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15,000 raudonųjų pakliuvo spąstuose
Visu Katalonijos frontu frankistai 
trupina raudonrijn pozicijas

Raudonųjų rėžimas nemano 
pasiduoti, kovos iki “galo”

1IENDAYE, saus. 17. — RAUDONŲJŲ VADAI 

Ispanijos frankistų karo va-’ APSIRIKĘ

dovybės oficialiu pranešimu, i
visu Katalonijos frontu gen. J HENDAYE, saus. 17. —Is 
Franco trys galingos armijos Barcelonos atvykę į Prancūzi-

sėkmingai pažangiuoju ir to
liau trupina raudonųjų pozi
cijas.

Barcelonos režimo kariuo
menė užima paskutines apsi- 
ginimo linijas aplink Barcelo
ną ir pareiškia, kad nepasi
duosiu — kovosiu iki pat galo.

Ginti Barcelonų raudonieji 
komisarai pašaukė visus vy
rus ir

jų keleiviai pasakoja, kad rau 
donųjų režimo karo pajėgų 
generalinio štabo nariai apsi
rikę apmatuodami f tankistų 
veikimų. Frankistai atlikę to
li daugiau pažangos, nei buvo 
manyta. Todėl vietomis rau
donieji .nesuspėję pasidirb
dinti naujų pozicijų. Barcelo
nos ginėjai pripažįsta, kad šis

vaikus, taip pat motį- "’į08“19 **“ biiti ’’ai,"tns l*“r 
ris ir mergaites, nentsižvel- L is savaites.

Visi plentai, vieškeliai ir kigiant amžiaus.
Komisarai žino, sako stebė

tojai, kad jų pastangos yra 
tuščios ir sąmoningai stato į 
patrankų ugnį moteris ir vai
kus. Jie protauja, kad moterų

ti keliai Barcelonos link prisi
grūdę civilinių bėglių, taip 
kad milicininkams veikimas 
žymiai trukdomas.

Dvi frankistų armijos jau
ir vaikų žudymais sukrės pa- netoli Igualado miesto, kur y- 
saulį ir šis nusisuks prieš ra plentų mazgas ir vienas 
frankistus. Tas visiškai negu- plontij eina Į Barcelonos apy- 
drus protavimas. Pralaimint linkę. Iš Igualado tiesia oro 
kovų jie turėtų pasiduoti, jei linija į Barcelonų yra apie 30 
pas juos būtų kiek žmoniško mylios.
jausmo. To jie nedaro ir bus Į___________________

kraujoatsakingi už naujus 
klanus.

Oficialėmis frankistų žinio
mis, paėmus Reusų ir Tarra-

NAUJ0S10S LIETUVOS STATYBA M1SI0NERIAUS 
KUNIGO VARGAI 
TARP RAUPSUOČIU
APREMAMA. Gilberto sa-

RŪPINASI GELBĖTI 
PERSEKIOJAMŲ ŽYDU, 
KRIKŠČIONIŲ VAIKUS

, .. Af. . . . TVASHINGTON. — Tomislos, Okeanija. — Misionierius . . , . . „. ’ . ,, . dienomis prezidentui Roose-kun. Choblet, kurs 190;) me
tais atvyko čia misionieriauti, 
antrų kartų pergyvena trage
dijų.

1917 m. jis užsikrėtė raup
sais ir buvo išsiųstas į raup- 
suočių salų, Pietų jūroje. 19- 
32 metais iš ten paleistas kaip 
išgydytas ir grįžo čia misio
nieriauti.

veltui įteikta peticija, kurių 
pasirašę eilė katalikų ir neka- 
talikų dvasiškių. Tarpe pasi- 
rašusiųjų yra Jo Emin. kar

dinolas Mundeleinas, Chica
gos arkivyskupas, keletas j ar
kivyskupų ir vyskupų.

Peticijoje pažymima, ka<T 
dėl vykdomų rasinių persekio

Deja, 1938 metais raupsų jimų Vokietijoje, Anglija, O- 

l.iga pas jį vėl susekta ir pa- landija ir kitos šalys paima 
siųstas į Moskogai raupsuo- sav0 globon persekiojamųjų 

į čių kolonijų, kur tarp tų ne- vaikus ir parūpina jiems tin- 
laimingųjų darbuojasi kitas barnus namus šeimose. Tad ir 
raupsų ištiktas misionierius J- A. /Valstybės turėtų išties

MM
Kauno apskrities savivaldybės rūmai Kaune. (VDV).

Anglija nepaiso karo Ispanijoje; 
Halifaxas taip pareiškė Ženevoje

PILIEČIAI ASMENIU 
TURI REGISTRUOTIS 
BOARDO RAŠTINĖSE

kun. Ix?jeune.
Yra vilties, kad kun. Cliob- 

let vėl bus išgydytas.

ti savo rankų ir vaduoti ne
laimingųjų vaikus iki 14 me
tų amžiaus. Ir Amerikoje bū
tų galima rasti persekiojamų 
žydų ir krikščionių vaikams 
tinkamos vietos, kai Vokieti
joje vienų ir kitų šeimos be 
jokios atodairos ardomos.

TRUMPAI IŠ VISUR
Chieagoj areštuota broliai 

W. F. Pease ir C. Pense, 26 
ir 34 m. amž., taip pat pasta
rojo žmonai Kaltinami veža
mų prekes 25 trokų apiplėši
mu. Jie pagrobė apie 10,000 
dol. vertės įvairiausiij prekių.

PAKLAIPĖDŽIO MIESTE

LIAI NORI TVARKYTIS

KRETINGA. — Kretingos 
ir Tauragės apskritys yrą Vifl 
nas iš labiausiai apleistų Lie
tuvos vietų. Kretingos apskri
ties miesteliai — Palanga, 
Kretinga, Jokūbavas, Gargž
dai, Vėžaičiai, Vėviržėnai, o 
Tauragjės apskrity — Švėkš
na, Gardamas, Naumiestis, 
Degučiai, ?Vainutas, Sartihin- 
kai, Pajūris ir kiti yra prie 
pat Klaipėdos krašto, kuria
me ir kaimai gražiai sutvar
kyti.

Dabar šių miestelių ir val
sčių gyventojai patys ke
lia reikalų kultūrintis, tik nė
ra pinigų, nėra kas padeda. 
Gyventojai pirmoje eilėje no
ri sutvarkyti kelius ir pačius 
miestelius, tačiau ūkininkai 
kelia kaimo kultūrinimo rei
kalą: Jau dabar visi prašo 
daugiau agronomų, plytinių 
specialistų, sodininkystės ins
truktorių.

Ūkininkai ypač susirūpinę

Be Londono prancūzai 
nieko negali pradėti

LONDONAS, saus. 17. - retorius lordas Halifaxas, kai čiug asmeniSkai nueiti į „
Prancūzijos užs. reikalų boardo raStines (City Hali) ir
nistras Bonnetas verkšleno dėl ,................. , ,. . .. pastoviai įsiregistruoti jei no
Barcelonos likimo ir ragino ■ . , , .. . , . ,, , ,. ® n dalyvauti ‘ primary” halAnglijr sukrusti vaduoti Ispa 
nijos raudonuosius.
Čia aiškinama, kad be Angli-

Nepaisant Prancūzijos vy
riausybės karščiavimosi, kad 
kaip nors vaduoti prie sienos 
spaudžiamus Barcelonos rau
donuosius, Anglijos vyriausy
bė ignoruoja Ispanijos karų ir

Chicagos rinkimų komisio-A
nierių boardas dar kartų ra-

. gina nesiregistravusius pilie
čio

BARCELONOS PREMJE
RAS PARYŽIUJE

LONDONAS, saus. 17. —
gonų apie 20,000 raudonųjų Gauta žinia, kad Barcelonos 
milicininkų pakliuvo į spųs- raudonųjų režimo premjeras Barcelonos likimų 
tus. Nesuspėjo pasprukti pa- Negrinas atvykęs į Paryžių.
jūrių per Tarragonų Barcelo- Jis PraSo Prancūzijos vyriau 
nos link. sybės pagalbos savo režimui

________________ ' frankistų armijoms nesulaiko-

NACIAI GLAUDŽIAI STO- mai veržiantis Barcelonos 
VI SU ITALIJA link

savimuose kovo 28 d.
Boardas praneša, kad prieš

jos pritarimo pati viena Pran šiuos balsavimus nebus pilie-

BERLYNAS, saus. 17. — DŽIBOUTI, Prancūzų So-
\ isų laikų tylėjusi ir tik ste- malija, saus. 17. — Į prancū- 
bėjusi įvykius Ispanijoje na- valdomos Sonialijos pasie-

Apie tai Ženevoje pranešė 
Anglijos užsienių reikalų sek-

SENATAS PATVIRTINO 
MURPHY IR 
FRANKFURTER;
AVASITTNGTON, saus. 17.- 

Šiandien senatas patvirtino

cūzija neduos pagalbos raudo
niesiems, nepaisant jų likimo.

MIRĖ ITALIJOS KARA
LIAUS DUKTĖ

ROMA, saus. 17. — Pereitų 
savaitę čia mirė Italijos kara
liaus ir karalienės duktė prin 
cesė Mafalda. Ji buvo ištekė

siu registracijos precinktuo
se. Tad reikia registruotis as
meniškai, jei nėra įsiregistra
vę.

Nusikėlusieji į kitas vietas 
įsiregistravę piliečiai gali pra 
nešti laišku savo naujų adre-

BUKARESfTAS, saus. 17. 
— Rumunija neturi pasiryži
mo susiartinti su Vokietija. 
Dumunijos pasiuntinybė Ber
lyne pavesta pasiuntinio pa
vaduotojui.

HARBOR GRACE, Niu- 
foundlandas, saus. 17. — Gri
pas (influenza) ištiko šį mie
stų. Ligoninės pilnos sergan
čiųjų.

cių Vokietijos vyriausybė pa- nj italai sutraukia daugiau ka prezidento Roosevelto nomi-sse- Su vyru atvyko aplanky
davau prabilo. Įspėja Pran- riuomenės. Aiškėja, kad Itali- nuotus: Frank Murpby teisin ti savo tėvus ir sunkiai susir- 
cūzijų, kad ji nepadėtų Ispa- ja bando šių prancūzų koloni- gurno departamento sekreto- g°-

j8*’ , . . TOKIO, saus. 17. — Japo-
Tas būtinai reikia atlikti iki . -»i • i j. nų vvnausybe pareiškia, kad

. . „ . T, sausio 30 d. Ta dienų registrą.. .. , , ,. . , , _jusi už princo Filipo iš lie- . , \ , 7 J1 sutlnka tartis su valstybe-vimasis bus nutrauktas. . ■> >, rr- ••mis dėl ‘ atvirų durų Kinijo
Boardo rastinės kasdien a- . ... , . •__., . n ™ , ... ie, jei jos sutiks, kad ir japo-tidarytos nuo 9.-00 ryto iki

nijos bolševikų režimui vaduo ją užpulti ir pasisavinti, 
ti Barcelonų, nes girdima, kad 
Prancūzija planuoja į Katalo- 
nijų pasiųsti keletu divizijų 
kariuomenės.

