. Farley ir 
paskutiniu laiku paskirtas tei 
singuino departamento sekre
torius Frank Murphy.

Pirmąjį kartą .7. A. Vaisty
tai) istorijoje įvyksta, kad ka
binete būtų du katalikai sek
retoriai, kurie aktualiai tar
nauja šaliai.
Po vieną kataliką sekretorių 

kabinete seniau kai kada bū
davo, bet dviejų — dar nieka
dos.

Taip yra dėka prezidento 
Roosevelto sąmoningam nusis
tatymui.

1833 metais prezidentas An
drėje Jacksonas teisingumo de 
partamento sekretoriumi pas
kyrė Roger Brooke Taneyą iš 
Marylando. Kai senatas jo ne 
patvirtino, prezidentas jį pas
kyrė vyriausiojo teismo teisė
ju. Tąney teisėju išbuvo iki 
mirsiant 1864 m. ir pasižymė
jo šioje pozicijoje.

BAŽNYČIOS VIENYBES 
OKTAVA

Šio sausio 18 d. Švč. Var
do katedroje, Chieagoj, prasi
dės dėl Bažnyčios vienybės ok 
tava — pamaldos, kad tikro
jon Romos Katalikų Bažny
čion grįžtų visi nutolusieji nuo 
jos krikščionys.

Ši oktava katedroje įvesta 
prieš penkerius metus.

14. — Netoli čia liepsnodamas 
nukrito Narthwest Airlines 
keleivinis lėktuvas, skridęs va 
karų link. Penki asmenys žu- 

' vo.

Chamberlainas apleido Roma nieko 
svarbaus nesutaręs so Kossolioiu

Mussolinis neištrauks 
italų iš Ispanijos

ROMA, saus. 15. — Angli
jos ministras pirmininkas 
Chamberlainas vakar trauki
niu apleido Romą — išvyko 
namo. Tomis dienomis jis, sa
koma, praneš parlamentui, 
kas jo nuveikta ir kas atsiek
ta jam esant Romoje.

Yra žinoma, kad ministras 
pirm. Chamberlainas nieko 
svarbaus neatsiekė su savo 
misija. O premjeras Musso
linis dar daugiau savo svečiu 
nusivylė. Jei kas pirmiau nuo- 
moniavo, kad Chamberlaino 
su Mussoliniu pasitarimai bus 
antroji “Miunicbo konferen
cija,” tai apsiriko. Chamber
lainas pasirodė nepalaužia
mas.

Mussolinį pageidavo, kad 
Britanija paremtų Italijos im- 
perijalistiuiųs siekimus, kad 
Prancūzija paduotų jai kai 
kurias savo valdomas - terito
rijas. Chamberlainas atsakė, 
kad tas nėra Britanijos rei
kalas. Tačiau Britanija pasi
lieka Prancūzijos pusėje.

Chamberlainas po to reika
lavo, kad Italija ištrauktų 
savo kariuomenę iš Ispanijos.

HAVANOJ UŽPULTI NA
CIŲ KADETAI

HAVANA, Kuba, saus. 14. 
— Kulia susilaukia rimtų ne
susipratimų su Hitleriu.

Nacių priešininkai vakar čia 
užpuolė besisvečiuojančius Vo 
kietijos laivyno kadetus iš mo 
kyklinio laivo “Scblesleno”.

Keletas šimtų kadetų su sa
vo vadais nužygiavo Į Central 
parką ir ten dėjo vainiką prie 
Kubos revoliucionierius did
vyrio Jose Marti paminklo.

Iš kubiečių minios staiga į 
kadetus imta mėtyti įvairiais 
supuvusiais vaisiais ir net ak
menimis. Iki policija susiori
entavo, keletas vokiečių ir Ku 
bos valdininkų užgauta akme
nimis.

Daugiau kaip 20 asmenų a- 
reštuota.

SVETIMŠALIAI NEGAUS 
WPA DARBO

WASHINGTON, saus. 14. — 
Kongreso žemieji rūmai su
mažino prez. Roosevelto rei
kalaujamą 875 milijonų dole
rių sumą WPA išlaidoms iki 
liepos 1 d. Atskėlė 150 milijo
nų dolerių.

Be to kongresas prisegė ke
letą priedų. Vienas jų yra: 
nepriimti į darbus svetimša
lių, kad ir turinčių pirmuo
sius pilietybės popierius.

No. 12

Mussolinis atsakė, tas bus 
padaryta tik frankistams lai
mėjus karą. Tai dėl to, kad 
Chamberlainas nesutiko fran
kistų pripažinti teisėta ka
riaujančia puse, nors Italija^ 
seniau buvo ištraukusi ka
riuomenės dalį.

Viskas kas atlikta, tai su
tarta ir toliau Britanijai su 
Italija pasilikti draugingomis, 

i Bet šis draugingumas ir gi 
'pasirodo abejotinos vertės, 
nes Mussolinis nepalydėjo 
Chamberlaino į geležinkelio 
stotį. Mussolinį pavadavo užs. 
reikalu ministras Ciano. Va
dinasi, kaip karštai Chamber
lainas buvo pasitiktas, taip 
šaltai jis buvo išleistas. '

Tokiu stoviu Prancūzija pa
tenkinta. Jos valstybės vyrai 
įsitikina, kad Chamberlainas 
vis gi vertas pasitikėjimo. 
Tačiau stebėtojai pažymi, kad- 
nėra ko džiūgauti. Mussoliniui 
nepasisekus Chamberlaino pa
laužti, Hitleris tuojau pradės 
veikti. Kils naujas nerimas, 
nauji nesmagumai. Mussolinis 

j taip pat neišsižada savo sie
kimų. . •

HITLERIS PATRAUKĖ IR 
VENGRIJA KOVOTI "
PRIEŠ KOMUNISTUS ‘

•
BERLYNAS, saus. 14. — 

Verždamasis rytų link, kad 
apsiausti ir izoliuoti komunis
tus — šolšeąįstinę Rusiją, Hi
tleris savo pusėn patraukė ir 
Vengriją. Jis bando tai pada
ryti ir su Rumunija. Bet ru
munų karalius priešinasi Hit
leriui. Nacių sluoksniuose vi- 
limasi, kad karalius galų ga
le bus priverstas susidėti su 
nacių Vokietija. Sako, Rumu
nija neatsilankys prieš nacių 
spaudimą.

Tad šiandien jau keturios 
valstybės yra susirišusios pak 
tn prieš komunistus, būtent: 
Vokietija, Japonija, Italija ir 
Vengrija.

ĮSAKĖ MAŽINTI IŠLAIDAS

BERLYNAS, saus. 15. — 
Vokietijos provincijų guber
natoriams diktatorius Hitle
ris įsakė mažinti išlaidas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šia

ndien debesuota ir šalčiau.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 
4:44.
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Dvejopos Kun. Karužiškio 
Sukaktuvės

Mūsų. dienraščio ir kitų katalikiškų laik
raščių bendradarbis kun. Antanas Kampiš
kis šiomis dienomis mini 20 metų literatinio 
ir visuomeninio darbo sukaktį. Naudodamies 
ta proga, iškelsime į aikštę vienų kitų jo gy
venimo paslaptį, nekreipdami dėmesio į tai 
ar jam tai patiks, ar ne. Tai darome naudai 
tų, kurie jo raštus turi progos skaityti ‘‘Drau 
gd” kiekvienų dienų.

Kun. Antanas Karužiškis yra gimęs 1896 
m. sausio (17 d. Shenandoah, Pa. Vadinas, 
rytoj jis mini savo gimtadienį. Negana to, 
rytoj ir jo vardadienis, nes, kiek sužinojo
me, jo globėjas yra šv. Antanas atsisk. Ju
biliatų krikštijo praėjusį mėnesį mirusis kun. 
Vaclovas Matulaitis.

Beje, kun. Karužiškis mini ir kitų jubilie
jų. 1938 m. gruodžio 22 d. suėjo 20 metų 
kai Detroito vyskupas M. J. GaJ&agher įšve
ntino į kunigus. Tai irgi reikšminga sukak
tis. jjt__ i

Lietuvių organizacijose veikti ir mūsų 
spaudoje bendradarbiauti kun. KąruSJiškis 
pradėjo tebebūdamas studentu. Prie visuo
meninių ir spaudos darbų jį stipriai paska
tino mokytojavimas atostogų metu neturiu 
vaikų vasarinėse mfl&jlįhJBe.

Pirmais keleliais kunigystės metais kun. 
Karužiškis darbavosi Detroite. Prieš kelio
lika metų buvo pakviestas darbuotis Cleve- 
lando vyskupijom Klebonavo Youngstown, 
Ohio lietuvių parapijoj, o iš čia buvo per
keltas į Clevelandų organizuoti naujų lietu
vių parapijų, kurioj ir dabar tebekleoonauja.

Jubiliatui linkime sveikatos, ilgo amžiaus 
ir geriausio pasisekimo jo darbuose.

Chamberlaino Kelione
Kaip iš anksto buvo spėta, Anglijos pre- 

mieras Chamberlainas savo kelione į Komų 
nieko ypatingo neatsiekė. Kai kūne poli
tikai atvirai pasakė, kad jo kėlionė buvo 
nepasekminga.

Kalbant bešališkai, jo kelionė, žinoma, ne
buvo visai bergždžia. Vis dėlto bus šiek tiek 
pasitarnauta taikai. Bent aiškiau sužinota, 
kur kuri didžioji valstybė stovi. Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos diktatoriai buvo pri
versti atviriau pasisakyti, kad jie tebesilai
ko vieno fronto, o kita, kad į Mussolinį la
biau gaili paveikti Hitleris negu Chamber
lainas, ar kas kitas. Tie dalykai privers, 
demokratines valstybes vieningiau veikti ir 
rimčiau dirbti, kad palaikyti pasaulyje taikų.

