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KLAIPĖDOS KLAUSIMAS ’ISSPRESTAS’

Klaipėdos vokietininkai sn Lietuva
pageidauja taikingai sugyventi

BARCELONOS RAUDONIEJI PASIRUOŠIA PASKUTINEI KOVAI

Bet santykiai su Vokietija
turi būti artimesni
KYGA, saus. 24. — Patir mą, kad Klaipėdos ūkininkų įta, kad Klaipėdos krašto klau siskolinimus reikia palengvin

Vokietija

simą

laikinai

iš

Frankistai Barcelonos mieste
Kas valanda laukiamas Barcelonos
paėmimas; visi komisarai paspruko
Frankistų armijos dalys
įėjo į priemiesčius

ti gyvesne krašto prekyba su

Vokietija, padidinus žemės ri

sprendusi.
Sudaryta iš vokietininkų na

kio produktams kainas.

eių direktorija, kurios prieša

pavaduoto

kyje yra Hitlerio

jas (deputy) Vilimas

Bartu-

PARYŽIUS, saus. 24. —Iš tuomet

Bertuleit tvirtina, kad naci-

Ispanijos pranešta, kad fran- dalys susimes į miestą,

nalsocialistų (nacių) organiza
cija Klaipėdos

krašte

kištų kariuomenė jau įsiveržu

dirbs

si į Barceloną ir

vien kultūros darbą. Bet Klai

leit.

pa je siekia sudaryti sąlygas, ko
reiškė, kad Klaipėdos vokie kios Vokietijoje gyvuoja.
čiai su Lietuva
pageidauja
Ryšium su tuo Klaipėdos

Ateities

sugyventi.

rūmai

prekybos

rija

dinti

su

Vokietijos

j

čia paskelbus pareiškimą, kad moje vietoje: moderniam

rūpinamasi

sričių .alkstančias

vaikais,

valdomų

moteris su

vadinamo

komiteto

“for Tmpartial Civilian

Re

lief iu Spain” (bešališkam ci
vilių šelpimui Ispanijoje) pir

pir

ka

paskiau

mininkas

George

das apgaili faktą,

MacDonal-

kad

Ispa

nijos raudonųjų režimo vadai

spauda

nųjų režimas į Perpignan mies

nos
49

iš Barcelo
pasiuntė

sunkvežimiais
tonus

aukso

ir

sidabro

Prancūzijai atlyginti už gink
lus ir karo medžiagą.

Tonus aukso ir sidabro iš
turi fondų pirkti karo me
džiagą ir leidžia gyventojams leidžia karo medžiagai ir po
draug šaukiasi pasaulio pasi
alkti.

sako gailėti ir šelpti ten alkstan
“moterys
ir čias moteris ir vaikus!

“Skęstančiam laive”,
lacDonaldas,

HITLERIS STATO
ČEKOSLOVAKIJAI
REIKALAVIMUS

pa-! raudonųjų vadai tvirtina, kad

lapelius, frankistai ties minėta upe (už

Ragina raudonųjų miliciją pa penkių mylių nuo Barcelonos)

SAKOMA, HITLERIS
SUSIARTINSIĄS SU
SOV. RUSIJA
RYGA, saus.

SENATE KOVA DĖL DI
DESNIO FONDO

24. —

Euro

EDENAS IŠ NAUJO
ĮSPĖJA BRITANIJĄ
IR PRANCŪZIJĄ
LONDONAS,

saus. 24.

parūpinta

nalistai

gali bijoti

j
kad

miestan įsiverž pirmoji navapirminin — Prezidentas
Rooseveltas
riečių kariuomenė, o paskui
nustebinti
gyventojų kongresui įteikė šalies viešojo
seks narokiečių pulkai, kurių
kad tarp Vokietijos ir sov. mobilizaciją, buvęs užs. reika- sveikumo programą — sociapriešakyje yra
narsus gen.
Rusijos turimi slapti pasitari ių sekretorius Edenas įspėja lizuoti mcdikinį aptarnavimą
Juan Yague. Bet jei raudonųinai tikslu padaryti nepuoli Britaniją ir Prancūziją, kad ir įvesti apdraudą ligoje,
jų pozicijos visur staiga grius,
mo sutartį. Sakoma, tuose pa jos budėtų dėl savo reikalų | Anot pasiūlymo,
prograsitarimuose Lenkija tarpinin Viduržemio jūros pakrantėmos vykdymui kaštus pusiau
kauja.
mis.
parūpina šalies vyriausybė ir
Jei tas tiesa, Hitleris pir
Edenas yra nuomonė, kad paskiros valstybės. Šiemet vy

nepaprastai Anglijos ministrui
pasklydus gandui, kui skelbiant visų

diplomatai

miausia turės nutraukti

savo kaip gen. Franco laimės karą 1 riausybė šiam tikslui skiria
veiklą Ukrainos vadavimo rei Ispanijoje, tenai iškils nauji1!00 milijonų dolerių. Paskiau
kalu.
nepalaužiami nesmagumai. A-'kas metai išlaidos didinamos
Šią savaitę Varšuvon atvy
not jo, tuomet ten įsigalės fa-;’r 1°49 metais jos sudaro 8.)0
ksta Vokietijos užs. reikalų
šistai su naciais ir sukels pa milijonų dol. sumą per metus.
ministras Riblientropas.
vojų Britanijai ir Prancūzi
Prez. Rooseveltas ypač ruKalbama, kad Lenkija taip jai.
likimu.
pinasi varguomenės
pat smarkiai susimeta novyti
Edenas, kaip žinoma, išėjo Jis nurodo, kad milijonai žmo

ANGLIJA SKELBIA
VISŲ GYVENTOJU
MOBILIZACIJĄ

nauji ten

onų kariniai veiksmai.

didesniųjų Katalonijos krašto

24. —

kas Chamberlainas per radiją

65

paragino visus 14 iki

Ties Cicero avė ir 40 gat
ta, kad sunkiai susirgo Du- riai tikslu kandiduoti į prezirango arkivyskupas Jose Ma- dentus 1940 m., o vakar dar vės duoliėje įgriuvo žemė ir
SKAITYKITE VIEN KATA ria Gonzales, lankydamas Gu- du daugiau. Prezidentas j jų žuvo TVPA vienas darbinin
kas. Kiti keli sužeisti.
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS adalajara, Jalisco valstybėje, (vietas paskyrė kitus.

kratinėms

mylių

nuo

Barcelonos šiaurvakari) link.
mą gali sėkmingai atremti ir

nebijo jų grasinimų.
Gyventojų savanori

mobili

ventojai

iš

ka

kilti ir gy

ras gali netikėtai

turi būti

anksto

pasiruošę.

m.

ŽUVO LĖKTUVŲ BAN

amžiaus gyventojus, kurių yra

milijonų,

už 25

miestų —

sirengimą apsaugai. Bet

pirminin

Anglijos ministras

ležinkelis. Manresa yra vienas

zacija nereiškia karą, bet pa

LONDONAS, saus.

apie 30

oficia-

resa ir Marotell miestai. Iš
Manresa ”j Barceloną eina ge

DYTOJAS

savanoriai

LOS ANGELES, Cal., saus.

TVASHINGTON,

)onų kariuomenė sutraukia “impeachmentu”.
įienį. Numatomi

Frankistų vadovybė

Barcelonos liai praneša, kad paimta Man

24.

žydus ir jais nusikratyti. Vo iš Anglijos ministrų kabineto, niu dėl neištekliaus negali gau
mobilizuotis šalies apsaugai —
saus. 24. kietijos ir Lenkijos pastango
kuomet Chamberlainas prade- t i tinkamo medikinio aptarna- būti pasirengusiems karan.
— Senate vyksta kova, kad mis ir Pabaltijo valstybės tu
,jo bieiuliuotis su Vokietijos ir vimo. Susociali-zavus šį aptarJis pranešė, kad vyriausybė
viešųjų darbų vykdymui šie
rėsiančios kovoti prieš žydus. Italijos diktatoriais.
navimą, žmonėse būtų dau paskleis tarp gyventojų apie
PRAHA, saus. 24. — Vokie met iki liepos 1 d. būtų pripa
giau sveikumo ir sumažėtų 20 milijonų kopijų brošiūros
*
tijos diktatorius Hitleris rei žinta 875 milijonai dol., kiek
SUIMTA 14 M. AMŽ.
mirimai.
IŠ BARCELONOS PAŠA
vardu “Nacionalės Tarnybos
kalauja Čekoslovakijos tuojau prezidentas reikalauja, bet ne
PLĖŠIKĖ
Reikalingus fondus šiam ti
LINTI SVETIMŠALIAI
' Vadovas”. Joje smulkmenišišsižadėti su sov. Rusija pada 725 milijonai dol.. ką žemieji
Chicagoj
suimta
Helen
ZuBARCELONA,
saus.
24.
__
j
ks
'
”
'
valstybės
gali
sudaryti
ųaj išdėstyta visų gyventojų
rytos savitarpės karinės pa rūmai pripažino.
Ibor, 14 m. amž., kuri kokį laiŠiandien iŠ šio miesto evakuo
laiku karinė Prievolėgalbos sutarties.
kitaip, pareiškia prezidentas.
|ką apsirengusi berniuko dra-1
Chamberlainas
pareiškia,
PRIEŠ SEKRETORĘ
ti į laivus amerikiečiai ir visi
Apdraudai
ligoje
—
nuošim

jbttžiais
Taip pat reikalauja, kad
plėJikavo su
avetimSaliai. Raudonųjų
kad šis gyventojų mobilizavi
PERKINS
yniais 11 iki 14 m. amž. be miu ............. .. .............. ........
Čekoslovakija be jokių atidė
............ .......... čiais iš žmonių uždarbių.
mo sumanymas yra bandy
kam pajėgų vadai pareiškia,
TVASHINGTON,
saus. 24.
Medikų draugija
griežtai
kais jiems vadovaudama. Ji
liojimų dėtųsi prieš antikomu
mas, ar demokratinės šalys
kad miestas gali virsti aršių
— Kongreso žemųjų rūmų ju
kovoja prieš medikinio aptar
išdavė visą savo ganią.
nistinės Vokietijos Italijos Ja
įstengs atsispirti prieš totalikautynių laukas. Tad svetim
ridinis komitetas gavo rezonavitno socializavimo suma
ponijos Vengrijos sutarties.
tines valstybes, kurios kari
liuciją. Įpareigojamas
ištirti
Areštuotoji sakosi tuo būdu šaliams čia negali būti vietos.
nymą.
nei tarnybai turi suregimendarlx> departamento sekreto studijavusi berniukų plėšika
JAPONAI SUTRAUKIA rės Perkins oficialų veiklą. vimus.
tavusios visus gyventojus.
MEXIC0 CITY,
saus. 24.
I
ŽUVO
DARBININKAS
KARIUOMENĘ
Totaiitinės valstybės,
sakė
— Prezidento Cardeno kabi
Tuo remiantis bus bandoma
JGRIUVUS ŽEMEI
Chamberlainas, grasina demo
lANCHAJUS, saus. 24. — sekretorę
patraukti
tieson
MEXTCO CITY. — Praneš netą pirmiau apleido trys na

į susovietintos Mongolijos

Visi iki vieno raudonųjų re-

pasidavi- 'nioje, įsakę nepaduoti miesto,

j mo.
Spėjama,

TVASTTTNGTON, saus.

pakankamai!

maisto. Niekas neturi bijoti j žimo nariai komisarai paspru
pasiduoti. Jų pasidavimo žy-jko iš miesto ir viską paliko
gis bus įvertintas. Tik krimi-1 milicijos ir brigadų vadų ži-

KONGRESAS GAVO
PREZ. ROOSEVELTO
MEDIKINį PLANĄ
—

pasidavusiems i sulaikyti ir eina kautynės

siduoti. Sako,
bus

pranešė, kad Ispanijos raudo
tą (Prancūzijoje)

lakūnai

frankistų

i čiam mieste išmėtė

pos

Prieš keletą dieuų

pat : kliūčių persimetė per upę. Bet

Raudonųjų vadų įsakymu
Barcelonos visi vyrai, moterys ir vaikai siunčia
mi į miesto apylinkes kasti griovius ir į taisyti pozicijas miestą ginti nuo fran
kistų antplūdžio.
'
(Acme radiophoto).

dų ir miltų ir frankistai siūlo sia”.
raudonųjų

celonos priemiesčius. Tą

laiką

frankistų valdomoj Ispanijoje re, kaip aiškėja, moterimis ir

si šelpti

divizijos triuškino raudonųjų pozicijas

riuornenės septynios

šiandien vakare įsiveržė į Bar T Jobregat pupiu ir be didelių

Anądien vaikai visuomet statomi

turima pakankamai javų grū vaikais

didesnių ir

šliaužia daugybė,
j mažesnių tankų,

PERPIGNAN,
rancuzi- i
Frankistų
žiniomis,
gen.
ja, saus. 24. — Frankistų ka- j Franco kariuomenės dalys su

namine

Auksą ir sidabrą tonais
siunčia į Prancūziją
—

miestą, galvatrūkčiais iš miesto veža-

bombarduoja

inai sulaikvti.