Nacių laikraščiai pareiškia, 
kad jei Prancūzija tų planų 
vykdytų, skaudžių klaidų at
liktų. Mussolinis neiškėlė

FAŠISTŲ SPAUDA 
ĮSPĖJA PRANCŪZUS 
DĖL BARCELONOS

rium ir prof. Felixų Frank- Jos mirtis per porų dienų
1 furterį vyriausiojo teismo tei- nebuvo viešumon iškelta, kad 

nesudrumsti Anglijos minis
tro pirmininko Chamberlaino

sėju.

Prieš tai keli senatoriai
puolė Murpby. Prikišo jam 

kvalifikacijų trūkumus ir “su

vizito Romoje.

nai visur turėtų “atviras du- 
9:00 vakaro, o šeštadieniais— . ,,ns 7nuo 9:00 ryto iki 5:00 vakaro. * ______________

UŽ VAIKO ATEITI

MARIJAMPOLĖ. — Para-

LONDONAS, saus. 17. — 
Britanijos kairieji gaivalai 
puola ministrų pirmininkų

Prancūzijai formaliu reikalą- , . lv.
, v .. ». , Jai spaudžia Pr;vimų. Bet uz jį šiandien kal

ba gen. Franco patrankos ir 
italai savanoriai. Tas Prancū
zijai turėtų būti žinoma.

ANGLIJOJ SPROGDINA. 

MOS BOMBOS

LONDONAS, saus. 17. —
Čia, keliuose Anglijos mies-

pijos salėje tardytojas Motie- Chamberlainų. Pareiškia, kad sodų kultūra ir trobesių , pa- 
ČEKAI PALEIS A. BRODY jaitis skaitė paskaitų Mari-(jis Mussoliniui “pardavęs” gražinimų, Jei 1939 m. plytų

v v. 'aidėjimų” su komunistais per, PRAHA saus. 17. — Čekos «ia,nPolės vyrams tėvams. ■ Prancflzijų. Chamberlainas kainos būtų atpigintos, tai 
J i. ra zi- - xr___ x_ii_ j:— i.i_„ I—:~x:----- Tauragės įr Kretingos aps

krityse statytųsi daug mūri
nių trobesių.

Dabar kretingiečiai ir tau- 
ragiečiai laukia jiems dau
giau skirsiant iš valstybės biu 
džeto ir iŠ viešų darbų fondo.

noma,Yad"kairiausieji radika ^Įėjimo streikus Michigano lovakijos Vyriausybė nuspren-i No+rs ir Salta (liena’ bet klau-Į priešingas kištis į Ispanijos

ancūzijos vy- valstybėje. Vis gi to nepaisy- dė paleisti A. Brody, pirmąjį pnsi.nn^° , VP’\ P?”* k*1*4'
ta ir net 78 senatoriai padavė autonominės Karpatų Rusini-,‘bfbjuU‘ sale- 1 klegentas kon 

____•__  t- ___kremais irvvenimo atsitiki-riausylę būtinai vienaip, ar
kitaip padėti Ispanijos rau- balsus už Murphv. 7 senato- •* ‘ P , \... y ’mais iškėlė priežastis (netvar- liacijų teismas patvirtino 34
domesiems vaduoti Barcelonų nai, V1S, reapubl,konai, neigia Buv> kaltin{Unas -alies kų šeimoje, kortavimą, alko- mainierių nuteisimą kalėti ir

Federalinis apygardos ape-

nuo frankistų.

Fašistų spauda įspėja Pran 
leūzijos vyriausybę, kad ji ne
sikėsintų gelliėti raudonųjų. 
Pakilusi vaduoti Barcelonų,

išdavyste.
Dabar šis kaltinimas panai- 

jkinamas sumetimu, kad če- 
i koslovakija nori būti gražiuo-

FAŠISTAI ĮVERTINA 
KUN. COUGHLINĄ

ROMA, saus. 17. —“II Re-'ju su Vengrija.

holizmą ir kt.), dėl kurių pa- pabaudomis, bet bausmes su- 
sireiškia tėvų priežiūros vai- mažino, 
kams stoka. Marijampolės tė-

tuose ir Belfaste tomis dieno- fašistų laikraščiai, pascigta” didžiai įver-
mis susprogdinta bombų. Vi- ^ran< ,IZGft klojau a si ren s j tinft Amerikos radijo kunigą
sur policija pažadinta prie Romos Berlyno ašį ir skaud

žiai susižeis ir nukentės.veikimo. Spėjama, tas būsiąs 
airių respublikonų žygis tiks-j Sako, karas Ispanijoje tų
jų šiaurinę Airiją priversti ri baigtis komunistų sutriuš- 
susijungti su visa Airija. Ikinimu.

C. E. Coughlinų, kurs iškelia 
aikštėn subedievėjusius komu
nizmo kėlėjus žydus. Sako, 
kun. Coughlinas yra tikrasis 
krikščionybės apaštalas.

TOKIO, saus. 16. — Japo
nų spauda šaukia, kad Japo
nijos vyriausybė neleistų J. 
A. -Valstybėms įginkluoti 
Guam ir Wake salų, Tykių- 
jam vandenyne.

vai, įdomiai išklausę šios pas
kaitos, pageidauja tokių ir 
daugiau. Paskaitą suorganiza
vo ark. J. Matulevičiaus fon
das.

PFRPIGNAN, Prancūzi-

PAŠOVE ŽMONĄ IR 

PASIŠOVĖ

Nicholas Bidon, 55 m. amž., 
4401 So. Wood gt., staiga pa
kvaišęs pašovė savo žmoną ir 
patsai sunkiai susižeidė. Pa

ja, saus. 17. — Karo lauko imtas į Bridevell Ligoninę, 
plotuose Katalonijoje yra vos' Sako, nesama vilties jam iS- 

’ keletas civilinių amerikiečių. I likti gyvam.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota ; gali būti daugiau 
sniego; maža temperatūros 
atmaina.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 
4:47.
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litikoj e išsikovojo, bet, kaip matome, jau 

gana toli pažengė.

Jt

Pasikalbėjo, Bet..
Prieš porą dienų Anglijos premieras Cha

inberiainas susitiko su Italijos diktatorium 

Mussolini ir kalbėjosi aktualiais tarptauti

niais klausimais. Spaudoje matėme paskelb

ta ypatingą pareiškimą, kad, girdi, pasikal

bėjime prieita prie bendro susipratimo, ta

čiau Didžiosios ^Britanijos pozicija nepasi

keitė. Tai aiškinama, kad Didžioji Brita

nija nenori pripažinti priklausančių teisių 

generolui Franco, Ispanijos nacionalistų va

dui, kol Italija neištrauks savo kariuomenės 

iš Ispanijos. Išrodo, kad ir Italijos pozicija 

pasilieka ta pati, • nes, po pasikalbėjimo su 

Chamberlainu, Mussolini pareiškė, kad italų 

kariuomenė tol nebūsianti ištraukta iš Ispa

nijos, kol nacionalistams nebus užtikrintas 

laimėjimas.

Iš visko matyti, kad Chamberlainas nela

bai norėjo daryti didesnį spaudimą j Mus

solini, kad jis ištrauktą italų kareivius iš 

civilinio karo. Jam gal būt ir išrokavimo 

nebuvo, nes jis mato, kad raudonieji vis 

vien prakiš. Juk šiomis dienomis jie spau

džiami visu frontu ir yra verčiami mobili

zuoti visas savo pajėgas, kad pačią sostinę 

— Barceloną apginti. Savo laiku Italija bu

vo atšaukusi 10.000 kareivių iš Ispanijos, 

bet raudonųjų valdžios šalininkai nesustojo 

teikę paramą, kuria Ji e raudonieji, ligšiol 

vis dar galėjo laikytis. "Ui ne ta parama, 

Ispanijoj-e tvarka jau seniai būt buvus at

statyta.

Ruoškimės Prie Vasario 16 d.
Vakar trumpai pastebėjome, kad Klaipė

dos krašto atvadavimo sukaktuvės praėjo 

beveik be jokio amerikiečių paminėjimo. Tą 

įvykį mūsų veikėjai “prasnaudė".

Susimildami, “ neprasnauskime ” Lietuvos 

nepriklausomybės šventės — vasario 16 d. 

Tai būtų- tikrai negražu 'ir skaudžiai nusi- 

kalstume tautiniu atžvilgiu. J'uk tai būtų 

neatlikimas tautinės pareigos, kas reikia va

dinti nemažu nusikaltimu,

šiemet ypač reiktų iškilmingai minėti Lie

tuvos nepriklausomybės sukaktį. Kodėl, be

rods, ir aiškinti netenka.

Lietuva šiuo metu susiduria su dideliais 

sunkumais. Kokie tie sunkumai, visi geruli 

žinome.

Lietuvos kaimynai turi pajusti, kad mūsų 

visa tauta yra gyva, vieninga, stipri. Jie 

turi pajusti, kad lietuviai turi daug drau

gų viso pasaūho kraštuose, kad viešoji žmo

nių opinija yra su ja.

Ir mes, šie krašto lietuviai, kaip praeity, 

taip ir dabar, turime prisidėti savo dalimi. I 

Mes turime pasidarbuoti, kad valdžios sfe- [ 

rose turėti draugų, kad spauda palankiai 

rašytų apie Lietuvą.

Tokiems darbams dirbti išnaudokime va 

sario 16 d. Višur surengkime iškilmingą Lie

tuvos nepriklausomybės paminėjimą, sutrau

kime į iškilmes daug žmonių lr anglų spau

doj plačiai tą įvykį išgarsinkime.