Pažymėtina, kad tuo metu, kada Chamber
lainas lankėsi Romoje, Hitleris per savo pa
stovų įteikė Mussdliniui notų, kurioj prašo 
dar vieniems metams palaikyti taikų, susi
laikant nuo reikalavimų, išpildyti Italijos 
“natūralias aspiracijas“. Tuo Hitleris lyg 
norėjo pabrėžti, kad Europoje ne Chamber
lainas ir ne kag kitas yra. “bosas”, bet 
jis.

Kas bus metams praėjus, sunku įspėti. Gal 
tada Musscliniui jau bus galima pasakyti, 
kad jokių reikalavimų nebestatyti, nes, kiek 
girdima, pačioj Italijoj Hitleris pradeda la
biau imponuoti italams negu pats Mussotti- 
nis. Krašte esu nepasitenkinimų, kad fašis
tų vadas užleido pirmų smuikų tarptautinėj 
politikoj Hitleriui, kuris ir fašistams įsa
kymus pradeda davinėti.

Ohamberlainui, be abejojimo, buvo Ma
dinga ir tai sužinoti, žodžiu, iš Romos jis 
parsiveža medžiagos, kuri bas reikalinga nu
statyti Anglijai tarptautinės politikos gai
res ateičiai.

Į APŽVALGA
Klaipėdos Gyventojų Tautybė

Vakar buvo Klaipėdos krašto atvadavimo 
16 metų sukaktuvės, kurias paminėjome ve
damuoju straipsniu. Šiandien prašome pasi
skaityti apie tai, kokios tautybės žmonės 
sudaro to krašto gyventojų daugumų, šias 
įdomias žinias paduoda Klaipėdoj* leidžia
mas dienraštis “Vakarai’”:

“Paskutiniu laiku su aiškiai nujaučiamais 
tikslais pradėta daug rašyti įr kalbėti apie 
tariamų Klaipėdos krašto vokiškų charak
terį. Tačiau, kaip tų teisybę ir tampytų, ji 
ne nuslepiama i ir aiškiai byloja iš pačių sta
tistinių skaičių, pav., Prūsų valdžios nuo 
1837 iki 1910 metų pravestuose gyventojų 
suskaitymuose.

Kraštutiniame Nemuno vingyje, dabarti
niame Klaipėdos krašte, tautybių santykiai 
pasiliko pastoviai vienodi, kokie galimi tik 
apleistame ir ūkiškai atsitikusiame pasienio 
rajone. Tuo tarpu kai Prūsų Lietuvos pietinė 
dalis į kairę nuo Nemuno prieš karų jau 
buvo gerokai suvokietinta, tai dešiniajame 
Nemuno krašte lietuviškumas tvirtai išsilai
kė. Tik vienas Klaipėdos miestas buvo vo
kiškos kalbos sala lietuvių gyvenamo) apy
linkėj.

Pasilikusiosios Klaipėdos krašte lietuviš
kosios dalies prieauglis buvo pradėtas smar
kiau vokietinti per bažnyčių, mokyklų ir 
karo tarnybų. Tokiu būdu, laikui bėgant 
tautybių santykis pasidarė lietuvybei nehe- 
palankus.

Valdinė Prūsų gyventojų suskaičiavimo 
statistika rodo jau lietuviškosios gyventojų 
dalies stagnacijų ir nelietuviškosios dalies 
daugėjimų. Lietuvių skaičius 1837 ro. sta
tistika Klaipėdos krašte rodė 63,290 lietu
vių, o 1910 metais tik 69,061, taigi per 73 
metus lietuvių bebuvo tik 5,771 lietuvis dau
giau. Nelietuviškoji gyventojų dalis 1837 me
tais sekė tik 30,192 žmonos, o 1910 metais 
jau 72,177 žmonės. Nelietuviškosios gyven
tojų dalies padaugėjimas buvo galimas tik 
lietuvių sąskaita, kuri dėl įsigalinčio vokie- 
tėjinoo pradėjo silpnėti. Taigi valdiški Prū
sijos gyventoją skaičiavimo sfeatistiljps davi
niai rodo, kad Klaipėdos kr. 1837 metais 
turėjo dar 67,7 proc. lietuvių. Naujojo šimt
mečio pradžioj abiejų tautybių skaičius jau 
buvo susilyginęs, o 1910 metais pasirodė ne
lietuviškosios gyventojų dalies jau nežymi 
persvara, būtent 1,1 proc.

Krašte lietuvių gyventojų dalis vis dar 
pasiliko daugumoje. Nežiūrint lietuviškosios 
dalies stagnacijos, 1910 metais krašte vis 
dar buvo išsilikę lietuvių 56 proc. prieš 74 
proc. 1837 metais. Tik Klaipėdos mieste lie
tuvių skaičius buvo žymioje mažumoje. Taip 
1837 metais Klaipėdoje kiekvienas dešimta
sis gyventojas buvo lietuvis, bet paskui dėl 
germanizacijos ir emigracijos ir tas skaičius 
dar sumažėjo. 191ft metais mieste dar buvo 
rasta apie 2000 lietuvių. Per paskutinį gy 
ventojų suskaitymų vėl buvo rasta 9 proc 
lietuvių Klaipėdos mieste.

Taigi, prieš karų kraštas buvo misveria- 
nuti Lietuviškas. Tokia dalykų padėtis vėliau 
įvykusiam krašto susijuagimui su Lietuva 
turėjo nuleiniaočios reikšmės. Lietuva at
gavo kraštų, dėl kurio lietuviško charakte
rio nebuvo mažiausios abejonės, įr gavo uos
tų, kurio užnugaris yra dabar visa Lietuva”.

TĖVAS ŠEIMOJE
Jei motina — šeimos šir

dis, tėvas — šeimos galva. Jis 
daug rūpinasi savo šeimos ma 
terijalia gerove. Tačiau ne 
mažesnė tėvo pareiga rūpin
ti ir savo vaikų dvasiniu auk
lėjimu, kad jie įšauktų dori, 
tikintys, tvirtos valios ir ge
ro būde jau»uoliai-ės. Čia pa
brėžtina, kad ne tik motina, 
bet ir vyras — tėvas turi auk
lėti savo vaikusl

Didis Kat. Bažnyčios vyras, 
šv. Tomas Akvinietis sako: 
“Kūniškasis tėvas ypatingu 
būdu yra priežastis pradžios, 
kuri bendrai yra IMevuje... 
Tėvas yra pradžia ir gimdy
mo, ir auklėjimo, ir draus
mės ir viso to, ko reikia žmo
gaus gyvenimui tobulinti”. 
(Sum. Theol. 2-2). Toliau tas 
pats Bažnyčios mokytojas ra
šo: “Iš priežasties sūnus yra 
šis-tas tėvo..., todėl yra tai ir 
prigimties teisė, kad sūnus, 
prieš ateidamas į protų, būtų 
tėvo globojamas”. Panašiai 
sako ir Popiežius Leonas ATI t, 
rašydamas: “Vaikai yra šis- 
tas tėvo, lyg koks jo asmens 
praplėtimas

Iš to seka, kad ne tik mo
tina, bet ir vyras — tėvas 
turi rūpintis savo vaikų auk
lėjimu — svarbiausia jam Die 
vo pavesta pareiga. Tėvas tu- 
'rėtų dėti pastangų, kad jo 
vaikai gejęiau pažintų tų ti
kėjimų, kuriame jis ir jo vai
kai yra gimę. Tuo tikslu tė
vas turi vaikus mokinti, jiems 
aiškinti tikėjimo dalykus.

Malonus tėvo žodis ir švie
sus pavyzdys galingai veikia

tėvas ne tik savo vaikus mo
kintų tikėjimo dalykų, bet 
kad jiems duotų ir gerų pa
vyzdį. Kat. Bažnyčia, įparei
godama tėvus rūpintis savo 
vaikų auklėjimu, šių svarbių 
pareigų uždeda ne tik moti
noms, bet ir tėvams — vy
rams. Taigi nuo tėvo labai 
priklauso, kaip auklėjami vai 
kai. Juk tėvas yra šeimos gal
va ir jos tvarkytojas!

Be to, vyrai yra ne tik šei
myninio, bet ir visuomeninio 
gyveninio judintojai. Todėl 
vaikų auklėtojas — tėvas tu
ri pasirūpinti savo vaikams 
sudaryti tinkamų visuomeninę 
aplinkumų. Tėvo pareiga rū
pintis savo vaikams tinkama 
mokykla. “Tėvams būtinai 
reikia stengtis ir rūpintis, kad 
auklėjimo ir mokymo srityje 
pašalintų visokių neteisybę ir 
patikrintų sau galimybę išauk
lėti vaikus, kaip tinka, krikš
čioniškai, ir labiausiai apsi
saugotų nuo tų mokyklų, iš 
kurių eina pavojus apskrėsti 
piktais nedorybių nuodais”, 
— sako Popiežius Leonas 
XIII.