Ispanijos raudonieji ginklams
pinigu tori, o maisto šaukias iš svetur
NFTV YORJK.

miesto duoti ir ginsią miestą iki pas-

reikalauja

sumany tarnyba.

Jis be kitko kelia

už tenai raudonieji nemano pasi-

Traukinių iš miesto išvažiavi- ma įvairių rūšių amunicija ir

santykiai, sako jis, priklausys Lietuvos autoritetų krašto pa
nuo sąmoningo statutų vyk što tarnybos mokestį suvieno
dymo.

Iš Barcelonos pranešta, kad

centro.
kutiniųjų. Sakoma, sunkvežiFrankistų lakūnai ir artile- miais į priemiesčių pozicijas

išpažino, kad naciai Klaipėdo

likacijos biurui Bartuleit

taikoje

yra tik

pusantros mylios nuo

pėdos vokiškam laikraščiui jis
Pusofieialiam lietuvių pub

kariuomenės

if kitos

valstybėms.

reikia jas įtikinti, kad

kratinės tautos ir gi

Tad

demo

pasiruo

šusios ir kiekvieną anų puoli-

24. — šalia šio miesto airpor
to

į

automobilių

sustatymo

liepsnodamas

aikštę

naujausios

rūšies

nukrito
lengvas

bombonešis lėktuvas.
Nelaimė įvyko

lėktuvą

Užsimušė

bandant.

iš

lėktuvų

bandytojas. Jis iššoko iš krin
tančio lėktuvo, bet jo parašu-

tas neatsidarė.

Sėdėjusių pastatytuose
tomobiliuose apie 10
sužeista. 9

au

asmenų

automobiliai

su

naikinti.

ORAS
*

CHICAGO SRITIS. — Šian
dien numatomas pragiedrėji
mas ir šalčiau.
Saulė

4:56.
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7:09, leidžiasi
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Bažnyčia - Lietuvos Švietėja
“2.

bendradarbis

P.”

kiekvienas^

kad

so,

suvaidino

tautai

vių

gyvenimo

visose

švietimo

mėti

raštininkai,

kščių

nei

tį,

Net

patys

apie

Mindaugą,

apie

nei

nuo

net

Vytauto

buvo

buvo

voje

riškai

čiais

mokyklų.

m.

1507

ir

nedaug

tebuvo,

rėjome,

visos

ir

-pa

kad

įstei

Vilniuje,

mo

šv.

m.

Jono

Žiežmariuose,

mus

pas

amžiuje

ir

įkur

daugiau

m

dar

tetu

maža

jas

apie

daugiausia

penkio

bažnyčių

mokyklų

mums

trūksta

ir

Jos

žinių.

todėl

isto

mini,

kaip

1513

1520

šešioliktame

Lietu

pranciškonai

Kadangi

Eišiškėse.

m.

pasiuntinys

Tauragėje,

tik

Tais

katedros.

įsikūrė

Vilniuje,

liktame

kada

Pirmoji

Panašiai

bažnyčių

parapijoje

1524

Europoje

pranciškonų

buvo

vietose

Lietuvos

prie

kyklų:

tinklu.

prasideda

galo,

Vilniaus

kryžiuočių

metais

vėliau

garsiais

mokyklų

krikščionybė.

mokykla

prie

panašių

gė

tarpu

valstybės

Vakarų

amžiaus

įvesta

m.

kitose

ir

Kįstu-

Tuo

džiaugėsi

istorija

mokyklos

tikra

1397

kunigai

universitetai.

46

keturiolikto

nuo

vadus.

dienomis

sužy

nežinotume

Europos

kitų

nė

galy

kriKsčicnys

Algirdą,

apie

plačiu

Didžiojo

net

Lietuvos

ta

ir

ne

Lietuves

amžiaus

dvylikto-

universitetais

nebuvo

nemoaejo

Jei

Vakarų

beraš

milžiniškos

Lietuvos

kitus

buvo

šiandien

nei

yra

rašo:..

ir

jis

Lietuvoje

žygių.

vaidmenį

dided

tauta

savo

nieko

krikščioniškosios

dėtu

svarbų

didžiųjų

dirbę

raštinėse,

^aau/cia

lietuviai

savo

istorijai

beša

kuriuos

pagoniškoje

ru

ir

Ypač

dėtuvių

mokytuos.

dienomis

bės

labai

apie

krikštą,

Visoje

tė.

vienos

sveikai

srityse,

darbai,

t..“Prieš

Gruonauskas

kad

pašte ui,

protauti,

liškai

j.

mokąs

aiškesnių

to

antroje

amžiaus

je

švietimo

dirvoje

1569

—

dėmesį

aukštesniąsias

į

kolegiją;

mrją

štai:

kaip

vėžyje,

tai

niuose,

įkūrę

lėšų

3

dar

buvo

kursuose

kad

Iš

to,

tame

4

pa

Kolegi

po

kalbų,

Jau

buvo

teologijos

tiek

kolegijose,

negalima

Todėl-

ir

jie

kur

neturėjo

metų

tiek

to,

Var

kunigus,

į

būtų

mokyklos

Be

jėzui

tarnavu

mokytojai

patys

tautybių.

kas

ir

pasakyta,

aišku,

buvo

mokslas

šešiolik

kad

amžiuje

septynioliktame

aukštasis

ir

jėzuitų

įvairių

buvo

Kai

graikų

lotyniškoji.

lenkinimui.

sios

Pane

to,

Be

pir-

kitur,

geografijos.

ir

kalba

ir

mokyklų:

kur

stoti

filosofijos

įkūrė

išlaikyti.

istorijos,

norintiems

Dėstomoji

sakyti,

lotynų,

šio

nauji

Kaune,

Šeduvoje.

nauja

vadinamas

jie

Brastoje.

daug

atkreipė

įkūrė

žemesnių

mokė

metų

kursai.

jie

kolegijoms

iškalbos,

ezijos,

nuoliams,

mokyklas,

mokyklų,

pradžios

ir

jie

Gardine,

Lauksodyje,

jėzuitai

jose

ir

kata

atsirado

Vilniuje

Kražiuose,

kankamai

m.

netrukus

Sediškiuose,

buvo

laikė

m.

1570

kolegijomis.

darbas

Ypatingai

jėzuitai.

laiku,

mus

pas

mokyklas,

kurtis

veikėjai

šešiolik

ėmus

Reformatų

paskatino

uoliau

padidėjo

pusėje,

plisti.

reformacijai

likus

ypač

skaičius

Trumpu

KAUNAS

pradžios

buvo

mokyklos.

Mokyklų

(VDV) — Prieš
trejetų metų Lietuvoje buvo
išleistas įstatymas, kad kali
Apie tai “Darbininkas” tarp kito ko taip
rašo:
niai už sėdėjimų kalėjime tu
tami saujelei lietuvių — var
ri užsimokėti po 3 litus už
“Stalinas ir mūsų komunistai tikrina, kad
gu ir pats Salemonas beatspė
kiekvienų dienų. Gyvenimo ti
Lietuvos gyvenimo įvykini
dabar Rusijos žmonių gyvenimas yra geras.
tų! Lietuva lietuviams. Vald
Bet kų faktai rodo? Kas yra važinėjęs pu taip greit vyksta, kad sunku žios pareiga rūpintis, kad vi krovė parodė, kad toks įsta
tymas nėra tikslus. Didieji nu|
Rusiją, kas seka jos istorijų, tas žino, kad juos sugriebti. Klaipėdos sei
siems
piliečiams būtų gera gy
Rusijos ūkininkai ir darbininkai yra valsty melio rinkimai, derybos su
sikaltėliai, kurie turi ilgai ka
venti.
Laisvė,
lygybė,
priva

bės vergai. Štai rašytojas Paul Mallon, Tbe Lenkija, Vokietija, Rusija, vi
lėti, paprastai neturi iš ko už
Boston lierald, -sausio 17 d. 1939 metais, ra duj piliečių subruzdimas, pro ti iniciatyva jungia jėgas kū kalėjimų užsimokėti. O Lietu
šo: “Gyvenimas šiandienų Rusijoje yra skur vokacijos, areštai, ištrėmimai, rybiniam darbui. Lietuvai pa vos kalėjimuose kalinių dar
desnis nekaip prie caro... Sovietų valdžia kalinimai ir t.t. kiekvienų lie vyzdys Šveicarija, Danij, O- bai nėra dar taip racionaliai
landija, Švedija, Anglija, Amoka ūkininkams 3.4 centus už galionų pie
sutvarkyti, kad visi kaliniai
tuvį patrijotų verčia susirū
J:?;'-?
no, o žmonėms parduoda už 36 centus. Už
merika, o ne ginklais žvan
galėtų
kalini'mo
mokestį
už

arbatos svarų po vienų dolerį, o- parduoda pinti Lietuvos likimu. Lietu giną diktatoriai. Tiesa, dikta
žmonėms po dešimtį dolerių svarų. Už rugių va ir lietuviai turbūt dar nie toriai nepakenčia laisvės, ly dirbti. Pagaliau, kurie uždir
svarų ūkininkas negauna pilnai vieno cento, kad nėra buvę atsidūrę į taip gybės, net brolybės, nes šie ba, tai svarbu, kad jie susi
o valdžia juos parduoda beveik po aštuonius nežinomą rytojų, kaip dabar. principai pnesinasi jų rnipe- taupytą ir turėtų lėšų prad
žiai gyvenimo jx) išėjimo iš
centus. Taigixvalstybė daržo didelį pelnų, tu Tiesa, į tris mėnesius du Mi
1 rialistiniams siekiams. Rusijos
kalėjimo. Šiai-p gi pasitaiko
rėtų būti turtinga, bet ne. Valstybės pinigus nistrų kabineto .perorganizavi
diktatoriai siekia proletarija
išleidžia karo reikmenims ir šnipams... Gi pa mai; bet esmėje — tautinin
atsitikimų, kad teismas, už
sakysi, kad toks gyvenimas privestų žmones kai traukia senų dainų: Parti to revoliucijų sukelti visam smulkesnius nusikaltimus, ski
prie revoliucijos. Taip daugelis galvoja. Ta ja, tai valstybė; tautininkas, pasauly. Už tai ten valstybei ria piniginę pabaudą arba po
čiau turi atsiminti, kad Stalino kareiviai ne tai -pilnateisis Lietuvos pilie viskas, o piliečiui vargas, ba rą savaičių kalėjimo. Žinoma,
das, prievarta, kalėjimas, mi
turi kulkų. Ru-sija turi apie 170 milijonus
tiktai beturčiai pasirenka ka
tis; šokit, kaip partija smui
Admirolas
Henry Laokay,
rtis... Vokietijos diktatoriai
gyventojų. Iš to skaičiaus apie 70 iki 75 nuo
lėjimą vieton piniginės pabau
kuoja, kitaip su jumis drau
šimčio yra ūkių darbininkai, arba dirbu prie
siekia vokiečiams pavergti
dos. Ir čia vėl pasitaiko keis karo laivo Omaha komendangystės
nėra!
kelių taisymo. Taigi apie 125 milijonai žmo
tautas. Ten ginklams viskas,
tenybių. Sakysim, asmuo gau ntas, savo vyriausybės įsaky
nių jokių algų negauna. Jiems duodama mai
2. Politikos įvykiai
o piliečiams maisto porcijos,
na 50 litų piniginę pabaudą tas išgabenti iš Barcelonos pa
sto, jie juoda duona gyvena. Apie 10 mili
griešta žodžio ir rašto cenzū
Atviras Vokietijos kišima
arba 14 parų arešto; jis pa- nikoj esančius amerikiečius.
jonų yra kalėjimuose”.
(Acme telephoto)
sis į Klaipėdą pažeidė Lietu ra, darbo stovyklos, smurtas sirenka areštą. Ir atsėdėjus
Kų komunizmas davė Rusijos žmonėms? vos suverenumų. Lietuviai ne žudymai iš pasalų... Italijos 14 parų iš jo reikalaujama
Komunizmas Dusijai davė vergiją, skurdų ir tenka teisių, tremiami iš kra diktatoriai siekia atstatyti se
Lietuva Su Lenkija
sumokėti 42 litus kalinimo mo
badų. Tai pirma komunizmo dovana Rusijos što, kai kurie varomi į kapus. nosios Romėnų imperi jos gar- I. J ...
,
, _
kescto, kai tuo tarpu iš viso
Pasikeis Kaliniais
žmonėms
bę.
len
rasizmui,
ginklams
vi