Žymusis senatorius Borah kreipia vyriau

sybės dėmesį susirūpinti krašto ir žmoriių 

reikalais. Anot jo, reikia netrukus ir tinka

mai išspręsti nedarbo, žemės ūkio, geležin

kelių ir visą dilę kitų klausimą. Pirmoje 

vietoje reikią patenkinti pagrindinius žmo

nių reikalavimus, tuomet nebus jokių “iz

mų” pavojų. Nesirūpinimas savais, vidaus, 

reikalais yra pavojingas. Diktatūra, ar ji 

bus fašistinė ar komunistinė, tunka nuo ffu 

demoralizuoto, sulaužyto politinio, ekonomi

nio ir socialinio gyvenimo.

Į APŽVALGA Į
Diktatorių Takai

Ligšiol visi Sovietų Rusijos slaptosios po
licijos viršininkai — Džieržinskis, Jagoda, 
Ježov susilaukė liūdno likimo. Kodėl 1 Tą 
klausimą “Darbininkas” taip aiškina:

“Stalinas veikia pagal gerai sugalvotą sis
temą. Jis žino, kada metas GPU viršininkus 
likviduoti. Stalinas taip yra sutvarkęs špio
nažo metodą, kad pačią šnipinėjimo viršūnę 
■*— vyriausią GPU komisarą — savo ruožtu 
apstato šnipais, kurie daboja kiekvieną jo 
žingsnį ir kantriai renka “neištikimybės” 
įrodymus. Kada GPU viršininkas jau gero
kai įsigali ir įgyja tiek populiarumo, kad 
pačiam Stalinui darosi pavojingas, tada ir 
išmuša valanda jį likviduoti. Šnipų darbas 
jau baigtas, medžiaga prieš įtariamąjį ko-1 
niisarą surinkta, ir vieną gražią dieną jis 
areštuojamas, ‘ teisiamas ” ir likviduojamas J 
Gi į jo vietą skiriamas tas pats šnipas, kurs1 
jį suėdė. Su nauju komisaru ta pati istori
ja: jis likviduojamas kaip tik tuo momentu, 
kada jaučiasi saugiai į valdžios kėdę įsisė
dęs. Oficialioj kalboj tai vadinama komunis
tų partijos valymu. Tikrovėje tai tik paša
linimas pavojingo Stalinui žmogaus.

Kaip ilgai Stalinas galės gudrumu verstis? 
Ar kada nepataikys dalgis ant akmens? Žai
džiant su pavojum, galima visko susilaukti. 
Dabar į Ježovo vietą Stalinas paskyrė Lav- 
rentijų Beriya, gruziną. Kadangi Stalinas 
pats gruzinas, tai su tautiečiu gal ir sugy
vens, kits kitam nieko nepavydėdami. Bet 
gruzinų smegenys veiklios ir suktos. Beriya 
negali nežinot, kaip Stalinas elgėsi su pir- 
’mesniaisiais GPU viršininkais. Kada ateis 
metas ir jį likviduoti, jis savo gruziniško
mis smegenimis galį ir prieš Staliną šį tą 
sugalvoti”.

Lietuvybė Klaipėdos Krašte
(XX) Įdomių samprotavimų ir davinių a- 

pie ginklo ir kultūros kovas tarp vokiečių 
ir lietuvių “Židinyje” duoda Ign. Skrups- 
kelis. Įsidėmėtinos statistinės žinios apie 
Klaipėdos kraštą:

“1877 metais jame buvo priskaitoma 54,- 
450 gyventojų, o 1910 — 141,238. Lietuvių 
jų tarpe 1837 m. buvo 63,290 (67,7 nuoš.); 
1861 — 67,302 ( 56,5 nuoš.); 1890 — 72,181 
(52 nuoš.); 1905 — 70,062 ( 49,9 nuoš.); 1910 
— 69,061 (48,9 nuoš).

Bet ir ši Klaipėdos krašto statistika ro
do, kad prieš karą lietuviai jame sudarė 
gyventojų daugumą, nes iš likusių 51,1 nuoš. 
reikia dar atmesti kai kurių kitų tautybių 
gyventojus. G ta aplinkybė, kad vokiečių 
statistika jokiu būdu negalėjo būti palanki 
lietuviams, kad lietuviai patys, nors jie lie
tuviškai mokėjo ir kalbėjo, kartais susigun- 
dydavo užsirašyti vokiečiais, duoda pagrin
do lietuvių skaičių greičiau padidinti, kaip 
pamažinti”.

laikąs yra ruoštis prie tų iškil-

Amerikcs moterys daro pažangą visose gy 
venimo srityse. Jos neatsilieka ir politikoje. 

Kaip žinoma, moteris yra Prez. Roosevelto 

vyriausybės kabinete, keletas moterų yra 

kongreso narėmis. Moteris advokatė yra 

Pennsylvanijos valstybės sekretorė — Miss 

S. M. O 'Hara. taip pat moteris yra tos val

stybės sveikatos departamento sekretorė — 

dr. Edith MacBride - Dexter. Rodosi* dar 

nelabai seniai moterys sąra lygias teises po-

Apie Lietuvę Keliomis Kalbomis
“XX Amž.” praneša, kad šiomis dieno

mis išeina iš spaudos didelis leidinys apie 
Lietuvų, vokiečių, anglų ir prancūzų kalbo
mis. Leidinys išleidžiamas Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukakčiai paminėti, 
plačiai nušviečiant įvairins laimėjimus per 
20 laisvo gyvenimo metų. leidinyje rašo: 
A. Merkelis apie Antaną Smetoną, dr. J. 
Puzinas apie Lietuvos proistorę, prof. Ig. 
Jonynas ir dr. A. ftajioka apie Lietuvos 
istoriją, dir. V. Kemežys daro Lietuvoj pe
riodikos apžvalgą, Stepas Vykintas rašo a- 
pie literatūrą, muz. VI. Jakubėnas apie mu
ziką, dail. A. ValeŠka apie meną ir P. An
driušis apie teatrą. Leidinį redaguoja St. 
Vykintas.

MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

Štai, jau prasidėjo 1939 me- augę mažose, šiaudais deng
tai. Žiūrėsim, kas per šiuos tose bakūžėse. Jų motinos 
metus atsitiks. Žinoma, kad juos išmokino lietuviškai kal- 
viską patėmijus, reikia skai- bėti. Lietuvos gamta ir jos 
tyti laikraščiai. Skaitydamas grožis išmokino juos Lietuvy 
laikraščius ra,si žinių, kas de- mylėti. Kada jie atvyko į šį 
<las pasaulyje. Vienok kai ku- kraštų, savo pilvus pasotint 
riuose laikraščiuose tos žinios i ir pamatė geresnį gyvenimų, 
būna melagingos. Kai kurių tuojau pamiršo viskų, kas jų
laikraščių rašytojai ir redak
toriai tas žinias perdirba ant 
savo kurpalio. Jie daro todėl, 
kad yra tam tikrų pažiūrų ir

širdžiai buvo brangiausia. Ir 
ne tik pamiršo, bet visų tų 
pradėjo niekinti, o garbinti 
svetimus dalykus, kurių jų tė- J

nori, kad jų skaitytojai irgi vai ir motinos labiausiai bijo-
būtų tokių pažiūrų. Straips
nius rašo dar blogesnius. Juo
se jie labai Aoliai skelbia sa
vo propaganffą ir tuo būdu su
klaidina skaitytojus. Jie skel-

jo ir nekentė, fai yra viskų ; 
kas rusiška.

Ar gi komunistų laikraščių 
redaktoriai pamiršo, ką patys ; 
yra patyrę gyvendami Lietu-

Štai, vidus puošniosios Peizu miestelio parapijos bažny
čios, Ispanijoj. Vandalai lojalistai pasitraukdami bažnyčių

bia tai bedievybę, komuniz-1 voje, kokie geri prieteliai rū
mą, socializmą ir kitokį izmą. sai buvo Lietuvai? Ar gi jie 
Žmonės, skaitydami tokius neatmena, jog Rusija laikė 
laikraščius, negali būti dori Lietuvą geležiniuose pančiuo- 
ir teisingai mąstantieji, nes'se per ilgus metus. Argi ne-, 
jų protas lieka apdumtas. Jie žino, kaip Rusija spaudo ir į apiplėšė, kad beliko tik pliki altoriai.
negali matyti, kas tiesa ir kas 
melas. Jie galvoja, kad vis
kas yra teisybė. Tas ir pada
ro mūsų pasaulį labaį blogu 
gyventi.

persekiojo jų tėvynę ir gim
tųjų vietų? Ar gi tas jau pa
liko tik sapnu ? Ar gį dabar 
rusai yra tokie geri, arba ge
resni, už vakarykščius ? Ar jie 

linkime kad ir Amerikos yra tikri, kad Rusija kada )•. I . Ilietuvių spaudą. Čia mes ra-; nors ir vėl nebandys Lietuvų 
sime įvairių šlamštų, taį yra pagriebti ir jų pasmaugti, 
tokių laikraščių, kurie civili- kaip kad praeityj? Jeigu jie 
zuotarn žimogui negalima skai- apie tai gerai pamąstytų, esu 
tyti. Sakysime, kad ir sociali- tikras, kad savo širdyje ki
štų laikraščiai. Jie Skelbia so- taip jaustus, negu kad skel- i 
cializmą. Jię rašo, kad sočia- bia per sav,o laikraščius skai- 
lizmas yra tikras žmonijos ir tytojams. Juk ir jiems Rusija 
viso pasaulio išganymas. Bet yra svetima. Ir jie Rusijos 
jie patys negyvena taip, kaip niekados nėra matę. Jeigu te- 
kitiems pataria gyventi. Jie nai pagyventų, gal, ir jie a- ( 
gyvena < kapitalistiškai ir tik pie Rusiją kitai pakalbėtų. - i 
kapitalistiškam pasaulyje ga- Man rodos, kad tai būtų 
li sau turtus susikrauti. Jeigu didžiausias lietuvio nusidėji- 
jie gyventų socialistiškam kra- mas palikti komunistu ir ta-l 
šte, tų turtų negalėtų turėti, mauti Stalinui. Bet komunis- 
nes socializiųas priešingas tu- tų lyderiai, kad pasidarius 
rtatns. Taigi, jie vienaip sa- sau gerų gyvenimų, viskų pa
ko, kitaip daro. miršta. Tai yra, maino savo

Arba, komunistų laikraščiai. ’ sąžinę už dolerius.
Jie skelbia komunistišką mo-1 ,, ... ........ , ■. ,V1 j Mes, lietuviai katalikai, skai
kslą, arba komunistišką terš- . , . 1(V3I, , . ...., , . . tykini 1939 metais, visais ki
lų, kuns mums, lietuviams, y-
ra nuodai. Juk Rusija yra bu
vus Lietuvos pavergėja per 
šimtmečius. Kodėl tat mes tu-
rėtum priimti savo priešo mo

tais, tik katalikiškus laikraš
čius. Katalikiškuose visados 
rasi teisingas žinias, nes ka
talikiški laikraščiai visados