Tėvas turi pasirūpinti savo 
vaikus įrašyti į katalikiškas 
vaikų draugijas, kurios pava
duos tėvus jų auklėjimo dar
be. Tėvas turi parūpinti savo 
vaikams kat. spaudos: gerų 
laikraščių ir knygų. Šiam šve
ntam reikalui tėvas nepriva
lo gailėtis šiokių tokių mate- 
rijalių išlaidų. Jos šimterio
pai apsimokės, nes gera spau
da yra galinga jaunimo auk
lėtoja! Tėvas turi budėti, kad

vaiko Wi» " T“ kto?
■ gų draugų, kurie ir gerus vai

Ir “Vienybe” Už Vienybę
Brooklyne leidžiamas tautininkų dienraš

tis “Vienybė”, kuriam savo laiku buvo rū
pinamąjį gauti Lietuvos vyriausybės pašal
pų ir kuris ligšiol visomis keturiomis rėmė 
tautininkų diktatūrų, pagaliau pakeitė nu
sistatymų ir pasisakė už tautos vienybę. Sa
vo 8 nr. “V-Jbė” rašo:

“Ne mūsų reikalai kištis į Lietuvos vi
dujinį gyvenimų ir mokyti Lietuvos vadus, 
kų jie turi daryti. (Bet pačių Lietuvon žmo
nių bet kokie gerais norais ir valstybės ge
rove paremti reikalavimai ar nurodymai 
yra visai vietoje. Lietuvos piliečiai turi 
teisę ir net jų pareiga rūpintis savo vai 
stybės gerove ir jos ateitimi. Amerikos 
lietuviai gali tik pasidžiaugti, kad visos 
Lietuvos politinės srovės gyvai susirūpinę 
Lietuvos likimu. Kuomet «as kartais pri
mename Amerikos lietuvių srovėtus, kad 
ne jų reikalas diktuoti Lietuvos žmonėms 
kaip jie turi valdytis, tai tas dar Bereiš
kia, kad mes priešiname^ pačių Lietuvos

pavyzdys turi paremti ir su- 
stipriatį rfaotinos auklėjančių 
įtakų vaikams. Jei motina rū
pinsis savo vaikų auklėjimu, 
o tėvas šių savo pareigų ap-

a

leis, arbtL+griaus tai, kų mo
tina bus vilkams įdiegusi, tuo 
met auklėjimas šeimoje bus 
tormozuojamas.

Vaikai tėmija ne- tik mo
tinos, bet ir tėvo žodžius bei 
darbus. Pavyzdžiui, jei tėvas 
ragins vaikus melstis, ves juos 
į bažnyčių ir pats vaikams 
duos pavyzdį, tuomet ir vai
kams bus daug lengviau šiuo 
keliu žengti. Ir priešingai, jei 
tėvas religijos nepraktikuoja, 
7 m. vaikas tai pastebi, 19 m. 
vaikas tuom stebisi, 15 m. 
vaikas piktinasi, 18 m. — 
vaikas eina tėvo keliais. La 
bai dažnai tėvai vaikų aki
vaizdoje keikdamiesi, savo 
vaikus užkrečia šiuo kiauriu 
papročiu. Todėl svarbu, kad

kus nuveda blogais keliais.
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Or to Kųn Ulbėjus ūtmje

Įdomus “dievdirbis” gyve- amžiaus. Pasiskundžia, kad 
na Telšių senelių prieglaudo- mažai kas ateina pirkti jo dar 
je Čia jam duotas atskiras bų. Dėl to jis darus medines 
kambarėlis ir jis nuolat dirba J švilpynėles ir kitus žaislus, 
įvairius šventuosius. Niekas'Kai mes jo paklausiame, ar 
iš apylinkės gyventojų nežino ' negeriau būtų daryti žemai- 
iš kur šis “dievdirbis” kilęs'tiekas klumpes, jei maža kas 
ir kurias Žemaitijos apylinkės domisi šventaisiais — “diev- 
per savo gyvenimų, trukusį dirbis” užsigauna. Jis rodo, 
jau 60 metų, apkeliavęs, gal kad klumpę galįs padaryti 
būt jas papuošdamas savo kiekvienas artojas, o šias sta- 
kruopštaus darbo koplytėlė- tulėles ne kiekvienas įstengs 
mis su gausiais šventaisiais, iš medžio gabalo išdrožti. 
Telšiškiai težino, kad šis I Einingis, neturėdamas žod- 
“dievdirbis” vadinasi Juzu- žto dovilnos ir klausos, atro- 
mas Einingis ir kad prieš kiek do, rūpintojėliuose ir šventų- 
metų buvo priimtas į Telšių jtj statulėlėse stengiasi išreik-

K. S. Telksnys senelių prieglaudų,

Patarles
Kaip neprausi varnų, o vis 

Ims juoda.
Daug pašauktų, maža iš

rinktų.
Gera pati vyrui kelių rodo. 
Lauko paukštis, į laukų ir

žiūri.
Jautis gimė, jautis ir dvės. 

besmegeniai.
Kad kiaulė ragus turėtų, 

visų pasaulį išbadytų.
Kad ne vargas, bėdos, būtų 

visad Kalėdos.
Kiti medžiai, kiti kirtėjai. 
Ne savo jojęs, ir klane nu-

doėūlr

Nešykštus — neturtingas, 
nedosuus — negarsingas.

Ne vienu kirčiu medis nu
kertamas.

mrioje ir šti savo gyveninio sielvartų. 
Tačiau yra priešingai. Jo vi- 

Einingis yra sų statulėlių veidai kupini gie 
nebylys, dėl to .jis niekam ne- droš. Nėra to gilaus rūpesčio, 
gali išpasakoti savo gyveni- kokį statulėlėse išreiškia Jau
nių ir niekas apie jį nieko gelis ‘dievdirbių’. Net ir šv. 
daugiau nežino, išskyrus tai, Jurgis zovada skrisdamas ant 
kad jis yra “dievdirbis”. širmio ietį laiko besišypsoda- 

Aplankę Einingj radome jį mas. Be to, “dievdirbis” Ju- 
susimųsčiusiu veidu ir susi- 'zumas Einingis ne tik atsidė 
kaupusį bespalvinantį šventų- 'jęs išdrožinėja įvairių 

jį Rokų. Priešais jį ant stale-

gyvena.
“Dievdirbis*

šven-

lio stovėjo keletas šventųjų 
statulėlių ir iš medžio padary 
ta skulptūra — šv. Jurgis su koplytėles.

tųjų statulėles, bet jis mėgsta 
jas ir nuspalvinti. Tūip pat 
nuspalvina ir p^darytųsias

durklu rankoje ant širmo žir- 
go. im

Kryžių Einingis visai neda
ro. Tik koplytėles, jis gausiai

Su Einingiu susikalbėti ran | pristatydamas šventųjų 
komis sunku. Senasis “diev- §įaip jau atskiras statulėles.^
dirbis”, negalėdainas supras
ti svečio kalbos, tuojau pyks-

Pačiaine Telšių mieste 
pastatytos kelios koplytėį

žmonių pastangoms savo valstybės reika- suvaržomi Sovietų Rusijos darbininkai. Rašo

ta. Tačiau šiaip taip pagaliau kuriose susitelkę šventieji 
pavyksta keletas žodžių susi- nį pakeltomis rankomis laimi- 
rodyti. “Dievdirbis” pasisa- <na praeivįus, kiti grasina už 
ko .jau esųs šešiasdešimt metų per didelį palinkimų prie že

miškų dalykų. Taip pat, žino-

lais rūpintis.
“Mūsų supratimu, Lietuvos tautininkų 

partijai reikėtų siekti susitarimo su kito
mis srovėmis. Niekas negali ginčyti, kad 
Lietuva gyvena labai audringų momentų, 
kurį sudaro tarptautinės politikos vėjai. 
Tokiu momentu labai rizikinga vienai ku
riai politinei srovei imti atsakomybę už 
valstybės likimų. Būtų sveikiau tautininkų 
partijai ir Lietuvai atsakomybę už valsty
bės likimų pavedus visai tautai”.
Šiame rašiny išreikštos mintys visai yra

sveikos. Joms reikia pritarti ir su pasiten
kinimu konstatuoti, kad pagaliau, ir tauti
ninkai pradeda prasikrapštyti akis ir rim
čiau žiūrėti į Lietuvos reikalus.

Tikra Vergija
Neseniai rašėme savo dienraštyje apie nau

jus Stalino parėdymus, kuriais dar labiau

apie tai ir kiti laikraščiai. Štai, “Amerika 
tų parėdymų taip vertina:

“Įdomu, kaip mūsiškiai komunistai aiškins 
naujos darbininkų “tėvynės” darbo įstaty
mus, kurie nepaprastai suvaržė darbininkus 
— sumažino algas, jau ir taip labai mizer- 
nas, padidino darbo laikų, pareikalavo dau
giau prakaito išlieti, kad neva būtų iškel
tas darbo našingumas. Užteks darbininkui

nės pasakoja, kad “dievdir- 
bio” Einingio darytų koplytė
lių yra ir pakelėse toliau už 
miesto.

0 Telšių miesto pauperai 
(karabelininkai) Einingio pa
darytų įvairių žaislų turi kiek 
vienas. Kiekvienų turgaus die 
nų pas juos ant staliukų po 
palaipsnėmis pamatysi spal-pavėlnoti 29 minučių į darbų — ir atleidi 

mas iš darbo užtikrintas. Organizuotis įi/į0^ švilpukų, arkliukų, kar- 
darbo unijas negalima, reikalauti geresnių *r kitų vaikams žaislų, 
darbo sųlygų — sabotažas ir t.t. Bet, aišku,
Stalino tarnai nei kiek dėl to viešai nesi
jaudins.