Subruzdo visuomenė gelbėti
piniginė bauda tik aštuoniais
KAUNAS (VDV) — Tarp
Lietuvos. Perorganizuota mi skas, o -piliečiui bejausmio ro litais didesnė.
•’* ' -x;-**
- Lietuvos ir Lenkijos vyriau
nistrų Taryba. Ministrų parei boto dalia... Ar gi laimė yra
Kodėl Jie Tyli
Kalinimo mokesčio sumany sybių atstovą prasidėję pasi
gas einą pakeisti ministrais tose valstybėse, kuriose ma tojai, teisingumo ministerijos
Kai tik pradeda kur nors persekioti žy
tarimai apie pasikeitimą ka
žiausia 90 nuoš. piliečių prie
dus, sujunda visas pasaulis, o protestuojan Pašalinti: Lozoraitis, Stani vartų kenčia, ir dreba dėl ry aukštieji pareigūnai, buvo pa liniais. Lenkijos, ypatingai Vi
čių -priešaky visuomet atsistoja katalikai. Bet šauskas, Raštikis, Stašinskas. tojaus likimo. Ko siekia tauti- tiekę samprotavimų, kurie ro- lnijos kalėjimuose sėdi nema
• , • , , r ,.................
įstatymo
rei ža lietuvių, nuteistą už kalkai katalikus persekioja, tada tyli spauda, Pakviesti: Musteikis, Skais .ninkai
totalistmiu režimu, va-'i dė čia paminėto
r
J
giris,
Germanas,
Urbšys,
Gu

politikai, ir žmogiškoji teisė nebeveikia.
kalingumą ir tikslingumą. Bet tįnįmus lietuviškam veikime,
dauskas. Pagrindiniai tenorai: 'rgu ar pats beatsakytų. Su gyvenimas parodė, kad tai Lietuvos kalėjimuose yra lenAtsižvelgdamas į tai prancūzų laikraštis
Mironas, Tonkūnas, Leonas kokiu užsidegimu lietuviai sa- buvo klaidingi samprotavimai kų> nutei?tų už šnipinėjimą ii
“Matin” šiuo klausimu taip pasisako: L
— Vanoriai kovojo už Lietuvos
-Leonas Blumas vienoj savo kalboj tSUlnauja Tanepriklausomybę. Su kokia e- bei spėliojimai. Todėl dabar gįaįp priešvalstybinį veikimų,
ryba
vėl
vien
iš
tautininkų
mingai pripažino, kad ten, kur persekiojami
nergija lietuvių tauta griebė- sis įstatymas bus panaikintas. į)abar norinia tokiais kaliniais
Skirtumas
tik
tas,
kad
nuo
žydai, pirmieji protestuoja krikščionys. Taip.
karo sunaikint. Jau sustabdytas išieškojimas pasįkeįsti. Lenkai kaliniai iš
Tačiau yra kaimyninių kraštų, rašo laikraš saikesnieji, blaiviau į gyveni-l'si
Tėvyne. Su kokiu entuziazmu pinigų už kalėjimą išbūtą iai- Lietuvos kalėjimų būtų patai
tis, kur katalikai daugiau negu persekioja nią žiūrį, pakeisti vos per tris
ką.
sti ir išsiųsti į Lenkiją. Tų
mi, kur jie kankinami. Toli neieškant, štai, dešimt metų persiritusiais jau jaunimas buvo pasiryžęs šau
pat padarytų ir tankų valdžia.
žudynės raudonojoj Ispanijoj. Kai ten ši nie nikliais. Taryba perorganizuo gotį Tėvynės laisvę. Tačiau
Vilniečių Liaudies
Tikimasi, kad pavyks susitar
kšiškoji tragedija buvo varoma, Prancūzijos ta, bet politikos daina sena: šiandien nei jaunuolių entu
ti. Tokiu būdu į Nepriklau
Universitetas
kabineto priešaky stovėjo žmogus, kurį Leo Ne valdžia, tautininkai Lietu ziazmo, nei kūrybinio pasiry
somųjų Lietuvą persikeltų gy
nas Blumas gerai pažįsta, (tuomet ministru vai, bet Lietuva valdžiai, tau žimo, nei žūtbūtinio laisvę gi
KAUNAS (VDV) — Vi venti būrys Vilnijos lietuvių,
nti užsidegimo, nes Tėvynės
pirmininku kaip tik buvo Leonas Blumas). tininkams!
niaus lietuvių švietimo “Ki kurie dėl persekiojimų tame
Ir jis nieko negirdėjo ir nė vieno piršto ne
meilę graužia saujelės tauti3. Nauja programa
pajudino. Jo vidaus reikalų ministras su
hinkų lietuvių tautai primesta tūros” draugijos valdyba n«-lkra5te negllSjo gyvenk
Gruodžio
23
dieną
ministrą
tarė gruodžio 28 d. — sausio
ruošė gatvėse rinkliavas, tačiau ne kankinadiktatūra. Tačiau Lietuvai ne
Panašios derybos buvo vemiems gelbėti, o priešingai — žudikų gink- Į pirmininkas Mironas seimui
7 d. suorganizuoti savo na
diktatorių reikia, bet laisvės,
paskaitė naujos vyriausybėj
riams ir apskritai kaimo lie damos ir su Sov/ Rusija. Jau
lanų ir jų pasekėjų būriams”.
lygybės, brolybės, sujungtų jė
programą. Pirmas uždavinys Į
tuviams liaudies universitetą. buvo sudaryti ir sąrašai asgų, kūrybinio darbo. Tėvynės
Paskaitas skaityti pakviesti Į nienU. kuriais buvo norima
konsoliduoti lietuvius. Beveik
Lenino Palikimas
meilę ugdo ne diktatorių bi
šie asmenys: Br. Untulis, Lie- pasikeisti. Tačiau iki šiol nevisose valstybėse, pagal Miro
Komunistų spauda minėjo Lenino mirties ną, einanti tautos konsolidaci zūnai, bet savitarpė meilė, pi tuvių tautinis sąjūdis”, inž. :pavyko susitarti. Sov.'Rusija
15 metų sukaktį. Dėl to minėjimo “Ameri ja į vieną valstybinę partiją. liečių lygybė, šalies gerovė. M. Kraužlys “ Ekonominė Lie- labai vengia išleisti į užsieLietuva nesirengia ko nors pu
ka” padarė tokią pastabą:
tuvos geografija”, inž. M. č’i-|n^us savo piliečius,
Lietuva, aišku, negalinti atsi
lti,
pavergti.
Todėl
ir
Lietu

“Leninas “modernino” Markso paskelbtų likti. Kodėl? Todėl, kad kur
biras “Vilniaus krašto eko
komunizmo “mokslų”, neva stengdamasis iš Europos žemyne dar išliku vos užpuolikus tegalės atrem nominė pažanga”, V. ČepulvKAUNAS (VDV) — Nei
kelti žmonių masės reikšmę ir galių. Bet sios nesukonsoliduotos tautos, ti tik karšta tėvynės meilė, tė “Savišvieta”, gyd. J. Ma- notni piktadariai įsibrovė
praktikoje j,o mokslas atrodė visai kitaip. tai. jos smarkiai negaluoja. sujungtos jėgos, tautinis susi rkavieius “Dabartie^ Lenkija Klaipėdos katalikų bažnye’,
Pats Leninas norėjo būti garbinamas kaip Todėl, Mirono manymu, būtų pratimas, aukšta dorovė, gilus ir Lietuva”, St. Šulija “Pro ir pavogė septynis kielikus,
religingumas. Momentas nepa
neklystus vadas. Kas tik priešinosi jo nuo
monstranciją ir kitų brangių
monei, turėjo atsisveikinti su šiuo pasauliu. j neišmintinga į kabinetą įsi prastas. Tautininkai, laikas tinio darbo technika”, V. Ži
Visut vyravo ne proletariatas, ne darbininkų leisti ne partijos žmonių. Tau blaiviai žiūrėti į gyvenimo sū lėnas “Spauda ir jos reikšmė daiktų, apie 4000 litų sumai.
visuomenė, bet — proletariato varta*. Tų va- tininkai ir dabar atsisako ko kurius, o ne asmeniniais ir visuomenės gyvenime” ir J. Kai kurie daiktai turėjo isto
Cicėnas “Lietuvių valstiečių 1 rinės reikšmės. Be to, vagys
dizmo pirmenybę, vieno asmens diktatūrų, alicijos minties.
partijos
interesų
sumetimais.
dar išgėrė visą bažnytinį vv
istorija”.
dar labiau iškėlė Stalinas, apie kurį komu Demokratiniais dėsniais beVilniaus storastija šiam u-( n4— Bažnyčios apvogimas sunistų spauda kitaip nerašo, kaip tik apie sivaldą valstyliės argi iš tik
(Bus daugiau)
“velikij, genijalnij i lučezarnyj vožd’ naro- rųjų stipriai negaluoja! Argi
_________
niversitetui nedarė jokių kliū-i kėlė didelį .pasipiktinimą vidov?\
Amerika, Anglija, Prancūzija PLATINKITE
i
Minint Lenino mirties sukaktį, vargu ar šiandien nieko nereiškia ant
kas gali reikšti džiaugsmo dėl jo paskelbto politikos laktų? Argi Rusijo
t?
mokslo. Komunizmas iškėlė smurtų, jėgos je, Vokietijoje, Italijoje n
viešpatavimų, paneigė žmogaus sielų, atmetė Lietuvoje ramesnis, kultūri
religijų. Jo pasėtos sėklos plačiame j>asauly- nei kūrybai palankesnis, gy
je išaugino priešingų sau vaisių — fašizmų, venimas, kaip Šveicarijoje,
kurs irgi vargina žmoniją savo nežmoniškais Švedijoje, Olandijoje, Dani
siekiais.”
•
joje ir t.t. Tautininkai pasi
ryžę mėgdžioti diktatorius, k u
rių tikslai: imperializmas, si
Ž. Kalvarijoje, karmelitai —
lpnesniųjų pavergimas, karo
pabūklais primesta ramybė.
Jei to siekia vokiečiai, italai
— suprantama. Tačiau, pana Amerikos Jungtinių Valstybių karo laivas Omaha plaukia į Caldetaą uostą, Ispanijoj
šūs siekiai kodėl jėga prime- evakuoti amerikiečių iš sukilėlių apgultų Barcelonos apylinkių. (Acigą photo)

Sena Daina, Naujas Maršas

I.
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)
linine visa kas buvo gera; iš

SKYRIUS XVII

tikima, meilu

Palaiminimas Liūdesiui

ir

vertų vietų

J

turi.