, . . . . eina tiesos keliu. Katalikų Įniksią, kuris nėra ir negali bū-’ ............... °. krasciai talpina painoKinan-
čius ir dorus straipsnius, išti geras net Afrikos juodu

kams? Man atrodo, komuniz
mas nėra mokslas. Tai bepro
tybė ir tas, kuris ji priima, 
negali būti pilno proto. Todėl 
turime nuo Komunizmo šalin
tis, kaip nup kokios nuodin-

kurių semsis sau mokslo ir 
šviesos, ir tokiu būdu eini tei
sybės ir doros keliu. Kaip aš 
žinau, visi lietuviški Katali
kiški laikraščiai yra leidžia
mi skaitytojų naudai. Jų lei-

PASTABA PRIE STRAIPSNIO: “LENKI- 
JOS PADĖTIS SUNKI”

je knygoje yra pasakyta, kad 
generolų Vladimirą Kagorskin 
kuris nebenorėjo aklai klau
syti Pilsudskio, neva pulkini
nkas Juozas Beckas nužudė. 
Kad tik Hitleris tų knygų ne
leistų pardavinėti, tai Juozas

r e rs k a i. ę s t ų s t ra i psn}
“Drauge“ iš 27 d. gruodžio,
1938 metų, man kaip tai pra
dėjo niežėti liežuvis... būtinai 
noris pasakyti tai, kad Len
kijos į adėtis yra kur-kas sun
kesnė, negu tame straipsny
ji pavaizduota. Štai, kų net Beckas, Lenkijos užsienių rei- 
pats lenkas, Powel Drwulius kalų ministras, kaip kaltina 
“Przewodnike Katolickiame” .11 daugelis lenkų, daro, kų tik 
iš 9 d., gruodžio, 1938 metų, Hitleris nori, —* mano paaiš- 
straipsny: “Railose Partyjni- kiminas). 
kow”, tarp kitko rašo: ; “Lenkija, pasidėkojant ‘ge-

“Lenkija Čekoslovakijos są- nijališkumui’ Beeko įgijo ga- 
skaita įgijo Šlezvikų L’žolza- baleli Pžolzaniškes žemės, bet 
nišką — tas teisybė. Bet vien artimiausioje ateityje praras 
kart žlugo ir stiprus strate- daugiau negu trigubai, 
ginis kordonas — žlugo už- “Taip tad už gabalėlį že- 
tvara, kuri “I)rang nach Os- mės užolzaviškos, “genijalus“ 
ten” — vokiečių veržimusi j Beckas paaukoja Hitleriui vi- 
Rytus trukdė. sų Lenkijų — spaudžia jų po

“Čekoslovakija (kaipo lai-1 jo hegemonija ūkiškų, politi- 
sva valstybė, — ■mano paaiš- nV if militarinę. 
kinimas) pilnoj to žodžio pra-' “ lačiau nebėr ko stebėtis... 
smėj nūdien jau nebeegzistuo- 'Hik Beckas tapo išvytas iš 
ja. (Reiškia, Čekoslovakija bu-1 Prancūzijos už tai, kad šnipi- 
vo tąja užtvara. — mano pa- nėjo Vokietijos naudai, kada 

aiškinimas). O polskame Šlez-
vike valia yra smaugti len
kiškumų, nes smaugikų yra...
Hitleris, kurį, kaipo dievaitį, 
grrbina Juozas Beckas... Ilit- 
b rį, kuris už ančio laiko kny
gą — “Das ist Polen“.... (To-

dar buvo mažai reikšmingas 
pareigūnas lenkiškos ambasa
dos Paryžiuje.

“Kad tik Hitleris laikytų 
paslėpęs knygą: “Das ist Po
len”, kurioje yra kalba apie 
nužudymą generolo Vladimiro 
Zagorskio, tai Beckas stropiai 
daboja kiekvienų akimi rksn 
Berlyno. (Reiškia viskų da( 

ma

tojų gerovė. Jie niekados ne
bandys skaitytojų iš tiesos 
kelio vesti. G tik tiesos keliu ką Hitleris reikalauja

gos kirmėlė:*! Kaip aš pamąs- , . , . . - i • , . u,;,,,., \
, t . -v, •, dėjams, redaktoriams ir rasy- eidamas žmogus gali Imti lai- 110 paaiškinimu j.

tau apie kofrnumstiskų laik-
raščių leidėjus ir jų redakto
rius, pats savęs klausiu, kas 
blogo atsitiko su jų galvomis, 
kad jie seka ir kitiems bando 
skiepyti komunizmą? Jei jie 
būtų rusai, nebūtų ko stebė-* 
tis. Bet jie yra lietuviai. Man 
rodos, jog jie yra blogesni už 
lietuviškas išgamas. Išgama 
yra tas, kuris, pramokęs kiek 
svetimos kalbos, daugiau ne 
nori lietuviškai kalbėti. Bet 
jis nebando tautos griauti ir 
jai kenkti. Visai kitaip yra 
su lietuviškais komunistų ly
deriais. Ne vien kad jie pa
sisavina svetimą tautą ir jos 
klystantį mokslą, liet ir kitus 
bando tokiais padaryti, juos 
iš kelio vesti.

Lietuvių komunistų lyderiai 
Rusijos gyvenimo nėra matę, 
nes tenai nebuvę. Jie gimę ir

tojams rūpi vien skaity-1 mingas. (Tęsinys 4 pusi.)

Lietuvos pajūris. Nors Klaipėdos uostas žiemos metu neužšala, bet pakrantes apgaubiu 
ledų sluoksniai. Čia matome ledų sukaustytą Klaipėdos uosto švyturį. (VDV photoĮ
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JUBILJĖJAUS KONCERTAS
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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
tines 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
moška, 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 role.
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Skyrius XVI 

SAUGUS PAVEDIMAS

galėjo išlaikyti. Dievus suren-' 
ka kiekvienų šių pusiau atlik
tų gyvenimų ir dainų ir mui- ; 
dų trupinėlį”.(Tęsinys)

Kuomet Jis rengėsi šį pa
saulį apleisti, Jėzus pavedė 
savo mokytinius į savo Tėvo 
rankas, prašydamas Jo užlai
kyti juos pasaulio pavojuje 
ir ištyrime. Taip gali mirš
tantis tėvas pavesti savo vai
kus, kuriuos jis turi vienus 
palikti, į Dievo rankas. Mes 
galime pavesti mūsų neužbai
gtų darbų į tas pačias ran
kas, kuomet turime jį paleis- o^li 8'10žį

ti iš savo silpnų rankų. Mes 
taipgi galime pavesti į Kris
taus rankas mylimuosius, už 
kuriuos 'meldžiamės, už kurių 
išganymų mūsų širdys šaukia 
su tokia meilės kančia. Ilgai 
gali išklausymas mūsų malda
vimų išrodyti atidėliotas; bet 
mes galime vis pasitikėti — 
padėdami savo maldavimų į 
rankas, kurias vinys pervėrė 
ant pasaulio atpirkimo kry
žiaus. Mes galime padėti kie
kvienų rūpestingų mintį ir 
norų, visa kas mums išrodo 
beviltišku, visa kas išrodė ne
pasisekusiu, visa kas uždavė 
mums skausmų arba rūpestį 
arba liūdesį — mes galime vi
sa padėti į Kristaus rankas 
ir ten palikti su- mažo kūdi
kio tikėjimu. Šiuos smlaųžy- je munks Kristus yra ]a|)iau. 
tus daiktus, šiuos menkus pa- reikaĮįngas. Mes negalime 
stangos ir atsiekimų ii atliki- į^vengtį susitikimo su pagun- 
mų ir sutriuškintų vilčių tru- da; b(;t mes turfnie j(Į sutik.
pinėlius, mes galime visa 1kad nebūtume jos užgauti, 
pavesti gyvybės Valdytojui, i nlleidallli nu„ jos su nauju si# 

los stiprumu ir skaistumu.

Mes galime taipgi pavesti 
patį mūsų gyveninių tam pa
čiam užlaikymui. Aplinkybės 
yra tiktai atsitikimai; tikras 
dalykas aplink >mus visado.- 
yra pats gyvenimas. Namai 
tai ne šeimyna. Ugnis gali na
mų sunaikinti, bet šeimvniš- 
kam gyvenimui tuo nepaken
kta. Kūnas tai ne gyvenimas.

ir stiprumų 
suterioti, arba nelaimė gali 
kūnų sužeisti arba subraižyti; 
bet gyvybė viduje, toji, kuri 
galvoja, jaučia, myli, kenčia, 
nori ir trokšta, palieka neuž
gauta. Maža svarbos kas at
sitinka su mūsų pinigais, su 

mūsų drabužiais, su mūsų na
mais, su mūsų nuosavybėmis, 
arba net su 'mūsų asmeniška 
laime; bet tai bervbės svar
bos, kas atsitinka su pačia 
mūsų gyvybe. Gyveninio šia
me pasaulyje painė yra pe
reiti.. per gyvenimo permai
nas nebūdami jų užgautais, 
išaugdami visad į daugiau ir 
daugiau skaistesnį gyvenimų, 
nežiūrint kuo gali būtį mūsų 
aplinkybės ir prityrimai.

Šioje mūsų gyveninio fazė-

DRATJG A S Trečiadienis, sausio 18, 1939

žinodami, kad niekas nepra
žus.

“Nutrūkus daina — ji nu
trūko kaip tik ji apleido dai
nininko širdį ir niekad nebu
vo ore sukuždėta, tiktai iš
kvėpta ‘Kur Nors’ į neaišku
mų.

Nutrūkus malda — tiktai 
pusiau sukalbėta pavargusio 
kūdikio prie jo žemos lovelės; 
beprašydamas Jėzaus jo sie
lų užlaikyti su pravertomis 
lūpomis jis drūčiai užmigo.

Nutrūkęs gyvenimas — vos 
pusiau išpasakotas, kuomet 
ji,s paleido naštų, kurios ne-

Mes negalime rasti tako, ku
riame joks liūdėsis neįeis į 
mūsų gyvenimų, bet įlies tu
rime pereiti per liūdesį ne- 
darkydami juo šapo gyveni
mo. Tik Kristus gali mus 
šiaip neužgautais užlaikyti 
tarp tų daugeriopų pavojų, 
per kuriuos mes nuolatai tu
rime judėti. Jautriausia, ne
kalčiausia, stipriausia motina 
negali priglausti savo kūdikį 

Į'prie jos krūtinės taip saugiai, 

j kad jis bus visiškai 

nuo pasaulio pikto galybės.