Žinoma, mūsiškiai komunistai savo širdy
je jaus didelę tragedijų, bet jie nedrįs pa
sisakyti viešai, kad Sovietų Rusija ir ko
munizmo sistema palaiko darbininkams tik
rų vergųų”.

C r.!'.

Nors “dievdirbio” Einin- 
gio pagaminti žaisliukai ir tu
ri gerų pasisekimą,, bet jis 
juos darydamas ne tiek įdė
jęs krųųpiS£umo7ne liek žiū
rėjęs proporcingumo, negu 
droždamas šventųjų jtatulė- 
ies. # _ "L A.”

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

SOKOL SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

PRASIDĖS KONCERTAS 5 VAL., 0 ŠOKIAI 8 V. VAK.
JACK BARRY’S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS

•

“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, VYRŲ CHORAS.

Taipgi dalyvauja “Draugo” koncerte atsižy
mėję muzika, dainomis ir grožiu: K. Sabonis, J. 
Kudirka, V. Daukša, M. Janušauskienė, J. Sa- 
tnoška, C. Miliackas, p-lė 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.

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

Šv. Kazimiero Akademijos Šokikių skaitlingas būrys, grojant savajai orkestrai, šoks 
“Draugo” koncerte lietuviškus, klasiškus šokius. Jos bus lietuviškai pasirėdžiusios.

Chicago, III. - Šioji jaunuolių grupė yra jungtinis Visų Šventų ir ŠŠ. Petro ir Povilo pa
rapijų Choras, kurs vadovaujant jaunam, gabiam muzikui, St. Rakauskui, praeitą rudenį, 
savo parapijose suvaidino įdomų veikalą — “Forecast of 1939 year.” Šis choras dalyvaus 
“Draugo” koncerte ir atliks svarbią rolę.
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BRANGINKIME MOKSLĄ
Priežodis sako: “Kas skai* Toliau, norėdamas išlavini 

to, rašo — duonos neprašo’’. savo rankų ir protų, norėda- 
lš dalies tikra teisybė. Skai- mas išmokt mandagumo — 
tyda*mas moksliško turinio rašyk, bet reik gerai, teisin-
kny; ras, sužinosi, giliausias gai, be puikybės, su meile.
gamtos paslaptis ant žemės Taigi, mokslas, pirmiausia vi- 
paviršiaus ir jos viduriuose, skų išrado, o paskui surašė 
Juk mokslas ir tyrinėjimus j knygas ir šiandie, aukšl.ose | 
surado žemėje auksų, sidab- mokyklose, universitetuose jį1 
rų, anglį ir kitokį mineralų, studijuoja. Be 'mokslo dar ir' 
Mokslo pagalba išgalvota, šiandie nebūtų tiek išradimų, Į 
kaip tų žemės gelmių turtų pažangos. O tas mokslas bu-' 
išimti iš labai pavojingos gi- vo sujungtas su skaitymu ir J
luinos. Negana to, mokslas su
rado, kad žaibas, arba “Per
kūnas dievaitis’’, nėra tokis 
rūstus, bet labai geras, nes 
jisai šiandie suka, didžiausias 
mašinas, šildo ir šaldo, rodo 
judamus paveikslus, siuva ir 
prosina; per radijo galima gi
rdėti kalbant nuo vieno žemės 
krašto iki kito ir t.t.

Mokslas parodė, kad mūsų 
žemė kabo liuosai dangaus 
platybėse su miestais, augme
nimis ir vandenynais. Moks
las išmatavo jūrų gelmes, at
rado planetas, jų tolį, didu
mų išmatavo. Mokslas išrado 
orlaivius ir kitus žemės ste
buklus ir visa tai surašyta į 
tam tikras knygas. Jei nori, 
mokslas tau pasakys, kas yra 
vanduo, iš ko jis susideda? 
Kas yra šiluma? Kas yra šal
tis? Tik skaityk knygas, o 
viskų sužinosi.

rašymu.
Branginkim mokslų, išradi

mus ir visa tai, kas būna nau
dinga žmonijai.

Alb. Pilipaitis

DRAUGAS

Missouri valstybės ūkių nuomotojai, kuriuos savininkai išmetė iš butų, kai nuomotojai 
nesutiko su pastatytomis naujomis savininkų sųlygomis. Nuomotojams padaryta didelių nuo
stolių. (Acme teleplioto)

gas, bebrukančias savo pre
kes, jų šauksmus, siūlymus. 
Gi tos Komos katės, katės!

Avanti, signosi, - Šaukė vadovai. Turistų nuotai- Jų čia labai daug. Vienas man
ka. Piazza Venezia. Romos katės ir fontanai sakė> kad būriais

po 30. Galimas daiktas. Ma
lkai Milano stoty įsėdau į Romos vistiek nepažįsta, ir

kitų traukinį, nežinau kokios išvažiuoja iš čia tušti. Čia rei- 
tautybės keleivis mane pa- kia laiko, atsidėjimo, meilės 

ir... šiek tiek pasirengimo, ra
mumo.

— Ooo... — nutęsė, — ten J Čia gyveno ir kūlė garsie- 
daug pamatysite! jį klasikai, kaip Vergilius, Ho-

racius; čia rado sau įkvėpimo

LAIŠKAS IŠ ROMOS

klausė, kur keliauju.
— Į Romų, — tariau.

(Verčiaus mažiaus žinant iš
vengti paklydimo, negu daug 
žinant klysti kas žingsnis.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Teiephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Teiephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
uIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

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

b ubą toj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Res. Tet Republic b047

LIETUVIAI dar i arai

JVAIROS DAKTARAI

TeL CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

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

Apskritai, italai mėgsta mu
zikų ir m/jka globoti bei ug
dyti savo muzikalumų. Gau
sioj publikoj vyrauja didelis 
įvairumas: kariškiai, profeso
riai, valdininkai, darbininkai,

čiau, kaip iš vieno labai ele- moksleiviai, studentai ir t.t. 
gantiško viešbučio kelneris | Sekmadieniais čia žmonės taip 
šluota bruko laukan katę. Ši ! ir eina iš parko į parkų, iš 
tik rėkia ir rėkia: kur nerėks, vietos į vietų. Daugelis mėg-

Roma turistui turtinga. Ro-1,.
moj reikia įsigyventi, jų su- Į*1; Lhoetė ii Victoi Bugo, ir papraistulllas>
prasti, ypač panorėti atsisklei-!eils“ bei arehitek-; vinci> „liesto yĮ
sti jos verteuybių knygas žmo'‘ii čla randi Michelangelu, lta yis# jauku.

nes pietų laikas. Ir kas toj , sta išeiti į užmiestį, paeiti 
dvikovėj nugalėjo? Aišku, ka- Į Via apia gatve, ta mirusių 
tė. Jų vėl įleido į viešbutį.
Tokių mišrių vaizdų čia pilna.

siog pivo- 
aizdai. Bet

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

Sekmadienį susitarius

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

ir

gaus dvasinei kultūrai. Pats/aeli. Beminį, Bramantę rr 
mačiau būrelius keleivių, ku- idau" kl‘« K-usenybnj. Septy. 
rie lyg be kvapo, vadovo ra- ni kalniukai tiesiog nu
ginami “Avanti, avanti, sig- s8ti “,žia‘5’ garsenybėmis, 

bėgte bėgo nno vienos,tlk relkla ten Nu-nori!
vietos į kitų. Žiūrinėjau Fo
rmų Romanum, kai vienas to 
kių būrelių (rodos, is Šveica 
rijos) įbėso į tų senosios Bo- triumh» vartus> » a,nfiteatl'«
mos širdį. Vadovas pirmas,'Flavii (Kobzeun,)! Rodos, ten 
kiti - lyg žųsys - išsitiesę »!“?<* k'»'a'“aosa - “»‘ai 
eilėje. Paskutinis dar nesuspė-

eini į senosios Romos širdį, į 
Kapitolium. Žvilgsnis į Fo

Įvairi yra Ruimą savo fon
tanais, savo parkais. Respighi 
parašė net simfonijų apie Ko
mos fontanus. Kiek jų čia ii 
kokių?! Kur eini — trykšta 
vanduo, visokiomis formomis,

rum Romanum, į Palatinų, į j visokiais būdais. Daugelis fo-

Josepli Dunn, 21 m. amž., ir 
Myrile Thrasher, 13 m. amž., 
abu iš Knoxville, Tenn., šio
mis dienomis susituokę. Mer
gaitės motinai sutinkant, apy
gardos teisinas davė specialų 
leidimo vedyboms kaip to rei
kalauja prieš du metus pri
imtas valstybės “Vaikų vedy
bų’’ įstatymas. (Acme plioto)

jo padėti kojos ant via sacra, 
štai, vadovas jau nusisuko 
eiti į Palatinų: jis jau spėjo 
greitesniems parodyti vienų 
kitų įsidėmėtinų dalykų. Ir 
kokį įspūdį tie žmoneliai iš
sinešė iš tos brangios vietos? 
Kitus mačiau st. Giovanni in 
Laterano bazilikoj. Vadovas 
(jų pačių tautybės) labai ge
rai aiškino, bet... klausytojai 
— lyg anam pasauly: nuovar
gis, nemiegas! Kiti vėl visų 
laikų persėdi kurioj nors ga
lerijoj, nors ir vertingoj, o

ntanų savo kūrėjus gali va
dinti tokius architektus, kaip 
Berninrs, kalvis, Ruteliis ir 
k. Žymiausias iš fontanų čia 
yra Trevi. Čia trykšta pirmyk 
štiš Romos vanduo. Kas jo 
čia atsigėriųs, nebegalįs dau- 

užmiršti Romos: turįs

skelbėja, pasižvalgyti po Ca- 
mpagna, net nužengti iki Ja- 
nicolo, iš kur vakarais pui
kūs vaizdai į miestų. Kaip 
tik iš čia galima pasigerėti 
senuoju, amžinuoju miestu, 
kai jo turinys jau pažįstamas. 
Vakaras čia greit užeina, ir 
Romų uždengia paslapčių 
skraistė. Tik elektros lempu
tės ir dangaus žvaigždės me
na dar kitų Romos vertybę, 
kuri užpildo, atbaigia minėtų 
universalumų. Mickų Juozas