ir Dievo namo, ir malda pnliks meilės dovanų širdyje | kuomet jo? paviršius buvo kie- nės Baltijos oro linijos. Ka-| ir klausimas atidėtas toliau
| tas ir sausas.
dangi jau dabar veikia Raiti studijuoti.
ir meilė nuolatai juo pereina. ir namuose.
Fr .tat, kada tiktai plūgai joje vokiečių ir lenkų oro li-i
Nėra abejonės, kad lifulėsis
Debesys renkasi padangėse
Pažymėtinas nutarimas 1939
yra vienas iš ištikimiausios, su piktų pranašaujančiu gra bėga, virš jų bėga debesys; nijos, kurių lėktuvai skraido
metų vasarų suruošti Balti.;,os
giliausios naminės laimės 'pa sinimu. Bet jie praeina ir pa ir žemė, kuri dirba ir saulę per Baltijos kraštus iki Suo
oro rungtynes
tarp Kauno,
slapčių. (lai kelios vedybos ,at lieka jų turtingų įrėmus sku įleidžia, yra visados vandeniu mijos ir atgal, tai kilo abe
Rygos, Talino ir Helsinkio.
jonių, ar būtinai reikalinga
siekia savo meiliausių susilie rlių. Tuomet gėlės vra kvape maitinama'.
Rungtynės organizuoti paves
jimą iki apsivedusi pora ne snės, žolė žalesnė ir visi gvvi
įdomu man ar tas fikinin- atskira Baltijos oro linija ir
tu suomiams. Bet jeigu Suo
stovi ranka rankon ties my daiktai meilesni. Liūdėsis a-1 kas žinojo pusę sa\» neklas- ar ji nebūtų labai nuostoliu-'
mija rungtynes surengti nega
limo ju naminio ratelio nario teina. Kančia randasi širdyje, tingo žodžio, arba įspėjo tų ga. Šiuo reikalu nesusitarta, j
lėtų (dėl rnošimosi pasaulinei
kapo.
Vainikas ant durų. Naujas ka- žinia, kuri dangiškai tikrai
olimpiadai), tai jas suorgani
Kristaus palaiminimas rodo, pas Dievo žemėje. Bet visos jame buvo juislėpta ir girdėzuos Lietuvos
aero klūbas.
kad liūdesio palaiminimas ra- širdys yra minkštesnės. Meilė ta?
Rungtynėse Lietuvos, Latvi

(Tęsinys),
Vienus
vidurinio amžiaus
vėlyvesnėse dienose,!
Įvyrąs neseniai sakė, kad jo
kuomet liūdesio aštrumas yra
motina buvo toli daugiau tais
praėjęs,
kuomet šviesa yra
dešimts metų, kuriais ji rado
pradėjus vėl ateiti ir kuomet
si danguje, liekai p tais dt
Dievo malonė išnaujo yra pil
šimts prieš jos atsiskyrimų. į ndasi suraminime. Didelė Švena meilės pasirodžius, širdis
Yiena pagyvenusių metų mo-into Kašto dalis yra suraminipradeda rasti suraminimą bra ■
.
,
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/ . . i tenske sake, kad ios pirmas Imu, kurs gali musu palikti
ilgiuose atsiskvrusių atsimini- .... ...
.
• ... . .
...... a,
,•
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.kūdikėlis, kurs radosi su Kn- tiktai per bildesį. .Mes galime
Dinose. Mirtis nusluo a kaltes, 1
. .
. .
. v.
,
, , ,
• i
i stumi jau penkiasdesunts me- sakyti, ‘‘Palaiminta yra nak
vdas, netobulumus, kurie bu-i
,
. . VI.
. .
tu, buvo suminkštinančia, is- tis, nes ji mums žvaigždės ap
vo taip aiskūs musu priete,
.
,.
,
.
,
.; gludinančia,
sudvasinančia, reiškia”. Taip pat mes gali
liuose, kuomet pe buvo arti I
,
,
......
v
......
. , aukstvn traukiančia įtaka įos me sakyti, ‘‘Palaimintas vra !
salia mus ir išveda puošė vi-!
.
,
,
.
.
•
i gyvenime visus tuos metus. Inidesis, nes jis Dievo sura i
sa kas gražu, tiktai pusiau į ‘
. .
, , , ,
, ,
.
.Nėra abejones, kad tukstan- niini'mų apreiškia. I vanai nu
suprastu, pusiau matytu, kuo-1 v.
J
.
, .. ,
’ .
,rv temose atsitikimu mūsų priė nešė namus ir malūnų — visa

Šiose

yra jautresnė. Maldos yra uo- i
lesnės.

kū

, širdžių link dangaus.

r.as, kurs jį elgeta padarė, pa

klūbai pasir.odvs su savo pa

De- mas dar vis pasilieka, ponia

šeimyniškame gyvenime.

sisekimais

liesis yra palikęs savo lietaus nyti, kad tai visados via Die-

kaip, plačioje, naujoje tolimo-

KAUNAS (VDV) — Taline

‘Matote, taip greitai
jų

patobulinimai bei kiti išradi

/(Seks
L/ .1 c. skyrius
1
•
WITT\
NA III)

Baltijos Oro Rungtynės

mai.

Br. Motuzu Pasku
tines Filmus
Amerikoj

pasibaigė Baltijos aero klūbų

kaip atstovų konferencija, kurioje,

išardo ir širdį saulei

iš- be latvių, lietuvių ir estų, da-

verčia, kaip jie atveria gilias lyvavo ir suomiai. Konferen-

ir laisvas vagas ir arimas yra cijoj

aptarta

pradėtas; žemė pasidaro puri liečiančių aero

eilė

klausimų,

klūbų

veiklų

ir daugiau ji laiko ir pasiun- ir jų glaudesnį bendradarbia-

Sausio 24 d., 7:30 vai. vak.

čia į padanges drėgnumo, ku- vinių. Daug ginčų sukėlė klau

J. Gaidelio salėj, 1230+ So.

rio ji pirma niekad neturėjo, simas anie

Halsted St. (AVest Pullman).

Esso Baytown laivo kaj
.-teiirimy nuolatipitonas Krank II. Spurr

(Roekford, III.)
MMtoaiMiBii

mrmnYtflM

Sausi.o 2li d., 7:30 vai. vak.
Dillenburg Hali, New A’ork ir
Broad’.vay (Aurora, III.).

buvo skersai pa Mes esame tikresni, kad kiek
leistas su pirmu plonučiu d ra vienas liūdėsis, kurs ateina,
itu. Šis buvo pririštas, o tuo- mums atneša dovana nuo Die- j

i leidžiamas)

Sausio 27 d., 7:30 vai. vak.

gali

Nekf ilto Prasidėjimo par. sa

skersai pertraukti, iki didžiu- ,Hlt' mūsų, jei mes jį priimsi-

lėj, 27+5 AV. 4+tli St. (Brigli-

met

kiti

dratai

buvo juomi'™’

palaiminimų,

kurs

ton Park).

me. Su liūdesiu turėtu visados
lis tiltas ore pakabinta.‘tūkstančiai j,o pereidinėjo. Iš būti vaišingai ir pagarbiai pa-

į daugybės namų mylimasis.

Pabaiga.

j • sielgta, kaip su pasiuntiniu iš

dangų paimtas, neša rimui
kaip
pirmų dangaus. Jis neateina
dangaus link pasauliškos šei
priešas, bet kaip prietelis. Mes
mynos mintį. Bet nuo tos va
jį galime atmesti, taip kaip
landžiukės
ir tuo plonvčiu
;,-,i,,
o- •*
galile atmesti koki kitų pa
siniu, jų mintys, meiles ir is-1
’
- 1
siilgimai nuolatos eina dan-1 s’nn^*ni nuo ^’evo ’r palaiAblerson, lėktuvo Ca-, gaus link iki yra platus auk- ’nininių praleisti. Bet jei jį
valier kapitonas. Acme tele- ■ sinis tiltas pakabinta.- tarp jų j priimsime Kristaus vardu, jis
Ij.

proto)

Sausio 25 d., 7 vai. vak.

Arogona Salėj, 320 Kent St.

Kuomet jie pradėjo statyti darė jį turtingu. Taip dažnai
. didelį ilratini pakabinta tilta yra gyvenime. Liūdėsis nuplė
Į vii-š plačios upės, sklandytu- šia numylėtas nuosavybes, bet
l vas (popierinis, vaikų į orų, apreiškia Dievo meilės turtus.

M.

sklan

čia bus parodyti sklandytuvų

di, nes jie bus paguosti” (Šv. pasektų”,

senų ūkininkų kalbantį, pasakojanti
savo
klausytojams-

skraidyme,

dyme, modelizine ir kt. Ypač

turtus. “Palaiminti, kurie bū- vo prienuinė, kad lietu* plūgų

ALi t O A , «)).
‘‘Vienų dienų aš nugirdau

Etijos ir Suomijos aero

jos,

Yra daugiau dangaus ant mano ausies, bet linksmu-

mėt jie buvo su nulinis, l.z-t ...
... .
‘
?
.
. ...
. .
.
,
teinu reiškia mums daugiau kų vargšas žmogus pasaulyje je salyje lietus plūgų seka.

miršti praėjusių metų malo-į
.
T, . •
,
L
.
, .
. ,
. i danguje, nekaip pe kada bu- turėjo, bet jam bestovint ant
pilniai
atsimenami, kuomet
,
.
.
. ■
. .
r . .
. , . ,
i vo, kol buvo su mumis, Išnuostolio vaizdo vandeniui
prieteluu atsiskyrę, lukstanti
,
I
.
...
, . .. . t
....
,
, . i ankstintu vaiku įtaka ant te- a psi malsi nus, su sutriuškinta
gražumo trupinėliu karakte.
1 vų ir namų vra labai zvnn. širdimi ir nusiminusiai, jis kų
ryje ir pasielgime — pn.-Jėptų
ly ūdikėlis danguje reiškia dau nors pamatė blizgant krante,
pirma nepastebėtų — atmin
giau daugybei tėvų ir motinų kurį vandenys buvo plikai nu
tis dabar surankioja. Paseka
nekaip kūdikėlis 'jų rankose. plovę. ‘‘Išrodė kaip auksas”,
yra pakeistas gyvenimas,
Tai magnetas patraukimui jų i jis sakė. Auksas ir buvo. Tva-

Netikėtai jis tų diena kriti'

LrOO W£RI RICHT. MART.J

yOM«OtHAI MAPI

Aliejui gabenti laivas Esso Baytown išgelbė jęs dešimts keleivių lėktuvo Cavalier, skridusio iš New York į Bermudų ir įkritusio į
Atlantu. (Acme teleplioto)

MY MAIR AS C1IAM Ali

V/S’.’.’!’?.’ -r

A MOUNO'S TOOTH . • q

______________________________________________________________ ___ __
ANP I1AMDSOM1 TOO£

Esso Bavtown laivo jūrininkai džiaugiasi
Puošnusis Bri’ish Paperia! Airsvays lėktuvas Cavalier, ku
ris kely iš New A’crk į Bermudų buvo jniverstas nusileisti
Atlanto vandenyne. Dešimts skridusių lėktuvu asmenų išgel

išgelbėję is Atlanto bangų liuksusinio lėktuvo

grooming through its amazing
2-fold powor>mJ it cleans and
nourishes. Fom-ol is a rich,
1 foaming oil ihampoo which
takos unkempt, tickly hair
(man's, woman'i or child's),

v*.

irx

us.coAsr
P-

oi

gives a man's hair glov*Ing health and handsomo

i Cavalier dešimts keleivių. (Acme teleplioto)

bėti, o trys žuvo. (Acme teleplioto)

•' s

Oood looking halr is ati assot
to a man. lt įtampi him as a
well groomed gentleman. Fon>

ii

and leavos it clean as a whis«
Ho and sparkling with health.
Fom-ol is so economical; a little
goos a long way. Ask your
druggist for the regular 50c
liže. Or, write for a generous
triai bottle, endosing 10c to
eovar oacking and pastago

FOM-OL
•ot Oiani shampoo... s treatment)

Lėktuvo Cavalier užvaizdą (steward) Robert Spence, radio operatorius Harry Cbapman

ir pilnasis oficierius Neil Ricbardson. (Acme plioto)

Amerikos Jungt. Valstybių pakraščių sargybos lėktuvas “Hali” pasiruošęs skristi į pa
galbų kai gauta žinia, kad lėktuvas Cavalier su 8 pasažieriais ir 5 įgulos narinis buvo pri
verstas nusileisti j Atlantu. (Acme teleplioto)

nRltCIS

v

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Marųuette Parko
Žinutės

virš visų tas nešiojasi charak

lų.
\ k. * -

ž - >•

Praeitų metų pirm. A. Aleksiūnienei perduodant šių įme

parapi

jos komitetas bažnyčioj išda
lino 1938 nn. parapijos atskai
tą Peržiūrėjus jį, matosi ge

'x

tu pirmininkei pareigas, nu.»