(Daugiau bus)

Nebylys Kryžių
• Dirbėjas

,gamintojau, serga vėžio liga, 
dėl to jis su savo vargu už- 1 
sisklendęs ir nesirodo žino* 

Aplankę* nebylį “dievdirbį” 1 nėnis.
Einingį jo kambarėlvje, kuria —---------------------------------------------

LIETUVIAI ADVOKATAIme jis ištisas dienas užsiėmęs _______________
įvairiais drožiniais, stengda- Telephone YARda 1001 
masis iš negyvo medžio pada
rytį gyvos išraiškos tvarinį, 
uies atsiminėme kitų nelaimiu 
gų Žemaitijos “dievdirbį”
Pranų Volkų.

JOSEPH J. GR1SH

Miss Dorothy Mauti, užvaizdą telegrafų skyriaus Anglijos 
admiraliteto ofise, Londone, šiomis dienomis karaliaus Jur
gio VI apdovanota Britų Imperijos Ordinu. Ji ypač pasižy
mėjo per pastarųjį Europos krizį mobilizuojant Anglijos 
laivynų. (Acme telephoto)

PASTABA PRIE STRAIPS
NIO: ‘ LENKIJOS PADĖ

TIS SUNKI

(Tęsinys iš 2 pusi.)

“Ir prie ko gi prieita?... 
Lenkija tarptautinėje arenoje 
pasiliko be bičiulių. Niekas 
su ja rimtai dabar nebenori 
kalbėti, santykiauti, nes į jų 
žiūri kaipo į klusnų vokiečių 
vasalų, kuriuos parblokšti tro
kšta visos pasaulio demokra
tijos.

anot pono P. Dnyalio su ja 
gerumu dabar nieko nebenori 
bendro turėti.

Puolimas Sovietų Rusijai į 
glėbį yra lygus, kaip kalbama, 
skęstančiam, kuris stverias ir 
už skustuvo... Arba: nuo vil
ko — (vokiečio) pabėgęs, me
škų sutiko... Juk visiems ge
rai žinoma, kaip tai “širdin
gai” prošepanus — lenkus my

— Neik, prie jo neprieisi, 
kiekvienam bandančiam ap
lankyti “dievdirbį” Volkų pa 
sako Varnių gyventojai.

Anksčiau Volka ųpylinkės 
gyventojams padarydavęs gra 
žiu koplytėlių su šventaisiais, 
pastatydavęs šv. Jonų krikš
tytojų pakelėje prie tekančio 
upelio.

Tada žemaičiai daug kryžių 
statėsi ir “dievdirbis” Volka 
jiems buvo reikalingas.

Paskutiniais metais Volkos 
niekas nemato. Visi varniškiai 
gyventojai žino, kad jis Var
iniuose gyvena, tačiau niekad 
iš gyvenamojo namelio neiš
eina. lr kryžių su koplytėlėm 

Į jau iš medžio Volka dabar ne- 
Į drožia. Tik {Kiuperams daro 

įvairius žaisliukus, kurie tur
gų ir atlaidų metu juos išsiri
kiuoja ant staliukų.

Visokios kalbos sklinda apie 
“dievdirbį” Pranų Volkų.

Pagaliau po visų bauginan
čių kalbų sužinai, kad buvusia 
‘ ‘ dievdirbis”,, "O-rtefbar žaislų

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 So. Ashland Avenue 

Res. 6515 S. Rockvvell Street
Telephone REPublie 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenue 

VALANDOS:
Panedėlj, Ut&ruinke ir Ketverge 

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

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

Rea. Tel Republic 5047

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

rr

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 0402

2305 So. Leavitt Street

li šiaurės meška Rusija.
K. V.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

ĮVAIRŪS daktarai

Tet CANai 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal a u tartį.

Tel CAPitol 2828

DR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St

OFISO VALANDOS:
1—4 go piet ir C—8 vak.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredonns ir Nedel pagal sutartį

Sekmadieni susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
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 Avė.

Tel. YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

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

Telefonas HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vai ryto

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

Susitari us

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

“Lenkija, toji išdidi pavel- 
dėtoja Žalgirio garbės, nūdien 
nuėjo tarnauti Berlynui. Ir 
keno tai dėka? Dėka vienui 
“genialiu” Becko ir antro le
pšės “vado”, kuris “genia
liai” bėgo, tartum kiškis nuo 
kurto, nuo Budienno ties Ki
jevu — Rydzo Smiglio!”...

Lenkija puola į glėbį Sovie
tų Rusijai... Nes niekas kitas,

Brolio Motuzo Atsisveiktnmias
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted Street
Penktad., Saus. 20 d., 1939

7:30 valandų vakare
Antra ir paskutinė dalis Judamų paveikslų

RUDENS IR ŽIEMOS VAIZDAI LIETUVOJE
Paskutinė proga, nes br. Motuzai daugiau nebeatvažiuos 

su jokiais paveikslais!
z?

Res 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel GROvehiU 0617 
Office Tel HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 W. Marųuette Road

Vai 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th CL

Subatomis ano 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis stuitanu

Naujoviškas kaip Lambeth Walk

VISADA ŠVIEŽI!
Dviguba! apsaugoti dviem už
valkčiai* Cellophane. VIRŠUTI
NIS užvalktis atsidaro APAČIOJ 
pakelio.

Mokame -
DIVIDENDŲ UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Su pradžia 1939 metų kviečiame 
lietuvius taupyti pinigus SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL NAP- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 
of CIIICAGO, kur kiekvieno as
mens taupiniai apdrausti iki 
$3000.00 Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation, Washing- 
ton, D. C.

Skoliname Pinigus ant Pirmų Morgičiy 
Nuo 5 iki 20 Mėty Mažais Mėnesiniais 

Atmokė jimais
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS f

Išbandykite 1939 m? Dvigubai-Švelnius

*9 Old Gold
UtSISTATYKITI: ROORT BVNCHLfY eu ARTIS SHAVTS Orkestru, Seluudieaių 

<• ydurtu, Columbia Nef-otk.
Copyslait. įssa.brr, LomUM Co.. 1m,

EDERALoAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

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

Chicago, IU.

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:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai vak. 
Nedėliomis pagai sutartį.

Office Tai YARda 4787 
Namų Tai PROapect 1980
Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

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

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublie 7868

Office Phone 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 AR S KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliotu ir Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

Tel LATayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
OFISO VALANDO8:

18 vai ryto iki 9 vai vakaara 
ais'» TrMUdianhfla

— r*”

Tel. YARda 5921
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39 
756 VVest 35th Street

TaL OALumet 6974
OFISO VALANDOS 

9 vai ryto iki 8 v. vakare, iiskjriaat 
sekmadienius ir trečiadieaiua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Ofiso Tel VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2-4 ir 0—8 P. M/ 

Reeidencija
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. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vai vakaro

Tel YARda 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pngftl eutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFsyette 3660 

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai* iz 
Penktadieniais

4631 South Ashland Ai_ 
TaL YARda 0994 

BomadiaruaiB, Tvetadiaabia N
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CHICAGOS LIEBJVHJ ŽINIOS
Apdovanos Vincę 

Stulpinę
Sausio 18 d- 7:30 vai. vaka

re, Lietuvos konsulas dr. Pet-

sitetun studijuoti komercijos. 
Univ. baigė 1922 metais Ba- 
chelor of Commerce laipsniu.

Baigęs mokslų Vincas galė
jo gauti bile kokioj firmoj

ras Daužvardis, “Sandaros” Į pelningų darbų, bet, norėda- 
svetainėj, įteiks Vincui Stul- nias darbuotis lietuvių tarpe, 
pinui Lietuvos šaulių žvaigž
de.

Bridgeporte užsidėjo Kcal Es- 
tate, laivakorčių bei Lietuvos

Vincas Stulpinas yra gimęs produktų importo biznį, kuom 
gruodžio 12 d., 1888 m., Pa- ir užsiėmė iki pat depresijos 
gamės kaime, Papilės parapi- laikų. Dabar V. Stulpinas du
joj, Šiaulių apskrity. ’ rbudjas prie Amerikos vald-

Baigęs Papilės liaudies mo- žios.
kyklų, kun. Gudausko pastan- Studentavimo laiku plūkiau

BSSTTgąg

gomis suorganizuotoj Varto- sė prie L. Vyčių, moksleivių, 
tojų bendrovėj ėjo vedėjo pa-' Šv. Mateušo draugijos ir SLa, 
gelbininko pareigas, kurios taipgi žymiai prisidėjo prie 
dažnai vertė jį aplankyti Šiau- suorganizavimo Dariaus ir Gi
lius. Čia teko susidurti su sta- rėno legijonierių posto, 
mbesniais prekybininkais ir: Po karo, atvažiavus Lietu- 
gauti nemažai patyrimo. vos Finansinei komisijai kun.

Rugsėjo 17 d., 1907 <m., Vin- Žiliui, Vileišiui ir pulk. Ža- 
cas Stulpinas atvyko Chica- deikiui, Stulpinas susidariusio 
gon (Bridgeportan) ir tuojau komiteto Chicagos apskrity

Vaizdas senojo Kauno Nemuno ir Neries santakoje. Atvaizde matomi kai kurie pasta
tai statyti dar Vytauto Didžiojo laikais. (VDV photo)

LABDARIŲ DIRVA

Bus Paskelbtas Vajus

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

gavo darbo Armour and Co. 
Dirbo, taip vadinamo tin shop, 
darbų, kuris buvo sunkus, ,o 
vakarais lankė McAllister pra 
džios mokyklų, kad išmokus 
anglų kalbos.

Pastebėjęs V. Stulpino ga
bumus tuo laiku buvęs Cicero 
klebonas kun. A. Ežer.skis, pa- 
drųsino važiuoti į St. Bedes 
kolegijų, Peru, 111. Vincas pa-« 
klausė ir rugsėjo 11 d. 1911 
m., įstojo į minėtų kolegijų, 
kurių baigė 1916 m.

Kolegijoj buvo įvesta lietu
vių kalba. Už geriausį mokė
jimų lietuvių kalbos, Vincas 
laimėjo aukso medalį, kurį bu
vo padovanojęs kun. Deksnis, 
Spring Valley lietuvių klebo
nas.