Ofiso Tel. CANaI 2345

DR. f. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANaI 0102

2305 bo. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGI
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

Mokame 4%
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL S A V- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 
of CHICAOO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$5000.00 Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

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

Atmokėsimais
VĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS Į

ANO LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

Chicago, UI.

romėnus, plebs, girdi orato
rius (Ciceronų), .stebi vaidilu
tes prie Vestos maldyklos. Ko 
liziejus, — ar ne žmogaus 
kraujo ir vergystės, įstatymų 
ir priespaudos skelbėjas? Lyg vėl čia sugrįžti. Ksedro Kon
iš požemių kyla jo storos sie
nos, kaip Castel d’Angeli ar 
Panteono. Vis dėlto pamėgink 
tų ąenų kūrybų sujungti su 
dabartimi ir pamatysi ne mi
rties kaukuolę, o amžinybę 
tam formų ir akmenų labirin
te.

Piazza Venezia, — dabar
tinės Italijos ir Romos širdis. 
Į čia sueina garsiosios gatvės, 
į tų vietų sueina, ir italų il
gesys ir... meilė. Alussolinis 
vis dėlto daugelio mylimas ir

giau

Skaitykite Biznierių 
Bargenus 

AKIŲ GYDYTOJAS

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VVest Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakar©

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

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 
NedčLiois nuo 10 iki 12 vai. dieni

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 
Susitarius

AMERIKOS LILI UVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

tanas pats jauniausias (1911 
m.), todėl jo vanduo galingai 
trykšta į viršų ir į visas pu
ses. Gražus jis būna vakarais, 
prie iliuminacijos. Visi fon
tanai papuošti skulptūromis. 
Parkais Romos gyventojai ne
gali nusiskųsti. Pincio, vilią 
Biorgliese, Domus, Aurea, Gia- 
nicollo, Foro Mussolini yra 
mylimos vietos. Paįvairinimų, 
pramogų netrūksta. Pincio pa 
rke ir Maksencijaus bazilikos 
griuvėsiuos kas sekmadieniais

DR. VAITUSH. OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų {tempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
ivalglmo, aklų aptemimo, nervuotu- 
fio, skaudamų aklų karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama t 
mokyklos vaikiu. Kreivos akys att- 
taleeomos.

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvebUl 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VV. Marąuette Road
VaL 2—4 « 7—9 yak.
1446 So. 49th Ct

Subatomii nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

gerbiamas, kaip naujosios IJ griežia dūdų orkestrai. Ten 
talijos ir Romos steigėjas ir ; gaiįma išgirsti gražių dalykų, 
laikytojas. Jo nuopelnu bei‘J_______ ■________________ _
parėdymais senoji Roma tapo |J liftlinil Dnol/ll 
vėl atskleista turistų žvilgs-• |J| * |f|UUIZIĮ įduKU" 
niams. Kapitalius ir kitos vie
tovės dabar aiškiai vaizduo
jamos, nes nugriautos apie jas 
supusios lūšnos' ir tt. — Ir to
liau žvilgsnis nuo Kapitoliaus 
nueina iki pat Vatikano šv.
Petro bazilikos. Romos uni
versalumo ir amžinybės sim
bolio.

Gatvėse mišrus vaizdas.
Žiūrėk — eina paprasti dar-i 
bininkai, eina uniformuoti, ei
na didikai. Viskas čia išvien, 
be jokių ceremonijų. Einu ka
rtų į Pincio parkų.

— Čia sueina diduomenė, — 
tarė man mano vadovas.

Dairaus, noriu arčiau jų pa
žinti. Taip jos yra ir čia, bet 
daug daugiau čia yra viduri
nio luomo. Moderniškoj gatvėj 
pamatai čia įvairias yertel-

A-fc
4

ti
j f,.X, t,

Valandos nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedOlloJ pagal autartj.

Daugely atsitikimų akys atltaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

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 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutarti,

Office TeL YARda 4787 
Namų ToL PROspeet 1980

Tel. 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

TaL CALumet 5974
OFISO VALANDOS 

9 vaL ryto iki 8 v. vakare, išskiriaat 
sekmadiesius ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

tinęs Filmos 
Amerikoj

Sausio 15 d., 7:30 vaf. vak. 
Davis Sąuare Park Audito
rium, 45th ir S. Marshfield A v.

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 Avė. (Sheboygan, 
Wisconsin).

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

Vagystė nepraturtins, duos- 
numas nesuvargins.

Sti*

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Nervous, Weak. 
Ankles Swollen!

Much nervousnesa is caused by an ez- 
cess of aclds and poisons due to func- 
tional Kidney and Bladder disorders 
whlch may also cause Oettlng Up 
Nlghts, Burnlng Passages, Swollen 
Jolnts, Backache, Circles Under Eyes, 
Ex< ess Aetdlty, Leg Pains and Dlzzl- 
ness. Help your kidneys purlfy your 
blood wlth Cy«tex. Usually the very 
flrst dose starts helping your kidneys 
clean out excess aclds and this soon may 
make you feel likę new. Cystex mušt 
satlsfy you completely or money back ls
Suarantaed. Gat Cratax (slsa-tex) to.

ay. It coats only 3c. » doae at drugglsta 
and tbe guarantee prętecia l'8U.

Tet OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St., Chicago

Nedėliom ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

TeL LATayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFI8O VALANDOS:

14 vaL ryto iki 9 vaL vakaara 
ū TreiiMbimikb

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel CANaI 0257
Res. TeL PROspeet 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesiau Avė. 
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 Avenue 
Telefonas LAFayette 3660 

Antradieaiais, Ketvirtadieniais it 
Penktadieaiaia

4631 South Ashland Al _
TaL YARda 0994 

PirMadliP tis, IrečiadiaBJMa ta
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VIETINES ŽINIOS
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Standard Bendrovės

Direktoriai Nutarė 

Būti “Draugo”

Koncerte

Standard Federal Savings 
and Loan Bendrovė, 4192 Ar
cher avė., šauniai pradėjo nau 
jus metus. Šiuos naujus me
tus pradedant gauta daug nau 
jų taupytojų ir kitokių kos- 
tumerių.

Praėjusį ketvirtadienį ben
drovės direktoriai turėjo pir
mų šių metų susirinkimų. Pre
zidentas Justinas Mackevičius 
pranešė apie geras bendrovės 
pasekmes ir pranešė apie die
nraščio Draugo palanku- Bendras vaizdas Djibouti (skaityk Džibouti) uosto prancūzų valdomoj kolonijoj, Afrikoj, 
mų jų vedamai finansinei. į- kontrolės siekia Italija. Uostas sujungtas geležinkeliu su Adis-Ababa ir skaitomas
staigai. P-nas Mackevičius di- Italijai labai patogiu koridorių iš pagrobtos Etiopijos išeiti į jūrų. (Acme photo) 
rektoriams priminė apie 
“Draugo” 30 metų gyvavimo 
jubiliejų ir apie tam jubilie
jui paminėti rengiamų kon
certų sausio 22 d. Sokolų sa
lėj, 2345 So. Kedzie avė. Pre
zidentas p-nas Mackevičius pa 
reiškė, kad nuo savęs pašiu
sius “Draugui” pasveikinimų 
jubiliejaus proga.

Direktoriai buvo labai pa
tenkinti iš šitokių reiškinių 
ir nubalsavo in corpore atsi
lankyti į “ Draugo ” koncer
tų.

Prez. J. Mackevičius visus 
direktorius pakvietė pas save 
į rezidencijų ant vaišių sau
sio 15 d.

Šia istoriška proga direk
toriai nutarė nusifotografuo
ti ir visos grupės paveikslų 
įdėti į “Draugų”, jei bus ga
lima suspėti prieš “Draugo” 
iškilmes.

Augant bizniui naujoje vie
toje, prisėjo padidinti ofiso 
darbininkų skaičių.

Rap.

Geriau kitam duoti, nei ki
to prašytu

Aklas aklą netoli nuves.

Keistučio Bendrovė 

Padarė Šuolį

BRIDGEPORT. — Keistu
čio Federalė Taupymo ir Sko
linimo b-vė, 3236 So. Halsted 
st., pradėdama naujus metus 
padarė žymų šuolį pirmyn. 
Mat bendrovės valdyba buvo 
paskelbusi, kad tie, kurie pa
sidės bendrovėn taupymui pi
nigus iki sausio 10 d., tai nuo 
šimčius gaus nuo sausi/) 1 die
nos. Tai tame trumpame lai
kotarpyje bendrovė gavo 126 
naujus taupytojus.