S

.»

M

,:W
iB

.UfSSSfc-

-s

giesmę giedok.

L
X

1939 m. valdybon išrinktu:

namas nesuvargins.

jos.

Tautybėj neatsiliekame
Be dvasinių reikalų,

kurie

turi būti visuomet pirmoj vie

toj, nemažai dirbama ir tau

tinio darbo. Prie visų esamų
organizacijų nemažai priklau
so lietuvių. Mūsų “Draugo”
agentas S. Staniulis kas sek
madienį esti prie bažnyčios ir

kiekvienam

siūlo

Rašt.

M. Sandcra

katalikiškų laikraštį bei kny

Prie rengiamo bankieto
iš-į J. Mickeliūnili Pagerbti

gų. Jam nemažai tenka šiame

žiemos laike privargti, kol
nešioja dienraštį “Draugų”

po namus. Įvairių tautinių pa

rengiimų taipgi netrūksta. Štai
ateina užgavėnes, kuriose tai

pgi turėsime Lietuvos papro
čių 'prisiminimų bei Lašinskio
su Kanapinskiu imtynes. Pa-

rapijos Choras rengiasi

prie

gražaus koncerto. Vasario 16
d. taipgi prisiminsime Lietu-

;
..
.
.
Daužvardis per rengiamų ba, . x
!
Sveiksta
nkietų vasario 1 d., Syrenas
‘
,v
!
Šiuo laiku randasi keletas Cate, į/L Archer Avė. Įzaa-.
mūsų kolonijos žmonių įvai- ga $100. Del rezervacijų gaJ
riose ligoninėse. Onai Jesuda-j Ini.a kreiptis ] rengimo kom I
.ičienei
$v.

padaryta operacija sekretore Eve A. Lukas, /011

Kryžiaus

ligoninėje. Jo-

So.

Artesian

avė.,

•Jauki Lietuvos ūkininko sodyba viensėdijoj. (VDV pboto)

3147 S. Halsted St., Chicago

Iš Nacijonalio Lietuvių BALTIJOS KRAŠTUOSE NORI ĮRENGTI
ŽYDAMS “KARANTINĄ”
Aero Klūbo Menio
Susirinkimo
KALNAIS (VDV) — Užsie-kolonizuojami užjūrių koloni-

Klubo štabas naujoje
vietoje

pasitarimus su Suomijos, Es zacijos vietose. Laikino žydų

čių žydų delegacijai derybos,

D&bar

yerbuoja.

Hemlock mį k,flbo

Ru

riems tikrai yra brangi aero

Skaitlingai dalyvaudami ba- klūbo idėja. Gaila, kad praei-

ainkiai sužeistas darbe. Pasi- nkiete atiduosime J. Mieke- tvje stojo į klūbų tokie žmomelskime už jų sveikatų. Rap. liūnui tai, kas jam tikrai pri- nės, kuriems moderniškosios
klauso už visuomeninę veiklų, aviacijos idėja buvo visiškai
tai yra pagerbsime jį ir pri- svetima, nesuprantama bei ma

ir

Ofiso Tel. CANai 2345

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANai 0402
2305 So. Leavitt Street

DR. GEORGE I. BLOŽIS

kurig

myli aukštai

CLEVELAND,

OHIO.

—

Sausio 21 d. Šv. Jurgio par.

sekret.

auditorijoj

suruošta

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyras Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Sekmadienį susitariąs

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR.( BE1N
P. AKA
J. BEINAR
U SKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

progra

TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
ma klebono kun. Vincento G. Ofiso WENtworth 1612
Tek YARds 0994
Res. — YARds 3955
Vilkutaičio vardinių ir dvide
Patarlės
Rez. TeL PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
šimt metų klebonavimo Šv. 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Veršiu nebliovęs, jaučiu neTrečiadieniais ir Sekmadieniais
Jurgio par. proga. Sausio 22
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienu
pagal sutartį.
baubsi.
d. ta intencija jubiliatas lai
Kas nemoka skaityti, tam
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
kė Mišias šv.
negelbsti nei akiniai.
TeL YARda 5921
Programų surengė seserys Res 6958 So. Talman Ava.
Mandagumas ne visada pa
'Res.: KENwood 6107
Res. TeL GROvehill 0617
važiuoja žmogaus moralinį to Pranciškietės su mokyklos jau Office TeL HEMloek 4848
namečiais.
bulumų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Clevelandiečiai
lietuviai
kat.
Ofiso
vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:39
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Žadinys, tai taip, kaip sap
756
West 35th Street
labaį apgailestauja, kad neži 2423 W. Marųuette Road
ne radinys.
TeL OALumet 5974
nojo apie minėtų sukaktį. Ki
VaL 2—4 ir 7—B vak.
OFISO VALANDOS
LIETUVIAI ADVOKATAI
taip, ji būtų buvusi paminėta
9 nu. ryto iki S v. vakara, iiakiriaat
1446 So. 49th CL
sekmadieaius ir trečiadieaiua
Telephone YARda 1001
platesniu mastu. Tas, turbūt,
Subatomis nuo 7—8 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
įvyko iš priežasties mūsų kle
Office hours:
bono kuklumo, kuris tokiuose
LIETUVIS ADVOKATAS
DANTŲ GYDYTOJAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment
4631 So. Ashland Avenue atsitikimuose apie save nie
3259 S. Halsted Street
Res. 6515 S. Rockwell Street kad nekalba.
CHICAGO, ILL.
Telephone REPnbiic 9723
Ofiso TeL VIRginia 0036
Mes, kurie apie tai sužino
PHYSICIAN and SURGEON
Rezidencijos TaL BEVerley 8244
jome, nors vėlai,
širdingai 4645 So. Ashland Avenue

DR. J. J. SIMONAITIS

JOSEPH J. GRISH

DR. A. J. BERTASH

DR. A. P. STULGA

DR. STRIKOL’IS

KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestern Avenue

sveikiname kleb. kun. V. Vil-

OFISO VALANDOS:
kutaitį ir linkime stiprios svei Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL ni

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station

DR. S. BIEŽIS

2201 W. Cermak Road

Tel CANai 0257
Res. TeL PROapect 6659

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631 S. California Avė.
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPnbiic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Office l’hone
Res and Office VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROapect 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
Mašinų Plovimas
Taipgi parduodam Pečiams
Range Aliejų
Tire ir Battery Service
24 Valandų Patarnavimas

(K0WARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedaliom ir Trečiadieniais
Psgasl Sutartį.
TeL LATayette 8018

OR. C. J. SVENGISKAS

Flc Jmknto.

DANTIBTAl

4300 So. Farfleld Avenue

2335 South VVestern Avenue

OFISO VALANDOS:
18 vai. ryto iki B vai. vakasu*e

TELEFONAS CANAL 3764

A

>v

.it*.

4157 Archer Avenue <
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M.
Reeidenoija
8939 So. Glaremont Avė.
Valandos: 9—10 A M.
Nedėliomis pagal autart;

Patarnauja Lietuviai

namuose mirė. {Acmę telephoto)

DB. T. DUNDULIS

•YDYTOJAS IR CHIRUMJ

OR. P. Z. ZALATORIS

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus

pas kurį prieš mirtį gyveno ir kurio

4309 W. Fullerton St

Pagerbė Klebona-

Nedėliomis pagal sutartį.
katos, kad Dievas duotų dar Office TaL YARde 4787
VALANDOS:
Namų ToL PROapect 1930
duosime daugiau energijos, žai įvertinama. Tų visų klū
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge
1IAI!QLKTTK PARK. —
buotis šitoje parapijoje kuo
nno
2
iki
9
vai.
vakare.
kad ir toliau nepaliautų vei- bas žinodamas, stengsis tų
Tel OANal 6122.
Moterų Sųjungos 67 kuopos
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 ▼. ▼. ilgiausia.
kęs lietuvių tautinėje dirvoje, į k]ajjų ateityje jgvengtb ir nuo
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
metinis susirinkimas, sausio !
Tel. Prospect 1012
Ad 'mulios anros !
Dap.
Adv. Charles P. Kai dabar kviečia į savo eiles viRea. TaL Republic 5047
17 d., bnvo skaitlingas ir ap- i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

\Villiani llorlick Sidlev su savo advokatu, James D. Sbatn, Racine, Wis., teisme. Jis nori
panaikinti mirusios motinos testamentų, kuriuo dalį paveldėtų turtų iš šokolado pramonės

DR. W. J. K1RSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Delegacija norinti, kad šios
bet tenka abejoti, ar Baltijos
, . . _ , .
DANTISTAS
OFISAS
valstybes leistų aikinai apsi
kraštai panorės tapti, kad ir
2201 VVest Cermak Rd.
4729 So. Ashland Avė.
gyventi iš Vokietijos ištremia- laikinu ištremiamiems žydam.2-tros lubos
VALANDOS:
°
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO, ILL.
mivrns žydams, kol jie būsiu “karantinu”.
6 iki 8 vakare
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
sus^ geros valios lietuvius, myNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
pagal sutartį.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
lineius progresuojančių
progresuojančia aivia
avia- I ■, ,
Sekmadieniais
nuo 10 iki 12 v. ryto
cijų, stoti prie klūbo ypač Jubiliatę

Kadangi North Sidės apy skrajoti padangėse.
V. Rėkus, klūbo
linkėje daugiausiai yra narių,

kios rusies jaunimo, bei seni, . ,
, ., .
nio, ir kai kurie, kitaip sa...
,
kant daugumas nebuvo nei
vi^
atsilankę į klūbo
susirinki
Todėl abejojame,

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

tijoj ir Latvijos vyriausybė gyvenimo Baltijos kraštuose
mis Vokietijos žydų reikalais. išlaidas žadu apmokėti Ame Ofiso Tel. Canal 6122
8342 So. Marshfield Avė.
Vėliau ji atvyksianti ir į Lie rikos žydai. Tuo tarpu nėra Res.
Res. Tel. Beverly 1868.
žinių, kaip vyksta amerikie
tuvų.

jaunimų,

šv. Luko ligoninėje. Jis tapo

ji užrašė Kanados finansininkui W. Perkins Bull,

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagai sutartį.