Rugsėjo mėn., 1916 m., į- 
stojo į Loyola universitetų ir 
čia sykiu su prof. dr. K. Pa
kštu studijavo sociaLogijų.

Kun. F. Kemėšis, pastebė
jęs V. Stulpino prekybinius 
gabumus, patarė siekti pro
fesijos komercijoj. Patarime 
paklausė ir 1917 m. įstojo į 
De Paul universitetų. Čia at
sidėjęs studijavo komercijos 
mokslus. Užėjus pasauliniam 
karui, kaip daugelis studen
tų, negalėjo atsispirti prieš 
Dėdės Šamo raginimus jau
nuomenę stoti kariuomenėn ir 
V. Stulpinas. 1916 metais įsto
jo H uosnoriu ir buvo išvestas 
Prancūzijon, kur išbuvo 11 
mėnesių. Grįžęs iš kariuome
nės vėl grįžo De Paul univer-

buvo pirmininku. Jam pirmi
ninkaujant per vienus metus 
Chicagos apskritis išpirdavė 
Lietuvos bonų už pusę mili
jono dolerių. Ryšy su bonų 
pardavinėjimu, V. Stulpinas 
yra pasakęs daug kalbų. Vi
suomeniniam veikime visuo
met pasirodo sumanus, drų- 
sus ir darbštus.

Vincas Stulpinas dalyvauja 
ir Amerikos politikoj. Jau jis 
kartų padarė žygį įstatyda
mas savo kandidatūrų į Illi
nois legislatūros narius. Poli
tikams yra žinomas kaipo žmo 
gus be klastos. Savo įsitiki
nimams visuomet ištikimas, 
nors tas, kartais, išeina ant 
blogo. Pavyzdžiui, per rinki
mus 1936 metais Stulpinas bu
vo net skaudžiai sumuštas, bet 
tas neatgrųsė nuo dalyvavi
mo politikoj.

Tadgi, džiaugiamės, kad 
Vincas Stulpinas Lietuvos val
džios nepaliko užmirštas. Lin
kime, kad ši dovana dar dau
giau jį įtrauktų į visuomeni
nę darbuotę.

Viktoras Balanda

Praėjusį penktadienį “Drau 
redakcijoj įvyko senelių 

prieglaudos komisijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo šie 
asmenys: kun. Ig. Albavičius, 
kun. A. Linkus, dr. A. Rakau
skas, K. Sriubienė, ark. M. 
Žaldokas, Ona Ivinskaitė, Z. 
Gedvilas, P. Fabijonaitis ir L. 
Šimutis.

Plačiau pasitarus prieglau
dos reikalais, nutarta padary
ti prieglaudos namo skėčių. 
Tam tikslui sudaryta komi- 

į sija. Į komisijų įėjo kun. Al
bavičius, ark. Žaldokas ir vie
na iš Šv. Kazimiero seserų. 
Nutarta prieglaudos namo rei

kalu
įniero

su
seseriinis.

go

Šv. Kazi-

Turint prieglaudai 
bus skelbiamas didelis

planų,
vajus,

sumanė atsiųsti “Draugui” 
sveikinimų.

Tos kompanijos vedėjai yra 
Jonas Bertulis ir Mykolas Jo- 
varauskas.

Abu biznieriai iš Lietuvos 
atvyko 1909 metais.

Jonas Bertulis mini 16-kos

Sausio 18-tę Diena
“Geras ir dievotas žmogus 

pirmiaus apgalvoja tai, kų 
turi daryti.

Nepatrauks jo prie piktų 
palinkimų kūno norai, bet jis 
pats palenks juos pagal tei
saus proto taisyklės.

Ir keno yra kova narsesnė,
Į jeigu ne kova to, kurs sten
giasi pergalėti patsai save?

O tai turėtų būti svarbiau
siu mūsų užsiėmimu: perga
lėti patį save, kasdien tapti 
už save stipresniu ir kasdien 
nors truputį tobulesniu tap
ti”. (Kristaus 'Sekimas, Kny
ga Pirma, Skyrius III, 3).

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I dalis — AaventlnSd ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J.
Žodžius ir melodijas parai/ 

Seirijų Juozas.

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. AJ. Ka- 
čanauskas. 30 giesmės 50c

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

III dalis-b) — Svenė. Sak 
ramento giesmės, harm. Al. 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Biržeiio mė
nesio giesmės, hann. Al. Ka 
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmė* j 
Dievų, harm. Al. Kačanaus
kas. 18 giesmių 25c.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago. UI.

Senoje Versalio, Prancūzi
joj, ligoninėj, kurių įsteigė 
1720 m. karalius Liudvikas 
XIV, atidaryta amerikoniškos 
sistemos slaugių mokykla.

Jei blogais žmonėmis tikė
si, visada būsi apgautas.

Susiprato, kaip katė pienų 
paliejus.

kad sukelti reikalingų pinigų metų vedybų sukaktuves. Ji- 
sumų. Manoma, kad bus rei- sai yra vedęs Anelę Dygliūtę 
kalinga $50,000. Vajus bus ir augina dukterį Irenų. O 
pradėtas gavėnios metu. Bus Mykolas Jovarauskas šiemet 
sudarytas platus komitetas, mini 22 metų vedybų sukak- 
Vajaus planus paruoš kun. A. tuves. Yra vedęs Rozalijų Bu- 
Linkus, L. Šimutis ir dr. A. dvytytę. Augina du sūnų — 
Rakauskas. Kun. Linkus pa- Mykolų ir Laurynų ir dukterį 
prašytas, kad pirmininkautų Elenų, kuri dirba Roosevelt 
prieglaudos statymo komisijai, Furniture kompanijos krautu- 
ir kad vadovautų vajui. Kun.1 vėj.
Linkus apsiėmė.

Susirinkimui
kun. Linkus, 

'Gedvilas.

RADIO
BUDRIKO DADIO 

VALANDA

Budriko radio programa iš 
stoties WCFL nedėlios vaka
re buvo išpildyta labai gerai.. 
Lietuvaičių choras padainavo 
6 liaudies dainas, “Kunigaikš
čių” duetas sudainavo 5 liau
dies dainas ir Budriko simfo-1 
nijos orkestrą pagrojo 5 link
smus lietuviškus šiokius. Visa 
valanda prabėgo greitai, besi
klausant gražių lietuviškų dai
nelių. Lauksime kito nedėl- 
dienio.

Kita Budriko programa bus 
ketverge, 7 valandų vakare, '| 
iš radio stoties W1IFC, 1420 
k. Programoj dalyvaus akor- 
dinistai, Rožių - Lelijų cho
ras ir solistai. Klausytojas

Abu biznieriai šiemet mini 
pirmininkavo 10-ties metų biznio sukaktu-

.sekretoriavo Z.

Atsiuntė “Draugui”
Pasveikinimę

Roosevelt Furniture kom
panijos vedėjai, 2310 W. Roo
sevelt Rd., žinodami, kad a- 
teinantį sekmadienį, sausio 22 
d. “Draugas” minės savo 30
metų gyvavimo sukaktuves, ofise, 2334 So. Oakley avė.

ves. Tų sukaktuvių paminė
jimui išleido specialius kalen
dorius. Rap.

“Draugo” Jubiliejaus 
Koncerto Tikietai 

Platinami
Bridgeporte jų galima gauti 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BIRIAUSIA m DIDŽIAUSIA DAIDOJIBO ĮBTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

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

Brighton Parke pas P. Gu- 
bystų, 4355 So. Mozart st. ir 
pas biznierius Jokantus, 4138 
Archer avė.

Marųuette Parke pas Sta
niulį ir laikrod. Andreliunų.

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

North Sidėj pas K. Šerpetį, 
ir A. Bacevičių.

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

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

ONA ANASTAZIJA ___
STAČKUNIENĖ

pu pirmu vyru Galmtniene
(pu tėvais Maliauskaitė)

mirė sausio 16 dieną, 1939 
metais, sulaukus 4 3 metų amž.

Gimus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Plungės parap., 8ur- 
blių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Kazimierų, sūnų Jonų, 
brolį Juozapų, brolienę ir jų 
šeimynų ir kitas gimines.

Lietuvoje paliko brolį, sese
ris ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3329 Litu
anica Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 21 dienų. Iš namų 8:00 
valandų ryto bus atlydėta į 
švento Jurgio parapijos bažny
čių .kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

L ■ ■ ■ ■ =S
Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phone LAFAYETTE 5800 
— • —

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Laidotuvėms —

Papuošimams

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Bro
liai, Brolienė, Seserys ir Gimi
nės.

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

...... ......... -.......... - ..........................

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Classified Skyr

LAIDOTUViy y DIREKTORIAI

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

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

P. 6ALTIMIERAS

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN

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

Šiomis dienomis Chicagoj gyvenančio Zigmunto Fnonezako žmona pagimdė trynukus, šia
me atvaizde daktaras priėmęs vaikus ir pats Fronczak (kairėj) nemažai nustebęs. (Acme 
photo).

. -ifc. v ■ -

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U DIII A M P C patarnavimas HmDULHNUl dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI
1.1. Zolp

AJbert V.

3646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TcL YARDS 1278
v* j * A» • _ i '

Res. 4543 South Paulina Street

Petkus ir Emfeikis
P. I. Ridikas |
Anttiuny B. Petkus
Ladiawicz ir Sunai 
I. Liuleuicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillios

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024 
3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 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 YABda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

------------------- . ------



B BH*56TW TrefladJents, Sausio 1?, 19^9

“Draugo” Koncertu Niekas Neapsivils
'Ateinant} sekmadienį, sau

sio 22 d. “Draugo” jubilie
jinio koncerto programa bus 
tokia turininga ir tokia įvai
ri, kad kiekvienas ras lame 
daug ko, kas jam labai patiks.

Primename čia jums, kad 
“Draugo” koncerto žymią 
programos dalj išpildys Šv. 
Kazimiero Akademijos orkes
tras ir šokėjos. O jau iš pra
eities visi žinote, kad kada 
tik Seserys Kazimierietės ima
si kokio darbo ar rengia kokį 
vaidinimo, ar kitokį parengi
mą, tai viskas būna prireng
ta kuo rūpestingiausia. Sese
rys nieko nedaro pusėtinai, 
paviršutiniškai. Jos visada 
daro kuo tobuliausia. Tūksta
nčiai ehicagiečių yra buvę ju 
parengimuose, jų vaidinamuo
se, vakarienėse šv. Kazimiero 
Akademijos salėj. Visi ir vi
sada iš tų parengiau) publika 
išeina susižavėjusi.