Toliau svarbu paminėti tas, 
kad bendrovės senasis ofisas 
840 W. 33 st., perdirbamas 
į flatus. Bus padaryti trys 
gražus, 'moderniški flatai. Du 
flatai bus po 3 kambarius, o 
vienas užpakalinis turės 5 ka
mbarius. Šis užpakalinis fla- 
tas jau gatavas ir jau išntuo- 
muotas. Bus karštu vandeniu 
apšildomi. Pertaisymo darbų 
atlieka žinomas kontraktorius 
lietuvis J. Borkertas, 3624 W. 
65 PI. Reikia priminti, kad 
šis kontraktorius nuolatai at
lieka Keistučio bendrovei dar

Jr

!!EXTRA!I
Dovanos • Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo skaitytojams $1-50 knygomis, ku
rie tuo jaus atsiųs į “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų 
už 1939 metus.

Tie, kurie atsiųs prenumeratų, už 1939 ir 1940 metus tuojaus, 
gaus dovanų $4.00 knygomis.

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iš žemiau talpinamo
surašo.

Ka Pažadėjo, Tą Ir 

Padarė

WEST SIDE. — Šv. Pran
ciškaus Tretininkų dr-ja bu
vo surengusi pramogėlę, ku
rios pelnų skyrė kų nors į- 
taisymui Aušros Vartų parap. 
klebonijoj. Dr-ja savo gra
žiame pasiryžime ištesėjo — 
už $36.03 įtaisė klebonijoj fi- 
rankas.

Minėtai dr-jai iki šiol vado
vavo Ona Judikienė, kaipo 
pirm. ir p-nia Gasparkienė, 
kaipo vice pirm.

Nauja valdyba: pirm. Ele
onora Kilikevičienė, ižd. Elz
bieta Druktenienė.

Visai parapijai yra labai 
malonu sužin/jti apie Šv. Pra
nciškaus dr-jos sėkmingų gy
vavimų, uolių darbuotę ir iš
tesėjimų geruose pasiryžimuo
se. Naujai valdybai ir visai 
draugijai linkime ir toliau ge
riausios kloties jos darbuose 
Dievo garbei ir žmonių labui.

► «•

1. švč. Jėzaus Širdies Intronizacija .......................
2. Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.............
3. Adoracijos Vadovėlis . ...........................................
4. Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun..............

K. Matulaitis, M.I.C................................................
5. Mišių Maldos — (Lotynų ir Rytų Apeigomis) ..................
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.

J. Vaitkevičius, M.I.C. ........................................................
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C..
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.

K. Matulaitis, M.I.C. •................ . ........................
9. Krikščioniškoji Seimą parašė Kun. J. Vaitukaitis ..........
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.........
11. Išsipildė — vartė K. Giedrutis .........................................
12. Sr. Teresės Vaikelio Jėeaus — parašė Kun. Padolskis...
13. Dievas Sutvėrėja® — parašė Kun. Duriekaa ......................
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V.. 
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėlį Jėzų vertė K. V. K..
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius ..................
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, 'M.I.C...,
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštya . ~..................
lft. žv. Dvasia — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C.....................
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“DRAUGAS” PUBLISHING CO., 
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

nmsiB

USOEN Sti KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 16-ta Diena

“Kiekviena tobulybė šiame 
gyvenime jungiasi su kokiu 
nors netobulumu, ir kiekvie
nas mūsų užmanymas nėra 
liuesas uuo ūkanos.

Nužemintas paties savęs pa
žinimas tikresnis yra kelias 
prie Dievo, negu gilus moks
lų ištardymas.

Nereikia kaltinti mokslo, nė 
visokio paprasto daiktų pa
žinimo, kurie patys savyje ge
rais yra ir pagal Dievo daro
mi: bet aukščiau už visokį 
mokslų visuomet statyk gerų 
sųžinę ir padorų gyvenimų”. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius III, 4).

bus. Jis pertaisė ir dabartinę Nepasiduoda Jovaišai | koncerte ir jau įsigijo po ti-
bendrovės buveinę. Jis yra at 
likinėjęs darbų prie šv. Jur-I BRIGHTON PARK. Jau 
gio bažnyčios. Pastaruoju jo buvo minėta, kad Bonifaias

darbu prie Šv. Jurgio bažny
čios, tai prie didžiųjų durų 
laiptų perdirbimas ir turėklų 
įdėjimas. Rap.

Jovaiša audžia karpetus su 
vaizdais. Pasirodo, kad mote
rys jam nepasiduoda.

Biznierka Ona Pilitauskie- 
nė, 4559 So. Washtenaw avė.,

kietų.
Ona Pilitauskienė šiemet 

mini su savo vyru Kazimieru 
30 metų nuo atvykimo Ame
rikon, 22 metu vedybų ir 20 
metų biznio sukaktuves. Už
augino sūnų Kazimierų, kurs 
lanko aukštesniųjų mokyklų,

ir Pranciška Martinkienė tai- dukterį Onų, kuri lauko 
pgi audžia karpetus. O. Pili-| Kazimiero Akademijų. Vi- 
tauskienė yra kilus iš Jurbar- sa šeimyna rengiasi būti 

ko ir iššaudė karpetų su jur-
barkiškių juostų kvietkomis, 
o P. Martinkienė yra kilus iš 
Panevėžio ir iššaudė karpetų 
su panevėžiškių juostų kviet
komis.

“Draugo” jubiliejiniam kon
certe. Rap.

P. Martinkienė su savo vy
ru Silvestru ir sūnum Fabijo
nu pasiryžo būti “Draugo”

Kas tėvo motinos neklauso, 
tas valgo duonų sausą.

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

Mūsų ateitis bus ta, kuo 
mes jų padarysim.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS
^KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NE6ALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

AS ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERlS! GERAI IŠSITRINKITĘ 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP OMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

‘ Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arbd 

Norėdami Ką Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyrj
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

Įvairios Mintys

Žmogus yra tai, kuo jis bū
ti nutaria.

Meilė veržias į aukštų, bet 
visuomet pasirengus nužengti 
lig apačios.

Mes neturime atatinkamo 
įsivaizdinimo kokių toli sie
kiančių įtakų turi mūsų veik-1 
smai ir žodžiai. Mes negyve-l| 
name vien tik sau vienų vie
nų dienų.

Meilė kantriai tyli, bet kar
tu ir labai plačiai kalba.

Gyvenimas ir mirtis suplau 
kia į vienų vietų, kad pratar
ti tai, kas reikalinga žmogui, ‘ 
ir kų žmogus privalo duoti1 
žmonijai. t

I
Jei blogais žmonėmis tik©- | 

si, visada būsi apgautas. į
I

Susiprato, kaip katė pienų 
paliejus.

Tinginiui ir šiokių dienų 
šventa. i*

— Jei darbas nesiseka ir ne 
matai pasekmių, suraskie to 
priežastį ir dvigubai padidink 
uolumų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ukausia m dūkiausia laidojimo jrama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

_____________ Tel. LAFAYETTE 0727_____________

TĄ V VAT koplyčia® visose 

JLA X J\ X Chicagos dalyse

Klaosykito mttnų Lietivių radio programe Mtodiamio vakarais, 
7:00 vaL vakaro Ii WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. 1ALTHDBKA1

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 «20 W. 15th Ava.

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IB KAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St TcLYARDS1278
v

Res. 4543 South Paulina Street

Meilė stipri, bet taipogi ir 
saldi.

Leisti plėtotis blogumai ii 
kartu jieškoti tikrosios linosy 
bėg, tai reiškia arba apgaudi
nėti save, arba kitus.

Musės įkyrios ne didumu, 
bet daugumu.

Su tavim prasidėk, tai ir 
pupų rėtį pasidėk.

Daugumas dovanų trokšta, 
bet mažai tokių, kurie mokėtų 
vardan idėjos nukentėti.

Kame stoka pastovių įsiti
kinimų, tenai tankiai didelė 
klaida bus pripažinta už tie
sų.

Urba Flower Shoppe
4180 Archer Avė.

Pbone LAFAYETTE 6800

GSIes Mylialteuts — Vestuvėms —
BanlUeUuus — Laidotu včnis — 

Papuošimams

T
4. | A 
JUOZAPAS 

LE&CIAUSKAS
(gyveno po niun. 8137 So. 

Morgan Street)
inirS sausio 14 d., 1339 m.,
7:30 vai. ryte. sulaukęs 32 me
tų amžiaus.

Gimęs Cluęago, Illinois — 
mylimas sūnus mirusios Sofi
jos LeSčlauskienės.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimų tėvų Juozapų, dvi se
seris: Jadvygą Geėčiauskas iv 
Sofijų Simonaitis, Švogerį WaJ- 
ter, dėdę, tetas, pusbrolius, 
pusseseres ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3310 Lituanica A- 
venue.

i.aidotuvCs įvyks trečiadienį, 
sausio 13 d., 1939 m. Iš ko
plyčios 8:00 vai ryto bus at
lydėtas į Šv. Jurgio parap. bai- 
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Pe 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvas, Seserys, Dė
dė, švogevis, Tetos, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. YARds 1138.

A t A
AUGUSTAS KATAUSKAS

Mirė Saus. 13 d., 1939, 5:10 v. v., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Pagramantės pa

rapijoje, Mažonių kaime. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: Moterį Veronikų, po tėvais 

Gotautaitė, dvi dukteris: Marijonų ir Mrs. Anna Norkus, 
žentą Juozapų, tris sūnus: kunigą Petrų, Antanų, marčių 
Bronislavų, Juozapų, marčių Wandų, tris anūkes ir du anū
kus, brolio sūnų Juozapų Katauskų ir jo šeimynų, brolio 
dukterį Marijonų Adomavičienę ir dukterį, švogerį Antanų 
Gotautų, švogerį ir švogerkų Juozapų ir Uršulę Galdikus 
ir jų šeimynų ir daug kitų giminių Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas 4423 So. Honore St. Tel. LAF. 9049.
Laidotuvės įvyks antradienį, Sausio 17 d. Iš namų 8.-00 

vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa- 
žystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnui, Dukterys, Žentus, Marčias, Anū
kai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis. TeL Yards 1741. 