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
TaL CAPitol 2828
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

nas Petraitis dar tebesiranda

Iš M. S. 67 Kp. Veiklos

2155 West Cermak Road

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

juozas Miekeliūnas vra vei- ir veikliausi, todėl susirinki
mas nutarė perkelti visų klū
klus Chicagos lietuvis. Nėra
bo veikimų North Sidėn. Čia
organizacijos, kuri os jis ne
bus laikomi visi klūbo susi-Į
būtų nariu ir neparodytų vei
i
rinkimai, pasitarimai, bei po
Į
klumo. Dėl to, J. Mickeliūnų
sėdžiai, ir bus bandoma klūžino Chicagos lietuviai, žino Į
bas tvarkytį kitokiais pamair Lietuvos lietuviai, -todėl ir
Lietuvos Šaulių Sųjunga ap- tais, Praeitvje vienų metų bė
į dovanojo jį Šaulių Žvaigžde., gyje į klūbų buvo prirašyta
į kuri
įteiks Lietuvos kons. P.! ™ (
T*1?
V1S°‘

,ų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Knygų peržiūrėjimo koiuisi- ir finansų sekretoriui į jų vieja V. Trust ir 11. Daugnoras
tas tapo išrinkta
iždininku
pranešė, kad rado knygas tva
Stanley Jfivans-lvanauskas, ir
rkoje ir pinigų ižde.
finansų sekretorium lak fina.Mūsų kuopa po kiekvieno
Joseph Krivis. Gi visi kiti va
susirinkimo lošia bunco ir iš
ldybos nariai pasiliko tie pa
iždo perkamos dovanos kiek tys, būtent: pirm. dr. J. Poš-I
.
.
.
vienų mėnesį.
ka, vice pirm. Al. Rauskinas,
Po susirinkimo senoji pirm I
prot. rašt. V. Rėkus, kasos
A. Aleksiūnas padarė surpry
globėjai J. Skinielis ir Joana
zų: pavaišino nares skaniu gė
Rauskiniukė, tvarkdarys
J.
rimu ir užkandžiu. Narės pa
Bardauskas.
reiškia jai nuoširdžių padėkų, j

lietuviškų-

DR. WALTER J. PHILLIPS

LIETUVIAI DAKTARAI

lietuvių
aero nių spauda skelbia žinių, kad jose. Žydai Baltijos kraštuose
metįnį su_ Baltijos kraštuose dabar la apsigyventų laikinomis koložengta gerokai pirmyn. Sek Priimtas. Nutarta paskirti au sirinkimų pradžioje šio mėne nkosi Amerikos žydų delega nijomis, kuriose kartu ruoš
madieniais, o net ir šiokiomis kų. Delegatėmis išrinktos. V. sio Lietuvių Auditorijoje. Ne- cija, rabino Cobn/j vadovau- tųsi naujam gyvenimui numa
dienomis, žmonių
susirenka Trust ir F. Burba,
atsilankius klubo iždininkui, jt*ma. Toji delegacija vedanti tomose jų nuolatinėse koloni

išdalinta 75,000 šv. Komuni

TeL CANai 5969

pirm. V. Trust, viee pirm. B.

Naeij/jnalis
Bet ir dvasiniai mūsų pa kvietinio laiškas į XII seimų. klūbas turėjo

prie Šv. Sakramentų. 1938 m.

2415 W. Marųuette Rd.

Keno vežime važiuoji, to ir

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
Žodžiais maišo nepripildysi.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitarius
Vagystė nepraturtins, duos-

> "

sumanumų ir darbštumų.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

teringų šventojo žymę”.

&

kuopos įteikta dovana už jos

ros sėkmės praeitų metų pa
. ,
...
,
Ambrose, nut. rast. M. Sanrapijos darbuotes. Jeigu būta .
...
».
,
■ - aoi
..
i
Jo,n’ tin- raHt- X Burba, ižd.
virs $31,000. Be išlaidų, dar
li. Daugnoras, tvark. O. Būt
atmokėta $12,000.
Balanso
kus, koresp. H. Miekeliūnas.
liko virš $2,000. Reiškia, mū
Nutarta rengti buneo pra
sų parapijos žmonės uoliai da
mogų, { komisi jų apsiėmė pe
rbuojasi ir gausiai aukoja sa
reitų metų pirm. A. Aleksiū
vo parapijos naudai. Taip da
nas ir pereitų metų ižd. V. Kulykams esant, trumpo] ateityj i
,
1 einskas, joms pagelbės valdybus galima visų skolų išnio-i
ba. Diena dar nesužinota.
keti. Bravo, marketparkiečiai
Nutarta duoti dovanas toms
lietuviai katalikai. Galite džia
narėms, kurios atsilankys
j
ugtis savo gerų darbų sėkmė
kiekvienų susirinkimų.
mis.
Skaitytas Marijonų Rėmėjų

daugiau į bažnyčių. Daug eina

LIETUVIAI DAKTARAI

“Kas turi jėgų save nuga- Telefonas HEMloek 6288
lėti, tas tam gimęs, ias stovi

rf

svarstyta daug svarbių reika

Geros sėkmės
Praeitų sekmadienį

Patarles

hTMBs

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

OR. V. L SIEDLINSKI
Dantistas
4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 8660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniaia

4631 South Ashland Ai
TaL YARda 0994

i
T’včiadienis, sausi/) 25. 1939
FRANK

Įspūdingos
Naudojasi Dievo
A. A. A. Brazaitienes Malonėmis
Laidotuvės
ROSELAND. — Visų

WOIDATAS

NEKANDIDATUOJA

Vinco Stulpino
Pagerbimas

KASDIEN SU KRISTUMI

vertė
Sausio 18 d., Sandaros sve
šve
Kun, Ant. M. Karužiškis
tainėj, gerb. P. Daužvardis,
ĮMirupijos
bažnyčioje
Praeitų pirmadienį iš Auš ntųjų
Lietuvos konsulas, iškilmingai
ros Vartų bažnyčios įspūdin kas penktadienį, rytais ir va
įteikė Vincui Stulpinui Lietu
Sausio 25-ta Diena
gomis iškilmėmis Šv. Kažimie karais, laikoma novelių prie
vos Šaulių Sujungus Žvaigž
“Žmonės praeina bet, ‘Vie
ro kapuose, šalę jau ilsinčios Sopulingos Dievo Motinos, lie
dę. Šia žvaigžde Lietuvos val
špaties
ištikimybė pasilieka
(dukrelės, palaidota a. a. An- tuvių kalboje. Novenos Mišios
džia
apdovanojo
Vincų
todėl,
I.
per amžius’. (Psalm. CXVI,
taniau Brazaitienė, žmona Au laikomos 8:36 vai. o pamaldos
kad yra daug pasidarbavęs
,2). Bet atžvilgi.1) į asmenis įšros Vartų par. varg. J. Bra- 9 valandų. Vakarais Novenos
savo tėvynės naudai.
pamaldos 7:30 vai. Ši limenu
vairiais būdais kalba mums
j zaičio.
Pagerbimo vakaro kalbėto
Dievas.
Iš namų į bažnyčių velionę apdovanotą gausiais atlaidais,
jai reiškė Vincui širdingus li
Žingeidumas dažnai mums
j lydėjo parap. klebonas su a- į pamaldas žmonės gausiai la
nkėjimus, minėjo jo mokslo
kliudo skaityme šventų raštų,
1 sista ir Chieago Provincijos nkosi.
dienas ir jo pasišventimų. Va
Visų šventųjų parapijos me
i kad norime suprasti ir išgvilvargonininkai.
Karstnešėmis
karo vedėju buvo V. Balanda.
denti tai, kų dvasios nusižebuv,o Moterų Sųjungos 55 kp. tinis bankietas įvyks sausio
Skautų skyrius (Troop) 286 Tai yra ženkleliai kurie rodo,
Elena
iš
Viekšnių
29 d., 6 vai. vak., parapijos
mini'me reikia priimti”. (Krinarės.
jau pradėjo darbų. Visi skau- kad skautas yra įdėjęs ekstra
salėje. Tikietai platinami iš
j staus Sekimas, Knyga Pirma,
tai stengiasi, kad jų skyrius darbo į kokį nors amatų. Iš
— Į Lietuvų atvežama daug
Po egzekvijų, kurias giedo anksto. Mokyklos vaikučiai iš
Į Skyrius V, 2).
aplesinų ir kitų pietų vaisių,
būtų vienas iš veikliausių Chi- tų, kurie nori šį darbų labiau- ję keturi kunigai ir vargoni pildys gražiai programų. Tai
cagoje. Skyrius jau turi 25 šia dirbti, yra: C. Budzius, A. ninkai, iškilmingas gedulo Mi pgi dalyvaus varg. S. Rakaus
kuriems nuo Naujųjų Metų
skautus.
šias šv. laikų Tėvų Marijonų kas su choru ir Šakar - Makar
Gerai žinomas lietuvis biz žymiai sumažinti muitai. Pie Urba Flovver Shoppe
Ozelis, F. Cesna ir A. Balcu4180 Archer Ave.
Provincijolas kun. Jakaitis, a- choras.
nierius, apie kurį Bridgepor tų vaisių vartojimas gerokai
Iš šių skautij 11 jau atsiekė nas<
Fbone LAEAYETTE 5*00
pakilo.
sistuojant kun. Andriuškai ir
—•—
to
lietuviai
kalbėjo
kaipo
aŠokiai prasidės 9 vai.
“Tenderfoot” laipsnį, kuris ytiėlee Mylintiems — Vestuvėms —
Skautmeistras Algirdas Bu Jeskevieiui. Tuo pačiu sykiu!
pie būsimų kandidatų į 11
Bankictanis — Laidotuvėms —
ra pirmas laipsnis, kurį skau
Papuošimams
prie
šoninių
altorių
Mišias
šv.
wardo aldermonus. .
tas turi išmokti.
Jais yra: dis pasiuntė laiškų Lietuvos
Charles Budzius, A. Balerinas, skautams prašydamas atsiųsti laikė kun. A. Andriušis, kun. Minės Sidabrinį
Sausio 12 d. 11 Wardo Liet.
J. Mačiulionis ir kun. M. Ur-;
Demokratų org. susirinkime
J. Cesna, A. Stonkus, A. Mon- literatūros apie Lietuvos skaubonavičius. Per mišias labai Jubiliejų
F. \\'oidatas galutinai pasakė,
tikas, T. Zwinak, F. Cesna, J.1 tų veikimų.
gražiai giedojo vargonininkai,
BR1G11TON PARK. — Si- kad šiuom tarpu pats nekanMartin, AV. Monkus, O. Ozelis,
Dr. John J. Šimkus, 286 o per tykiųjų dalį solo dain. 1 dabrinis vedybinio gyvenimo didatuos, bet rems dabartinio
ir V. Petrošius.
A
A.
Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
skyriaus komiteto narys, buvo M. Janušauskienė. Bažnyčioje Antano ir Mikalinos Kukštų, aldermono 11. B. Connelly ka vystyti
| nelaimę, paprastai pa
Dabar jiems reikės toliau1 , .. ,
.
..
. . , .
lengvėja
pavartojus
raminančią.,
VINCENTAS RAUBA
,
, .
, . , ,
.
atsilankęs į praeitų susirinki- pamokslų pasakė kun. J. Ma ( 2937 W. Pershing Rd., pami ndidatūrų.
šildančią Musteroie. Musteroie nė
mokytis, kad atsiektų antrų |
tiktai mostė. Jinai yra “Ooiunčiuliams, o kapuose kleb. kun. nėjimas bus sausio 28 d., per
mirė sausio 24 d., 1939 ai.,
F. Woidat tokį sprendimų ra
ter-irrita.it.” Milijonai yra varto
laipsnį, kuris vadinasi “Se-,m«> kuris ‘v>'ko sausI° 19
12:40 vai. ryto, sulaukęs 58
ję j4 per 25 m. Daktarai rekomen
Urbonavičius.
meu/ amžiaus.
šv. Mišias, Šv. Kryžiaus baž- padarė po keletos konferenci duoja. Galima aauU aptiektose.
cond Class”.
i Liko labai patenkintas skautų
Gimęs Lietuvoje,
Tauragės
apskr.; Gaurės parap., Baiaunyčioj 7 vai. ryto. Vakare jų su 11 wardo politikos darBažnyčia
buvo
pilna
žmo