Dabar “Draugo” jubilieji
niam programui seserys ren
gia akademikes nuo seniai. 
Kaip mokytojos, taip ir aka
demikės darbuojasi su apašta
lišku uolumu. Ir mokytojos ir 
akademikės žino, kad ateinan
tį sekmadienį tūkstančiai akių 
į jas bus atkreiptos Seserys- 
mokytojos ir akademikės ži
nojo tų dalyką iš anksto ir 
rūpinosi, kad pasirodyti taip, 
kad visa publika ir net mu
zikos, meno žinovai liktų pa
tenkinti, sužavėti.

Kaip minėjome, jaunos aka
demikės išpildys veik pusę 
“Draugo” koncerto progra
mos. Tai nebus momentai is 
sužaibavimas ir trumpas su- 
griaudimas. O bus nuolatinis 
spindėjimas, ir ilgas žavėjan- 
čių, malonių ir griausmingų 
garsi) liejimas.

Taigi “Draugo” jubilieji-j 
ninine koncerte pirmoji vieta 
užleidžiamą jaunajai kartai. 
Tai bus didingas jaunosios 
kartos pasirodymas. “Old ti- 
meriai” artistai tik papildys. 
Įsidėmėkit: jaunoji karta pa
sirodys ne vien kaipo akto
riai, bet ir kaipo mokytojai.

Ir pritinka šiuo sykiu už
leisti pirma vietą jaunajai ka
rtai. Juk tai bus 30-ties me
tų “Draugo” gyvavimo su
kaktuvių koncertas. 30 metų 
— tai ir yra viena gentkartė. 
“Draugas” po savo 30-ties

Padaryta Operacija
Mickeliūnų Sūneliui
Užvakar Šv. Kryžiaus ligo

ninėj dr. A. Rakauskas pada
rė apendiko operaciją Juozo 
ir Elenos Mickeliūnų 7 metų 
amžiaus sūneliui Robertui. 0- 
peracija gerai pavyko. Rap.

Svečiai Iš Rytų
Šizmiis dienomis iš Rytų at

vyko Antanas ir Marijona Ba
rauskai. Kartu su jais atva
žiavo ir Ona Balutienė. Tiks
las jų kelionės į Cbicagą — 
šventimai jų brangaus .sūnaus. 
Petro Barausko į kunigus, ku

rnėtų gyvavimo nuolatai ir rū, ris Yra auklėtinis Tėvų Mari- 
pestingai rėmė jaunuomenės jonų Seminarijos. Kaip žino- 
auklėjimo įstaigas ir organi- ma» šventimai įvyks ateinantį 
zacijas. Rėmė parapijas, jų sekmadienį, sausio 22 d. Tė- 
mokyklas, rėmė aukštesnius vų Marijonų Seminarijoje, 
mokslo įstaigas. i llinsdale, III.

A ,. , , . j Svečiai apsistojo pas p-nns
Pagalios atėjo valanda, ka- g952 gQ nockwen g,

da galėsime pasigrožėti kil
nios darbuotės vaisiais. Atei- 
ktie, nes ir jūs buvote šių 
visų gerų darbų rėmėjai, tai 
būkite ir dalininkai to visuo
tino džiaugsmo. P. G.

Marąuette Parke.

Iš Marijonų Įstaigų 
5 Skyriaus Rėmėjų 

Susirinkimo
MARQUETTE PARK. — 

Praeitą sekmadienį įvyko Tė-

Kun. J. šaulinskas 
Atsiuntė “Draugui” 

Sveikinimu
Šv. Mykolo parap. klebo

nas kun. Juozapas Šaulinskas 
atsiuntė “Draugui” sveikini
mą 30-ties metų gyvavimo su
kaktuvių proga. Gerb. klebo
nas šiemet birželio 11 d. minės 
16-ko.s metų įšventinimo į ku
nigus .sukaktuves. Penkis me
tus po įšventinimo buvo vi
karu Nekalto Frasidėjimo pa
rapijoj, 8 metus ir 5 mėnesius 
buvo Šv. Jurgio parapijoj, o 
dabar jau ketvirti metai, kai 
klebonauja North Sidėj. Pra
ėjusiais metais, vykdamas į 
Eucharistinį Kongresą į Buda
peštą, aplankė Vilnių ir Lie
tuvą. Iš viso aplankė ta pro
ga 9 valstybes. Kai pargrįžo 
į savo gimtinę, Jezno parapiją 
rado savo jauniausią brolį 
mirtinai sergantį. Prie jo jis 
ir mirė. Velionis buvo baigęs 
aštuonias klesas gimnazijos ir 
gyveno ant ūkio. Paliko mo
terį Anelę.

Kun. J. Šaulinskas gerai at
simena “Draugo” pradžią, 
nes “Draugas” buvo įkurtas 
Wilkes Barre, Pa. Kun. J. 
Šaulinskas tada dar buvo stu
dentas ir gyveno tame mies-

vakaru bus paminėta prelato 
70 metų amžiaus sukaktis, 
taip pat bus atsisveikinta su 
svečiu, kuris neužilgo po to 
apleis Chicago.

Vakaro programą išpildys 
Šv. Kazimiero Akademijos 
studenčių meno sekcija.

Įžanga 50c asmeniui. Visus 
kviečia Komisija.

Laiškas Redakcijai
Šiuomi prašau atitaisyti 

mano klaidą, padarytą “Drau 
go” num. 11 (sausio 14 d.) 
korespondencijoj iš Rovkford, 
III. Vietoj gerb. kun. Kaz. Ba
rtkus, turėjo būti gerb. kun. 
Kaz. J. Juozaitis. Atsiprašom 
už padalytą klaidą.

tf

CLASSIFIED
PARDAVIMUI — HOME OIVN-

ERS* I.OAN CORPORATION 
NUOSAVYBĖS

r.041 Elizabetb St. Mūr. 2-fl. 6-0 
kamb. Steain 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. Mtlr. 3-fl. 
6-6-7 kamb. Steain Ht. 2 karų ga- 
rad. — $9,000.00

5610 S. Peoria St. Med. Res. 9 
kamb. Naujus Furnace. 2 karų gar.
— $5,750.00

6445 So. Peoria St. Mūr. Res. 7 
kamb. H, \V. Ht. 1 karo gar. — 
$6,000.00.

5750 So. Sangamon St. Milr. 2- 
fl. 6-6 kamb. 2 pečiai. 2 karų gar.
— $6,000.00.

6509 So. Sangamon St. Med. Res. 
8 kamb. Furnace. 2 karų gar. — 
$5,850.00.

CLASSIFIED
TRIS LIETUVOJE

Vadaktų Parapijoje, Margių Kaime. 
27 hektarai. Gera žemė ir namai. 
Mainysiu ant namo Town of Lake.
B. R. Pletklewk'7., 2608 West 47th 
Street, Chicago.

RENDON KAMBARIS 
šviesus, apšildomas kambarls, tin
kamas vaikinui. Atsišaukite; Wni. 
Butkus, 7040 South Talman Ave
liu“, Chieago. Telefonas HEMloek 
4791.

RENDON TAVERNAS 
Pilnai įrengtas, dirbtuvių aplellnkė- 
je. Prieinama kaina. Telefonas:
RoekweH 1977.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui 5 kambarių bungalow. 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis por- 
Člus. 2 karų garadžius. Kaina $5.600. 

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

7221 So. Aberdeen St. Mūr. Bun-
ga)ow. 6 kamb. H. W. Ht. 1 karo 
gar. — 6,750.00.

5757 So. Throop Rt. Mūr. 2-fl. 
5-6 Rami). 2 H. W. Ilts. 2 karų ga- 
rad. — $6,850.00.

1509 \Vest 73rd PI. Mūr. Bung 
6 kamb. Furnace. — $6,160.00.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 3308 34 VV. 
63nl Street, Chicago, Illinois.

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI 
Kur galite rasti tokių, cottage koky- 

6809 So. I-aflin Rt. Mūr. 2-fl. 5-5 bę už taip žemų kainų? 7037 South 
kamb. H. W. Ht. 1-2 karų gar. — Ada Street. 6 kambarių medinis na- 
$8,500.00. mėlis, furnace, ųžuolo grindys. Lo-

5648 So. May St. Med. 2-fl. 6-6 tas 33X125 pėdų. Tiktai $2250.00.
A nulinio ir T? Tntulrolie -kamb- Pečiu Apš. 1 karo gar. — Peržiūrėjimui šaukite: Slms of Mc-
A. UULKUS IT Jh. lUmKeilS $3.750.00. Chm, 217 YVest 63rd Street. Tele-

5712 So. Green St. Mūr. 2-fl. fonas WENtworth 1845.
Akmens Priešakis. 7-8 kamb. Steam

Br. Motuzu Pasku
tines Ftaos

Sausio 18 d., 7:30 vai vak. 
(Pirmoji dalis) J. Baidelio 
Salėj, 12304 So. IIalsted St. 
(AVest Pullman)

Sausio 19 d., 7:30 vai. vale.

Ht. 2 karų med. 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. Marųuette Rd. Mūr. 2-
1 fl. 5-5 kamb. H. W. Ht. 2 karų
j 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- 
5-5 kamb. Peč. Apš. — $5,100.00.

1320 West 74th St. Mūr. Bung.

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SID ĖJĘ

Esame priversti parduoti visai mo
derniškų mūrin} bungaiow su $5,000 
nuostoliu. Miegojimo porčius su stik
lais ir sietais. Visi sietai variniai. 
Garadžius. Namas gerame stovyje. 
Parduodame už $4,500. 7018 South 
Ada Street. Galite matyti, susitartus 
su Slms of McCliin, 217 VVest 63rd 
Street. Telefonas WENtworth 1845.

5 kamb. Furnace. 2 karų mūr. ga- i SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
rad. — $5.950.00.