(Prašome "Nesiųsti Gėlių.)

LAIBOTBViy DIREKTORIAI

NAŠIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Jį y n II t A II p C PATARNAVIMAS 
AnlDULHIlbC DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI
1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

AJbert V.

Petkus ir Eudeikis
P. I. Ridikas
flnthony B. Petkus
Ladrawicz ir Smai 
1. LiMlevicius
S. P. teito
Antanas M. Phillios

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908
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Pirmadienis, sausio IR, 3939

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CHICAGO LITHUANIAN SAVINGS AND 

LOAN ASSOCIATION SUTRUMPINO 
VARDĄ

Išimta Žodis “Lithuanian”
Sausio 11 d., Gimimo Pan. 

Šv. parapijos salėj, Marąuette 
Park, įvyko skaitlingas susi
rinkimas šėrininkų Chicago 
Lithuanian 'Savings and Loan 
Association. Sus-me išduota 
raportas apie gavimą federa
linės apdraudos (Federal In
surance) ir padaryta praneši
mas, kad ketvirtas nuošimtis 
(4%) paskirtas išmokėjimui 
ant įdėlių.

Kalbėjo visa eilė valdybos 
narių ir direktorių, o ant ga
lo tos parapijos kleb. kun. A. 
Baltutis, kuris, sveikindamas 
bendrovės valdybą ir direkto
rius dėl sėkmingo auginimo 
įstaigos šioj kolonijoj, linkė
jo, kad ir toliau taip sėkmin
gai darbuotus.

Valdyba paaiškino reikalą

pakeisti įstaigos vardą. Ka
dangi įstaigos pavadinime bu
vo žodis “Lithuanian”, tad 
daugelis svetimi ančių nerodė 
prielankumo ateiti dėl pasko
lų bei taupyti joj savo pini
gus. Dėl tos priežasties b-vė 
neteko gana gerų progij sko
linti pinigus už pelningą nuo
šimtį. Pranešta, kad vardui 
pakeisti leidimas iš valstybes 
gautas ir čia pat šėrininkų 
nubalsuota, kad vardas būtų 
sutrumpintas, būtent Chicago 
Savings and Loan Association.

Šiais metais baigėsi termi
nas trijų direktorių, būtent 
.Tūlio Bell, Alfonso Panavo ir 
Frances Sadauskaitės. Balsa
vimu A. Panavas ir F. Sa
dauskaitė vėl išrinkti direk
toriais, gi į vietą atsisakiusio 
kandidatuoti .T. Bell nauju di
rektorium išrinktas biznierius 
A. F. Ambrose. Taigi, šie trys 
direktoriai darbuosis sykiu .su 
esamais direktoriais, būtent: 
A. Dargiu, M. Narvidu, B. Ne-

BHEtycF’jrs

Amer. Jungt. Vai. prokuroras L. F. Maged ir kino artistė Loretta Yonng tardoma ryšium 
su jos kavalieriui VVilliam P. Buckner, Jr., iškelta byla dėl suokalbio kontroliuoti Phillip- 
pine geležinkelio kompanijos šėrų kainas panaudojant paštą. (Acme teephoto)

Iš Motinų Mokyklos 
Rėmėjų Veiklos

MABQUETTE PARK. — 
Mokyklos rėmėjos — motinos 
laikė susirinkimą sausio 10 
d. Sus-mas buvo skaitlingas. 
Priimta dar nauja narė Vera 
Kuogienė.

Gerb. klebonas Baltutis at
silankęs sus-man ragino mo
tinas daugiau padirbėti mo
kyklos labui.

Pirm. A'mbrosienė gražiai
nartonin, J. Pakel, F. Savic- atsisveikino ir perdavė savo

pareigas naujai pirm. Kliau- 
gienei.

Skaitytas laiškas nuo Ma
rijonų rėmėjų, kviečiantis į

L. V. Ch. Apskr. Choro
Parengime Dalyvauja 
WCFL Radio Orkestrą

Jack Kelly, pagarsėjusi W 
CFL orkestrą grieš L. Vyčių 
Chic. apskr. parengime “1939 
metų įvairumai”.

Per visą programą orkestrą 
pritars chorui, o po progra
mos grieš šokiams. Taipgi ža
dėjo užtraukti ir lietuviškų 
šokių. Tad galėsime gerokai 
patrepsėti.

Choras stropiaiku ir A. Valonin.
i Direktorių susirinkimai lai
komi kas pirmadienį dabarti
nio pirmininko John Pakel o-
fise adr. 2502 AVest 69 St. O-' ateinantį seimą. Paskirta do- 
fisas atdaras kasdien iki 6 vana ir atstovauti apsiėmė 
vai. vakaro, o pirmadieniais Burbienė, 
iki 9 vai. vakaro. Talkininkas

i Kaune leidžiamas ūkinin
kams skiriamas naujas dvisa
vaitinis laikraštis “Naujoji

John G. McCarthy šiomis Sodyba”.

Petrokienė ir Petkienė iš
rinktos ligonių lankymo ko
misijom

Šeimininkės ateinančiam su-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI — HOME OWN.

ERS’ LOAN CORPORATION 
NUOSAVYBĖS

6941 Elizabeth St. Mūr. 2-fl. 5-6 
kamb. Steam Ht. — *6,500.00

6120 S Morgan St. Med. 4-fl. 5-5 
4-4 kamb. H. W. ir Peč. 1 karo 
gar. — *5,150.00

6631 So. Morgan St. Mūr. 3-fl. 
6-6-7 kainb. Steam Ht. 2 karų ga- 
rad. — *9,000.00

5610 S. Peoria St. Med. Rea. 9 
kamb. Naujas Furnace. 2 karų gar.
— *5.750.00

644 5 So. Peoria St. M ii r. Res. 7 
kamb. H. W. Ht. 1 karo gar. — 
*6,000.00.

6750 So. Sangamon St. Milr. 2- 
fl. 6-6 kamb. 2 pečiai. 2 karų gar.
— *6.000.00.

6509 So. Sangamon St. Me<l. Res.

Pranešimai
CICERO. — Lietuvių Biz

nierių ir Profesi'jonahj Susi- 
vienymas šaukia svarbi} susi
rinkimą trečiadienį, sausio 18 
d., 8 vai. vakare, šv. Antano 
parap. mokyklos 18 kambary. 
Visi nariai malonėkite būtinai 
atsilankyti.

Walter Babitz, pirm.

D. L. K. Vytauto draugijos

CLASSIFIED
ŪKIS LIETUVOJE 

Vadaktų Parapijoje, Mazglų Kaimo.' 
27 hektarai. Gera žemė ir namai. 
Mainysiu ant namo Town of lake.
R. R. Pletklewkz, 2tt(J8 West 47 th 
S£r«22i__i2i!i2i£iL—————

UŽSISAKYKITE ANGLIS 
Black Gold I.ump or Egg *6.00. 
Mine run *5.75. 75% coarse Poca- 
hontas Mine run *7.76. GRUNDY 
MINING COMPANY, 2464 So. Loo- 
mls Street, tel. CANal 7447.

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplellnkB- 
je. Prieinama kaina. Telefonas:

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalotv.

8 kamb. Furnace. 2 Įtarų gar. — Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
*5,850.00. 1 Clus. 2 karų garadžius. Kaina *6.600.

6727 So. Sangamon St. Med. Res. Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rock- 
7 kamb. Furnace. — *4,200.00. well Street.

7221 So. Aberdeen St. MOr. Bun-
galow. 6 kamb. H. W. Ht. 1 karo 
gar. — 6,750.00.

5757 So. Tliroop St. Mūr. 2-fl. 
5-6 kamb. 2 H. W. Hts. 2 karų ga- 
rad. — *6,850.00.

1509 \Vest 73rd PI. MOr. Bung 
6 kamb. Furnace. — *6,160.00.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai Įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 8808 34 W. 
Būni Street. Chicago. nilnols.

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
Kur galite rasti tokių cottage koky- 

6809 Ro. lAflin St. Mūr. 2-fl. 5-5 bę U# taip žemą. kainą? 7037 South 
kamb. H. \V. Ht. 1-2 karų gar. — Ada Street. 6 kambarių medinis na- 
*8,500.00. I mėlis, furnace, ąžuolo grindys. Ln.

5648 So. May St. Med. 2-fl. 6-6 tas 33X125 pėdų. Tiktai *2250.00. 
kamb. Pečiu Apš. 1 karo gar. — Peržiūrėjimui šaukite: Sims of Mc-
*3,750.00.

5712 So. Green St. Mūr. 2-fl. 
Akmens Priešakis. 7-8 kamb. Steam 
Ht. 2 karų nted. gar. — *6,250.00.

5748 So. Peoria St. Mūr. 2-fl. 
Akmens Priešakis. 7-7 kamb. H. W. 
Ht. 2 karų med. gar. — *7,400.00.

1048 W. Marąuette Rd. Mūr. 2- 
fl. 5-5 kamb. II. W. Ht. 2 karų 
med. gar. — *8,750.00.

7118 So. Peoria St. Mūr. 2-fl. 5-5 
kamb. H. W. Ht. 2 karų mūr. gar. 
— *8.900.00.

6242 So. May St. Mūr. 4-fl. 4-4-

Chin, 217 AVest 63rd Street. Tele
fonas WENtworth 1845.