uzių kaime. Amerikoje išgy
darbu ir pasielgimu.
veno 80 metus.
Yra keletas skautų, kurie
nių ne tik vietinių, bet suva puota bus Vengeliausko sve-1 b uotojais lietuviais ir su daPaliko
dideliame nuliūdi
me — tris brolius. Juozapą,
nori pelnyti ‘Merit Badges”.
žiavusių iš visų Chicagos pa tainėj, 4500 So. Talman Ave. buitiniu aldeitmonu H. B. Co
Kazimierą ir Antaną, tris bro
lienes: Agotą, Marijoną ir ELinkime pp. Kukštams lin nnelly, kuris pareiškė, kad jei
rapijų, kurie taip pat paly
leną ir jų šeimynas, seserį Pej
ksniai praleisti jubiliejų šei- šio wardo lietuviai ateity ma
ironėlę, ir švogerj Steponą Ma
dėjo ir į kapus.
lišauskus ir ją šeimyną, pus
įmos ir susirinkusių svečių ra tys progų ir vietų lietuvio
brolius
Kaupus ir Mozenus,
Laike šermenų per visas
pusseseres Mozerikes, pusseserę
tely.
J. P. kandidatūrai, ir turės jau nu
Lauraitienę,
pusbrolio
sūną
klieriką Liamajų Mozerį, pus
tris dienas J. Brazaičio butas
niųjų veikimo.
North Side Žinutės
matytų lietuvį kandidatų, tai
seserę Žemaitienę, potėvį An
dienų ir naktį buvo pilnas bu stančiųjų vainikų — gyvųjų
taną Globį ir daug kitų gimi
jis patsai pirmiausiai jį innių, draugų ir pažįstamų.
Surengti surpryzų vienam
Lietuvoje paliko tris pusbro
Vietinė “spulka”, ilgai mie dėtojų. Už velionės sielų su gėlių.
dorsuos kaipo reguliarės de
lius ir dvi pusseseres.
asmeniui, nėra didelis daik gojusi, pagalios, atbudo ir pra aukota net 27 nevystantieji
Kūnas pašarvotas 4645 So.
Laidotuves
labai gražiai mokratų partijos kandidatų ir
California Ave.
tas. Bet didelis darba-s pada dėjo nors po mažų dalį atmo vainikai — šv. Mišios, taip
Laidotuvės įvyks šeštad., sau
tvarkė vietos laidotuvių di pasirūpins, kad ir tani tikri
sio 28 d.
Iš namų- 8:00 vaj.
ryti surpryzų didelei draugi kėti dividendų. Prieš porų me pat daug buvo suaukota ir vyryto bus atlydėtas į Nekalto
rektorius *5x*"D. Lakavičius ir politiniai organai padarytų tų
Prasidėjimo Sve. Panelės par.
jai. Ir toks surpryzas rengia tų šėrininkų buvo nutarta
BAKING
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
sūnus.
patį.
lingos pamaldos už velionio
mas Šv. Cecilijos draugijai. “spulkų” likviduoti su dide
POVVDER I
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ARE YOU SUFFERING FROM ‘
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Rengia valdyba ir komisija. liais nuostoliais. Išrinkta likSime Price Todaif,
Nuoširdžiai kviečiame visus
as 45 5earsAqo
gimines, draugus-ges ir pažysTam vakare bus pagerbti <k-' vidavilllo kmuį8ija, kuri, ma.
tamus-as dalyvauti šiose laido
due to dust, sun, light-glare,
tuvėse.
gijos aariai-ės, ueėmę pašai-, ,yt> sūsidarS 8U keWun,ais ir
Nuliūdę:
Broliai, Bi-olimės.
driving,
movies,
reading,
etc.?
PMbk ^MeAdion.
pos per deširutg metų. Kas apie jų per visų tų laikų nie
Sesuo,
švogeris.
Pusseserės,
Z

Lietuviu Skautu Skyrius

Vietinis

DON’T

k
F

NEGLECT
ACOLD

E.

Daujotis

ir

A.

Rudis.

CHICAGOS LIETUVIU HS

EYE STRAIN

25 ounces254

kaip ir kada tas viskas bus, ko nebuvo girdėt. Lietuvytis
vėliau sužinosime.
Parapijos choras rengiasi
prie dviejų pramogų: kauliu
kais ir kortomis lošimo parės
ir metinio koncerto, kuris įvyks bal. 23 d. Kad prie jo
tinkamai prisirengus, choras
praktikuoja. Jei kas jaunimo
nori priklausyti prie choro,
prašomas ateiti bile penkta
dienį.
Šv. Vardo draugijos vaka
ras jau čia pat. Būt labai gra
žu, kad northsairliečiai jaunų
jų pastangas paremtų gausin
gu atsilankymu. Duokim jam
daugiau inspiracijos. Matyda
mi, kad tėvai juos remia, ir
jie tada nesišaiins nuo senes-

Sweeps

away

breaks

np

surface

dūli,

deposits.

ūgly

tooth

Asfhma Cause

F ought in 3 Minutes

Do your eyes burn—feel
tirea, uncomfortable? Try
Murinę. It contains 7 helpfui ingredients which
deanse and clear eyes reddened from fatigue—make
your eyes feel dean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps
or coin) with your name and address to The
Murinę Co., Dept. MF. Chicago, III.

By dlssolvlng and removlng mucus or
phlcgm that causes strangllng, choklng,
Aslhma attaeks, the doctor’s prescription

1/R/1VL (

floSd Housefcrrping J

’/s E

B’eep soundly tonlght. Soon feel well, years
younger stronger, and eat anythlng. Ouaranteei y otnpletely satisfactory or money
back. i. your druggtst ls out ask hlm to
order Mendaco for you. Dor.t
another
day. The guarantee proteets you.

Ves

Cleanses.
Soot h es'

AT ALL DRUG STORES

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
AMBULANCE

NARIAI

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07

So. Hermitage Ave.

4447 South
Tel.

Fairfield Avenue

LAFAYETTE

0727

DYKAI

mort8ečiy
■ HvIlVLHV^atmokčjimui.

Paskolos duodamos nuo 1 iki 20 metų,
mažais mėnesiniais atmokėjimais arba 5 me
tams be jokių mėn. atmokėjimų. Paskolų
reikalai atliekami greitai ir atsakomingai.
Savo paskolos reikalus apkalbėk su mu
mis asmeniškai. Kreipkis į:

koplyčios

visose

Chicagos

dalyse

Klausykite mūsų Lietnviu radio programų Šeštadienio vakarais,
7:00 vaL vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. AALTIMTERAfl

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN

Geriausias patarnavimaa — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Ave.

-.

LOAN

ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. CERMAK ROAD,
Taupytojams Mokame

TEL CANAL 8887

4%

Dividendų.

LEONARDAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI
2025 W. 51st Su

IMI NEW roRMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
S)?'"

S-LUSTER-FOAM
» I I | I I IO V" \\\\\>

f

Kiekvieno

Taupytojo

Federal

Savings

taupiniai

&

Loan

apdrausti

Insurance

Washington,

D.

iki

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

P C PATARNAVIMAS
AlYIDULANbt dieną ir naktį
AMD III

A M

KOPLYČIOS

akai

film

likę magic. You’d nevor bellovo how fast
the NEW Llstorino Tooth Pašte cleans
and pollKhoH tooth. Ita now. miracln-cloa.iaing Ingri'dlent. Lustor-Fnara detergent.
y. hiatu away ūgly surfacodeposits in a JifTy.
The Instant brush and sali va touch nmazIng Luster-Koam dotergmit, lt surgrs into
a roara of tlny. actlve bubblrs, trhioh swrcps
Into and cleans plts and eraeks so minute
et en water may not enter them . . . leaves
your wholo mouth tingling vvlth life . . .
atarta your leeth sparldlng with nevv luati r.
Got the blg 25/ tubo, or better štili, tho
doublo-slze 10/ tulie containing more than
W pound at any drug co
muntur. Lambert
Pharmacal Co., St.
S t. Louis.
Louis, Mo.

CHICAGOS,

LAIDOTUVIŲ

Pirkimui

DIREKTORIAI

LAIOOTUViy

BSBIAUSIA EB DIDHAUBIA LAJDOJMO ĮBTAIftA

DIENĄ IR NAKTĮ

DUODAME
■aP A\K(||
a
■A\A iirrS€ny sko,y

Pusbroliai, Potėvis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis, tel. YAKds 1741.

TcL YARDS 1278

$5,000.00.

Corporation,

Res. 4543 South Paulina Street

C.

J

DYKAI

1.1. Zolp
Pute ir Eudeikis
P. J. Rite
Anthony B. Pute
Lachatuicz ir Sunai

MIESTO

VISOSE

DALYSE

1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

Albert V.

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St.
Telefonas YARda 1419

6834 So. Westem Ave.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Conrt
ClCero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St.
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve.
Phone LAFayelte 3572

S. P. Mažeika
Antanas M.

3319 Lituanica Avenne
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Ave.
Phone YADda 4908

I

BRXtTG3tg

u
KAS ŽADĖTA, TAS IR IŠTESĖTA
Jubiliejinis “ Draugo kon- damas, nustebino publikų. Tas
jtas labai rū choras pirmu sykiu pasirodė
pestingai. Bavo s tengtasi pra- prieš plačiųjų Chicagos lietu
matyti visokias smulkmenas, vių visuomenę. Tai buvo it
visokias galimybes. Iš anksto kokie kvotimai, Choras prieš
buvo žinoma, kad visuomenė didžiulę publikų gerai užsire
“Draugo’’ jubiliejiniu paren komendavo ir kvotimus išlai
gimu interesuojasi, buvo jau kė.
Solistų būrelį sudarė jau 'se
čiama, kad turėsime gausu}
publikų. Tas “Draugo” vado niai išmėgintos muzikalūs jė
vybę ir progranio pildvtojus gos ir todėl savo užduotis pui
dar labiau akstino atlikti sa kiai atliko.
Ypatingai gerai koncertas
vo užduotis kuo geriausia.
Dabar, po visa'm, buvusieji ėjo prie galo. Tųsyk pasirodė
jubiliejiniame koncerte gali Chicagos lietuvių muzikos ve
būt teisėjais ir daryti savo teranas komp. A. Pocius su
savo Antifonaliu
mergaičių
išvadas.
O tos išvados yra tokios: choru. Choras darė malonų
Pirmas visiems aiškus dalykas įspūdį chorisčių pritikamu ku
yra tas, kad ištikiu,jų buvo kliu pasirėdymu, švelniu, me
kupina salė žmonių. Tai vie lodingu dainavimu ir- pride
ramu scenišku užsilaikymu.
nas svarbiausių dalykų.
Taip sakant, programui taš
Koncerto programa nuo pra
džios iki galo buvo šauniai iš kų pastatė visų mėgiamas so
pildyta. Tai antras svarbus listas K. Sabonis.
Šaunų programų sekė ma
dalykas.
Programų šauniai pradėjo lonus, šeimyniškus šurum - buŠv. Kazimiero Akademijos or rum.

keStra ir šokėjos. Akademikės
pasirodė tokiomis, kad buvo
džiugu į jas ir žiūrėti ir jų
klausytis.
Jungtinis Roselando ir W.
Pullmano lietuvių jaunimo
choras, muziko Rakausko ve-

Taip tai sėkmingu koncertu
prasidėjo “Draugo” jubilieji
niai metai, šia proga visuo
menei primename, kad sekan
tis jubiliejinių metų “Drau
go” parengimas įvyks balan
džio 30 d. Vytauto parke.