6530 So. Morgan St. Mūr. Res. 7 I 
kamb. H. W. Ht. 2 karų med. gar. 
— $3.850.00.

5749 Aberdeen St. Mūr. 2-fl. 6-6 
kamb. Pečiu Apš. — $5250.00.

6427 Ashland Ave. Mūr. Krau
tuvė ir 3-fl. 4-6-4 kamb. Steam Ht.
1 karo med. gar. — $10,500.00.

6046 Sangamon St. Mūr. 2-fl. 6-6 
kamb. Fumacu ir Pečiu Apš. —

“Fiat Foot Floogee!”
BRIDGEPORT. — Šv. Jur-i vii Marijonų Įstaigų 5 sky- 

gio parapijos choras pereitą r^aus rėmėjų susirinkimas pa- kur atsirado “Draugas”, ^u^os Sale j Hollyvvood ,6,59°B°20^da st Mūr 2-n. 5-5 kam- 

susirinkimą išrinko komisiją rapijos salėj, į kurį atsilankė taį yra yyjikes Barre, Pa.
surengimui' metinio Šokių va- gražus būrelis narių. Susirin- Dabar gfirb klebonag 
karo, parapijos salėj, užgavę- kūnas daug kalbėjosi ir tarėsi j gauiįnskas tariasi su savo 
nių vakare. Į komisiją įėjo:, ateinančio vakaro reikalu, ku- i vietiniaig veikėjais apįe‘Drau 
Anne Vilkelis, Genevieve Ja-i™ įvyks sausio 28 d., šešta- g<>, if oLaivoo praplatinimą 
kubauskas, Leokadija Sutkus dienio vakare, p-nų Jonan-,iu Norfb Sidg. ‘
ir Alfonsas Budrikas. ' T>~”1 ”

Inn, 2417-19 W. 43rd St. bariai. Fum. ir Peč. Apš. 2 karų
p 4 500 00

Sausio 20 d., 7.-30 vai. vak. 7310 Morgan St. Mūr. Bung.
T. , • * tx •• • 0100 e< kamb. Furnace. — $6,350.00.Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 5921 Ada St. Med. 2-fl. ir 

Halsted Street. ir 5 kamb.
$4,950.00.

name. 6743 So. Rockvvell St., 
I Komisija — Br. Stradomskie- 

I ikietai jau For Sale . n-, Anast. Daštutienė, Mar. 
Orkestrą paimta Red Norria 2arombienė, Tek. Peroševičie- 
iš Brigliton Park. J nė, pįPm a. Pukelienė ir pa-

MINI SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

. BRIGHTON PARK. — Žy-
“Floy Floy” ti .p-nis Jonaitienė, platina mūs biznieriaiparapijoj, 

t.k.etus, daro įvairius prisi- julijona ir Stanis|ovas pociaį
Tinginiui ir Kokią dieną rengimus, kad pramoga pavy- kurie Julias,

1 A.. * * * *1 * *
šventa.

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

HAOVER

ILoover No. 105, garantuotas, už..............
Eureka Special, garantuotas .....................

General Electric, vertas $49.00, už;..........
Garantuoti, perdirbti dulkių valytojai po

plot* |4«I*I buy W«K«I» ■.

... £19-95 

... £14-50 
- £27.50 

£8.75

Jos. F. Budrik Ine.,
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Žymi Lietuviška radio valanda iš stoties 1VCFL 970 k.

5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

| Sausio 21 d., 7:30 vai. vak.
Šv. Mykolo Mokyklos Salėj,
1644 W. AYabansia Avenue.

Sausio 22 d., 6:30 vai. vak.
Šv. Pranciškaus Par. Salėj, vyru

JOHN M. McCLUN
Contract Sales Broker 

217 VVest 63 nl Street 
Tel. WENtworth 1845

Liga verčia savininkų parduoti labai 
pigiai, gerai pastatytų 2 fletų mūri
ni namų su $7,000 nuostoliu. 6-6 
kambariai, furnacu ir pečiu apšildo
mas, ųžuolo grindys ir kiti mediniai 
papuošimai. Kainavo $11,500. Parsi
duoda už $4,500. Randasi 5753 Ro. 
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau
kite: Slms of McChm, 217 West 63rd 
Street. Telefonas WENtworth 1845.

RENDON KRAUTUVĖ 
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama 
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me- 

6 tus. Jei norite, galite imti lr kam
barius. Atsišaukite: 4436 So. Fair- 

c field Avenue. Tel. Wentworth 8046.
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ

Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer- 
nė ir grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai įrengta. Priežastis pardavimo 
— liga. Atsišaukite: 1645 YVabansla 
Avenue, Chicago, Illinois.

ktų visais žvilgsniais.
Susirinkime įsirašė nauja Šiandien mini ‘25 metų /Vedy- 

narė —- Marijona Majorienė. binio gyvenimo sukaktuves. 
P-nia Majorienė, kiek žino- j Sausi/) 18, 1914 Julijona ir 
ma yra veikli parapijos dar- Stanislovas susituokė Šv. Kry- 
buotėje, tat ir tikimasi, kad žiaus bažnyčioje. Užaugino du 
jinai daug padės ir Marijonų t sūnUs gražiai ir išmintingai — 
rėmėjų skyriuje. Taip pat at- Stanislovą ir Benediktą, ku- 
naujino “Laivą” T. Drukte- rie buvo vien jų širdies pa- 

I guoda. Deja, negailestingojimene.
Teko sužinoti, kad. rašt. B. 

Nenartonis susirgo ir biznie
rius Rapolas Andreliūnas su
sižeidė. Susirinkimas Labai a- 
pgailestavo ir reiškia nuošir
džios užuojautos ir sveikatos 
ligoniams. Rap. Andreliūnas

PERKĖLĖ VIETA 
Perkėliau savo Real Estate ir No

ro taro Raštinę } naujų vietų. Turiu iŠ 
Balčiūnienė, paieškau savo recleverių rankų mažų ir didelių, už 

i 9009 1?; C!x /T v„ n TT .. Pusbrolio Kazimiero Andrulevičiaus, morgičius forkluozuotų, namų. Visii ir k51. Įintliana nai- kuris paeina iš Deikiškių kaimo, geri pirkiniai ir parduodami pigiai,
i \ ' j Vabalnikij parapijos, Lietuvoje. A- Kiekvienas, kuris atsilieps | š| pa-
DOrj | merikoje gyveno Massachusetts vai- garsinimų ir pirks namų, gaus In-

styjoje. Prašau pranešti man po surance (apdraudų) dykai, vieniems 
num.: 6441 North Bell Avenue, Chi- metams. O tie, kurie apdraus savo 
cago, Hl. Už žinių būsiu labai dė- namų, rakandus, automobilj ar kit- 
kinga. ką, arba atnaujins baigiančių ap-
--------------------------------------------------------- drauda per mūsų raštinę, tie gaus

HUMOR (juokų) žurnalų vieniems

PAIEŠKO PUSBROLIO
Aš, Apolonija Kauziliunaitė,

rant, 4656 S. Western Ave.,

mirtis atėmė nuo jų .sūnų Sta
nislovą, vos sulaukusį 21 me
tų amžiaus. Suspausti šiuo 
širdies skausmu geri katalikai 
pasidavė Dievo valiai.

Prieš vienerius metus antra
sis jų sūnus Benediktas la-

daug remia ir prisideda prie bai iškilmingai susituokė su 
įvairių parengimų dovanomis Veronika Makauskaitę. Dar 
ir aukomis. P-no Andreliūno įr šiandien mūsų kolonija 
krautuvė randasi adresu 6324 negali pamiršti ti) gražių ves- 
S. Western ave. tuvių.

Ant galo sekė valdybos rin- Patys Julijona ir Stanislo- 
kiinas, kuri paliko ta pati — vas Pociai veda sėkmingai 
pirm. — A. Pukelienė, vice valgyklą, kurioje visada gali- 
pirm. — A. Jonaitienė, rašt. ma gauti tinkamų ir skanių 
— B. Nenartonis, fin. rašt. — valgių. Jie visada prisideda 
E. Andrei i ūnienė, iždin. — prie visokių gailestingųjų 
Petras Gailius. darbų ir labai gražiai priima

Susirinkimas, matydamas visus savo kostumierius. Ir 
praeityje nuveiktus didelius šiandien per jų sukaktuves vi- 
darbus kaip parapijai, taip ir atsilankusieji svečiai bus 
Marijonų, vienbalsiai užgyrė nuoširdžiai ir mielai pavai- 
tą pačią valdybą. Ir labai ge- Sinti.
rai padarė, nes viršminėti as-l Todėl šioje dienoje linkime

menys tikrai yra veiklus ir 
visa širdimi darbuojasi.

Sveikiname ir linkime sėk
mingos darbuotės ir šiais me
tais. J. K.

viso gero ir labo ir kad Die
vas duotų sulaukti ko ilgiau
sių metų. S. J...kie

Ne viskas auksas, kas žiba. 
Nespaudęs norago, neval

gysi pyrago.
Beriami žirniai į sieną ne- 

limpa.

Vakaras Prelatui
Maciejauskui Pagerbti
Būrelis Chicago moterų re<- 

ngia vakarą prel. Maciejaus
kui pagerbti sausio 25 d. Chi

cago Lietuvių auditorijoj. Tuo;

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

Vilnoniai Apatiniai Mar 
škiniai Vyrams ir Moterimi-

BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Ave., Chicago, III 

Telefonas VTCtorv 3486 
F Selemonavich, Sn>

\td*r» Kasdien tr Vakarei 
Sekmadieniais

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpontteri

rp| Prospect 0745 07

Wholeaale Only

5931 -33 So. Ashland Ave. 
-O-

Pan mu« ralima ff&utl tikrai Lle 
tuviškų Importų Valstybinę Dcg 

anų

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. ir M. Dzlmidas 

Savininkai

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniikiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

k. k. NORKUS, gavininkas 
Tel. Victory 9670

-|- • 1 I T* • 1* • LIl.'lUVIVd ei niUZl paklydimui liuosui metams dykai — arba kukių kitų 
dovanų. 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.

CHAS. URNICH 
(Kazimieras Umikis)

2500 AVest 63rd Street 
Antros LiiIkks. Tel. PROspeet 6025.
(Durys nuo Campbell Ave. pusės)
Valandos: nuo 9 iki 12 ryto ir nuo 

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

bujoja, po valandėlės į 
liūs išaugs.

dide-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LOANS & INSURANCE
i\ ai i n s ui: \\( iii

Building Management 
JOHN P. i:\YAI.I)
Iti AI.TV ( OMI’ANY, ln. .

3236 S. IIalsted St.
l'hone CALUMET 1US

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG .................................................. $6.0»
NUT ....................................................... $6.00
BIG LUMP ....................................... $6.00
MINE RUN ....................................... $6.75
RCREENINGS .................................. $6.00

Tel. ARDmore 6975

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

SMITH & SON
2267 Clyboum Ave.

Chicago, Illinois

TRIJŲ METŲ 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

VIc JnknlR, aav.

2335 South Westepn Avenue
TELEFONAS OANAL 37M