PARDAVIMO NAMAI SOUTH 
SIDĖJE

Esame priversti parduoti visai mo
dernišką mūrinį bungalovv su *5,000 
nuostoliu. Miegojimo porčlus 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 West 68rd
5-5 "kamb.' Peč. Apš?"— *5,100.00. ' Street. Telefonas WENtworth 1845.

1320 West 74th St. Mūr. Bung. cr.™„ t niiminvr,5 kamb. Furnace. 2 karų mūr. ga- I SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
rad. — $5,950.00. i Liga verčia savininką parduoti labai

6530 So. Morgan St. Mūr. Res. 7 I pigiai, gerai pastatytą 2 fletų mūri- 
kamb. H. W. Ht. 2 karų med. gar. n} namą su *7,000 nuostoliu. 6-6 
— $3,850.00. kambariai, furnacu ir pečiu apšildo-

5749 Aberdeen St. Mūr. 2-fl. 6-6 mos, ąžuolo grindys ir kiti mediniai 
kamb. Tėčiu Apš. — *5250.00. papuošimai. Kainavo *11.500. Parsi-

6427 Ashland Avė. Mūr. Krau- d„0«ia už *4.500. Randasi 5753 So. 
tuvS ir 3-fl. 4-6-4 kamb. Steam Ht. Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau- 
1 karo med. gar. — *10,500 00. kitę: Sims of McClun. 217 West 63rd

6046 Sangamon St. Mur. 2-fl. 6-6 stpeet_ Telefonas WENtworth 1845.
. .... . , kamb. Furnacu ir Pečiu Apš. —metinis susirinkimas įvyks *6,500.00. 

antradienį, sausio 17 d., 7:30 ba^£^
valandą vak., Chicagos Lie- 731 o Morgan st Mūr Bung. e fX

prie piogramos ir, be abejo- tnvių Auditorijos svetainėje. 5921 Ada st. Med. 2-n. ir 5
c - • , • i 2. 1-1 kamb. Ctge. 5-5 ir 5 kamb. —Susirinkimas svarbus, todėl *4,950.00.

RENDON KRAUTUVĖ

ruošiasi

nės, visus palinksmins. Prog
rama bus tikrai įdomi.

Gal, sausio 29 d. nei vienas 
nepasilikite namuose, bet at
vykite į Liet. Auditoriją, ka
me praleisite keletą malonių 
valandėlių. M. B.

Išvyko Į Fįot Springs

dienomis išrinktas Chicago
Board of Trade prezidentu. Į Nesp.jauk į vandenį, kad ne res ir Norušienė. Jos žada porto biznieriais Šemetais iš-

(Acme piloto) reiktu atsigert.

field Avemie. Tel. Wentworth 8948.

HOOVER

*Pr«)ou» 
rKoniftvrftd of

fh- Hoover 
foefory.

HOOVn SMCIAL (Mod.l 541
raconitrucfsd). New •qulpm«nl, 
Induding ball-bearlng buating- 
«we«plng brvih. New flnlih. Guar- 
ontoed for one full yoar.

V'
\)1

‘""-H,

HOOVER]

kiekvienas narys privalo bū
tinai atsilankyti. P. K., sekr.

JOHN M. McCLTTN
Contraet Sales Broker 

217 AVest 63rd Street 
Tel. WENtworth 1845

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Valgomųjų daiktų krantuv'ė (btičer- 
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai įrengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite: 1645 Waliansta 
Avenue, Chicago. Illinois. '

PERKĖLĖ VIETA 
Perkėliau savo Real Estate ir No- 

Aš Apolonija Kruziliunaitė, po taro Raštinę j naują vietą. Turiu iš
vyru Balčiūnienė, paieškau savo recieverių rankų mažų ir didelių, už
pusbrolio Kazimiero Andrulevičiaus, morgičiuš forkluozuotų, namų. Visi
kuris paeina iš Deikiškių kaimo, geri pirkiniai ir parduodami pigiai.
Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. A- Kiekvienas, kuris atsilieps į šį pa-

Dau^elis be dorvbės ir be nier>koje gyveno Massaehusetts vai- garsinimą ir pirks namą. gaus In-
° J styjoje.___Prašau pranešti man po surance (apdraudą) dykai, vieniems

Kas seno žmogaus kaip rei
kia negodoja, tas iš anksto sa
vo namus griaut stoja.

PAIEŠKO PUSBROLIO

triūso nori atsiekti garbės, num.: 6441 North Bell Avenue, Chl- metaiVis. O tfe, kurie apdraus savo 
° " rago, UI. Už žinią būsiu labai dė- namą, rakandus, automobilį ar kit-

Biznierius Leonas Norkus bet niekad 3OS neatsieks. 
sirinkime, kuris įvyks vasa- su žmona Kazimiera, 2415 
rio 14 d. bus Mureikiertė, Na- W. 64 st., sykiu su Bridge- kelsi. .

Piktžolė ir nesėta auga.
šauniai pavaišinti susirinku
sias. Taigi, visos mamytės 
kviečianios įsidėmėt dieną ir 
atsilankyti susirink iman.

Mama
t

vyko dviem mėnesiam į Hot 
Springs, Arkansas. Išvyko 
sveikatą sustiprinti. Savo sū
nų Leoną ir marčią .Fideliją 
įgaliojo atstovauti jo šeimyną 
“Draugo” koncerte. Rap.

NIW HOOVn 
Į MOTHIMIZIR
for doitroylnfl 

I motfit.

Only fl«nuin« Hoover 
Sptckli corry fhii narni- 
plaf« jdon't buy withovt M.

Hoover No. 105, garantuotas, už .................$"1 9.95
Eureka Special, garantuotas........................ $“| 4.50
General Electric, vertas $49.00, už.......  ... $27.50
Garantuoti, perdirbti dulkių valytojai po .. $8.75

Jos. F. Budrik Ine.,
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Žymi Lietuviška radio valanda iš stoties WCFL 970 k.
5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

Iškėlė Vardinių Pokylį 
Savo Žmonai

AVEST STDE. — Graborius 
S. D. Lakavičius, 2314 AVest 
23 PI., .savo moters Veronikos 

i vardinių dienoje, sausio 13 d., 
buvo iškėlęs gražų pokylėlį.
Ta proga jo moteris gavo ' ofise, 2334 So. Oakley avė. 
daug sveikinimų ir dovanų.' Town of Lake pas M. Su- 
Svečiai ir viešnios buvo gra- deikienę, 1632 AV. 46 st. 
žiai pavaišinti. Rap. Brighton Parke pas P. Gu-

bystą, 4355 So. Mozart st. ir 
pas biznierius Jokantus, 4138 
Archer avė.

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

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

Nzirth Sidėj pas K. Šerpetį, 
1710 No. Honore st.

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

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

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

Melrose Parke pas J. Žvir
blį.

“Draugo” Jubiliejaus 
Koncerto Tikietai 

Platinami
Bridgeporte jų galima gauti 

Gudų krautuvėj, 901 W. 33 st.
AVest Sidėj — “Draugo”

Mrs. Lorraine Metzger iš 
Aurora, III., 32 metų amžiaus, 
skaitoma jauniausia Amerikoj 
bobutė (grandmother). Ji iš-! 
tekėjo turėdama 14 m. amt. 
Dabar jos vedusi duktė susi
laukė pirmo kūdikio. (Acme 
telephoto)

LOANS & INSURANCE
i\ m i ils r.i; x\( m -

Building Management
JOHN I’. i:\Y.\l.1) 
i:i \i n < o.ui* \\\ in< 

3230 S. Halsted SI.
I’lmne ( AI.I AU T 41-18

kinga. ką, arba atnaujins baigiančią ap-
-—————— drauda per mūsų raštinę, tie gaus

Į balą puolęs, sausas ne- PLATINKITE “DRAUGA” HUMOn (juokų) žurnalą vieniems 
metams dykai — arba kokią kitą 
dovaną. Mes padarom ir notarizuo- 
jame visokius legališkus raštus. Pa
tarnaujame Real Estate sutarčių rei
kaluose ir atliekame taipgi kitus 
patarnavimus teisingai Ir su dideliu 
atsargumu iš visų atžvilgių.

CHA S. IT R N I C H 
(Kazimieras Urnikis)

2500 AVest 63rd Street
Antros Lubos. Tel. PROspeet 6025. 
(Durys nuo Campbell Avė. pusės)
Valandos: nuo 9 Iki 12 ryto ir nuo 

6 iki 9 vakare. Sekmadieniais, 
nuo 12 popiet iki 5 vai. vak.

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU

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

Statlon WWAB3 — 1106 kllooyolea

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG ..........................   *6.66
NUT .............................................. *6.00
BIG LITMP ............................ *6.00
MINE RUN ... *5.76
SCREENINGS . *6.00

Tel. ARDmore 6975

UIIUTY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel Prospect 0745-074b
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pm mus galima gauti tikrai Lie
tuvišką Importą Valstybiną Deg

tiną
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Pzimidaa 

Savininkai

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

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

Tel. Victory 9670

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

Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPŪRT 
KNITTING MILLS

504 West 33rd Street

Irti Normai Avė., Chicago, m
Telefonas VICtory 3486 
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien Ir Vakarais Ir 
8ekmadienlais

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius 
ir varinius Amerikoniškus 
pinigus. Mokame gerą kai
ną pagal vertę.

SMITH & SON
2267 Clyboum Avė.

Chicago, Illinois

1 ■
z-------------------------------------------------------------------------
TRIjy METU BIZNIO ATIDARYMU 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

Vle Juknls, «av.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 3764