LIETUVIŠKI REKORDAI NUPIGINTI TRUMPAM
LAIKUI
TIKTAI 48Č UŽ VIEN4
16071—Karvutė, — Doleris, — Vanagaitis.
16073—-Reikia tept, dalys I ir II, A. Vanagaitis.
16128—Nakties tamsoj (valcas), Meiles abejones (valeas)
16141—Gul šiandieną, Sveikas Jėzau mažiausias, Jonas Butėnas
16146—Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos. P. Stankūnas
16150—Pavasario sveikinimai. Čigones meilė, L. Taut. Ork.
16169—Kur tas šaltinėlis, — Prirodino seni žmonės jaunam mergelė
16152—Man tik rodosi, — Pasaulis stovi, A. Vanagaitis.
16186—Liudvikas (polka), — Vilkas pilkas (polka). J. Dirvells
16191—Tamošiaus polka, — Panelės patogumas (polka) Ork.
16192—Bjo Mikas (polka), — Trauk šiinniškj (polka) J. Dirvelis
16195—Vestuvių valcas, — Nauja gadynė (mazurka), J. Dirvelis
16197—Merginų bėdos, — Vaikinų bėdos, — Olšauskas
16190—Vyrai, moters, negirtaukit, Kad pavasaris ateina.
16200—Eiva, boba, pupų kult, — Seni, duok taboko. J. Butėnas
16204—Polka “Jovalas,” Armonika, — 1, 2, 3 Brr Kupletai
16212—Augo miške baravykas, — Pupų senis, J. Butėnas
16214—Marsalietė. — Sudie, panaitėle, S. Pauras
1 6239—Tyliai, tyliai. — Dziedukas, Vyru Oktetas
16247—Dumblas (dialog.), — Sis-tas (dial.) V. Dineika
16245—-širdelė mano, — Tavu saldžiu mylėniu. Liet. Viešb. Ork.
16250—Lietuvaitė (fokstr.), — Leisk man (fokstr.), Liet. V. Ork.
16257—Vasaros grožybė, — Atsiskyrus su mylimąja, S. Pauras
16258—Šarkis galiiotas, — Skudutis. V. N'ekus
16260—Amerikos lietuviu priėmimas, — Nuovadoje, Oolskis
16261—Svetima padangė, — Studento sapnas, S. Pauras
16262—Užaugau Lietuvoj, — Oi, atmink. A. Vanagaitis
16263—Vargoninkas. — Atbulinis. V. Niekus
16270—Turkų vestuvės. — Rytu daina. Liet. Viesb. Ork.
16273—Kaukazo vaizdelis, dalis I ir II. Liet. Viešb. Ork.
16274—-Eisiu įnamei pasakysiu.—Bernužėli, nes'-aiiok. M. Petrauskas
16108—Bėda, kad giltinė neėda, — Vasaros nak’vs. L. Sipavičiūtė
16123—-Netur piečio, — Gieda gaideliai, A. Vanagaitis
26004—Pastorius (soras), — Kauno Benas. Juokai
26003—Kas bus (polka). — šitas šokis dėl visu. Kaimiečių Benas
26022—Sveikas Jėzau gimusis. — Linksmą giesmę mes už*ra.uk«im
26023—-Gul šiandieną. — Atsiskubino Betlieiun, B-ook. M. choras.
26028—Dul-dul dūdelė. — Bernužėli, nesvaliok. K. Petrauskas
26038—-Josiu jomarkėlin, — Teka upė per beržyną. J. Butėnas
26039—Nepagelbės mergužėle gailios ašarėlės,---- Sėdžiu po langeliu.
26040—Neverk, brangi. A. Sodeika, Arija iš operos “Rlgoletto”,
Kipras Petrauskas
26045—-Blusa, — Pusiaunakti mums baugiai, P. Oleka
26052—Pirmo pėstininkų pulko maršas, — Senas draugas (maršas)
Benas.
26056—-Sesutė (valcas). Visiems tinka (polka) Kaimo ork.
26060—Lelija (valcas), — Zvirbl°l's (socas), šokiu Ork.
26063—Žvaigždutė (one stop). — Mano brangio.’1 (vai.) Kauno Ork.
26065—Knzbek, — Susgodojau as godelės, J. Babravičius
26066—Pal-rai, ratntai, — Gerkim, gerkim
A Vanagaitis
26068—-Eisim grybauti (one stop). — Karvelėlis, (vai.). Kauno Ork.
26071—Klaipėdos valeas. — Gaidys (polka), Kar. Benas.
26074—Pas malūnėli (valcas), —, Ant kiemelio (polka), Kar, Benas
26077—Kam šėrei žirgel), K. J. Kraučiunas, — Iš rytų Salelės.
26078—Plikas kaip tilvikas (2 step), Armonika solo, — Panemunės
valcas.
26080—Urėdas maišė A. Vanagaitis, — Godelės, K. J. Kraučiunas
26082—Suktinis, J. Olšauskas Ir E. Rakauskienė, — Tai gražumas
dukrelės, E. Rakauskienė.
26083—Greitas žirgelis (polka), šokių Ork., Neskubėk, (polka),
K. Orkestrą
26085—Tėvynės polka, — Kukų valcas. Tarptaut. Orkestrą,
26086—Bučkio valcas. Nauja polka, Okeli Orkestrą
26087—Sibiro tremtinys. — Bernužėli, neverk pačios. J. Olšauskas
26088—Kur Nemunas ir Dauguva. — Smuklėj vainikėlis, J Olšauskas
26091—linksmas Jaunimėlis (polka), — AgotS'ės valcas, šoklu Ork.
26092—T,riro-llno eni žmonės, — Ant mariu krantelio, J. Butėnas
26094—Ganėm aveles. — Oi, čia. čia M. Strumskienė ir P. Petraitis
26095—Levendrė'is — Grybai, M. Strumskienė ir P. Petraitis.
26097—Gaspadinė Rozalija, — Jonas pas Rožę, St. Pilka ir
M. Zemaltaltė.
26098—Barborytė nosį trina, — Alutis ir žemės rojus, S. Pilka
26099—Obuolys, — Amaatininkų daina, P. Petraitis
26100—\nt laivo, — Būsiu vyru, J. Vktveris ir Adelė Žavintai tė
26102—Karės laiku polka, — Didmiesčio polka. Juo*. Sasnauskas
26104—Noros polka, — Bernelis (polka), P. Sarpaltaus Ork.
26105—Angelai gied danguje, — Tyliąją naktj, P. Petraitis
26106—Mano tėvelis (valcas), — Ar žinai, kaip gerai (polka),
P. Snrp.
26107—Džiaugsmo valandos (mazurka), — Kraic (polka), P. Sarp.
26108—Žalioji girelė, J. Sarsevlčius, — Senelis ganė aveles (valcas)

Panešamas Vietor Gramafonas tiktai ............... .. ............................
I’erslnutimas 2 rekordų kainuoja 25c, 6 rekordų 40c.
Apart Rekordų Viršminėtame sąraše Budrlko Krautuvėje
Gauti Kitus Lietuviškas Rekordus no 83c.

IT. Marijonų Įstaigų
Rėmėjų Veikla

Trp^inHipTvk, samv) 25, 1929

Kainos Numažintos ANGLYS/

Šiomis dienomis, artinantis
Tėvų Marijonų Įstaigų Rėmė
jų seimui, visose kolonijose
eina didelis bruzdėjimas —
rengia visų eilę įvairių pra
mogų.
AVEST PULLMAN koloni
jos Tėvų Marijonų rėmėjai ateinantį penktadienį, sausio
27 d. parapijos ‘salėj, 12227 S.
Emerald Avė., rengia kauliu
kais ir kortų žaidimo pramo
gų, į kurių kviečia kaip vie
tinius, taip ir iš kitų koloniMarijonų prietelius ir rė-

Tūkstantis kelių veda prio
paklydimo, prio tiesos — tik
tai vienas.

CLASSIFIED

PIRKITE DABAR! — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.
EGO .................................................
NUT
BIO LUMP ....................................

$6.96
$6.00
$6.00

kinga.

MINE RUN
SCREENINOS

$5.76
$6.00

Taisome ir Įdedame
pamušalus Į
skurinius kotus, pledame naujus zlpe.rius J skurinius džiaketus (jaekets) pigiai.
OVI-.KL INGIO VALYMO IR
TAISYMO KRAUTUVE

TAIKOM

w

•■BttUTI J5« • kO

Tel. ARDmore 6975
z=

RADIO
L. Žurlys, stipraus balso te
noras, narys Lietuvos Vyčių
Chicago apskrities choro, ku
ris sekmadienį, sausio 29 d.,
rengiamam
choro koncerte
(“įvairumai 1939 metų”) dai
nuo.s solo partijas. Koncertas
bus Lietuvių Auditorijoj,

mojus atsilankyti. Kiek teko
sužinoti, dovanų turi įvairių
— gražių ir daugybes, užteks
visiems dalyviams. Komisija,
ir visi skyriaus rėmėjai dir
ba kiek jėgos išgali, kad pra
moga visais atžvilgiais pavyk
tų.
MARQUETTE PARK Ma
rijonų Įstaigų Rėmėjų pramo
ga seka iš eilės antroji, kuri
įvyks šeštadienį, sausio 2S d.,
p-nų Jonaičių namuose, 6743
S. Rockwell St., Prasidės 7:30
vai. vakare. Bus užkandžių ir
įvairaus šurum - buruni. Šioj
kolonijoj rengiamasi ne juo
kais, tam darbui Išrinkta di

PUSBROLIO

PAIEŠKO

AS,
Apolonija
Knziliunaitė,
po
vyru BalčiunienS,
paieSkau
savo
pusbrolio Kazimiero Andrulevlčiaus,
kuris paeina iš Deikiškių kaimo,
Vabalnikų parapijos, Lietuvoje. Amerikoje gyveno Massachusetts valstyjoje.
Prašau pranešti man po
num.: 8-141 North Bell Avenue. Cliicago, Bl. Už žinią būsiu labai dė

4602 So. W<HHi St.______ Chicago. Ri.

UTILITY L1QUOR
DISTRIBUTORS
Inrorporatrd

BUDRIKO RADIO
VALANDA

Pereitų sekmadienį Budriko
radio valanda žymiai skyrėsi
nuo kitų jo radio valandų tuo,
kad visa programa susidėjo
iš naujų muzikos ir dailios
numerių. Programų išpildė
Budriko simfonijos orkestrą
ir choras. Visi numeriai išėjo
gerai ir naujos liaudies dai
nos darė ypatingai malonaus
įspūdžio.

PIEVO APVAIZDOS PA
RAP. Marijonų Rėmėjai taip
pat rengia pramogų, kuri įvyks sausio 29 d., 4 valandų
po pietų, parapijos salėj. Jie
Pirmiausiai orkestrą sugro
ms padeda gerb. klebonas ir
vikaras kun. Kiškūnas. Mat, jo maršų. Paskui numerius pi
praeitų vasarų, gerb. klebonui ldė pamainomis choras ir orkun. Albavičiui išvykus poil-Į kestra. Viso buvo 16 nuinesiui į Lietuvą, jį pavadavo' r*kl- Choras padainavo sveikikun. Kaz. Vengras, kuris bū-1 nimo dainų, orkestrą sugrojo
delė komisija — Br. Stradom- damas aštuoniolikiečių tarpe, polkų, vyrų grupė — “Oi, atskienė, Anast. Raštutienė, M. surado tiek draugų, kad ir spėkit”, orkestrą — polįfų,
Zarombienė, Tek. Petroševi- po šiai dienai aštuoniol ik ie choras — “Oi, berneli vien
ič.ienū, A, Pukelienė ir A. Jo- čiai dar garsiai kalba ir dir- turį ”, ir “Saulutė teka”, vy. .
i
naitienė, kiek teko sužinoti,
]{aj gįoje pramogoje pasi- rų grupė — “Kulkosvaidis
”,
ispiatino šimtus tikietų ir su- ro(jyft tikrai gražiai. Bet a- orkestrą — valcų, choras —.
rinko galybes gražių dov anų, parp jų rengiamos pramogos, “Onyte mano”, merginų gru-1
bet reikia pasakv ti, kad irįkiek teko suuosti, bus dar ir pė — “Žalumo bangos”, or-1
svečių bus ne tik iš vietos ko kas kitas, bet nesakysiu....
kestra — polkų, choras — “At
lonijos, o ir iš kitų.
važiavo sveteliai”, orkestrą —
Taigi, matydami taip gra
Teko nugirsti, kad p-nia Vi
polkų; choras — “Vijo vilkas'
žiai veikiant šių kolonijų da
limiene, kuri buvo pasidavus
voveraitę”.
rbuotojus, sulaukę viršminėtų
sunkiai operacijai, jau ačiū
dienų, .padėkime jiems, užjau
Kita graži Budriko radio i
Dievui jaučiasi geriau ir pra
skime atsilankydami į jų pra programa bus iš Cicero sto-1
deda rodytis viešumoj. Vieti
mogas. Už tai jie bus dideliai ties WHFC, 1420 k., ketvir
nis skyrius džiaugiasi, kad li
dėkingi.
tadienį, nuo 7 iki 8 vai. Bus
gonė sustiprėjo, ir tikisi, kad
gražios dainos, gera akordinų
Apart šių kolonijų parengi
trumpoj ateity pradės savo
muzika ir asmenų bei draugijų
darbuotę. P-nai Vilimai yra mų, taip pat rengiasi ir kitos
pranešimai. Nepamirškite pa
žymūs darbuotojai, ir tikimasi Chicagos ir Cicero kolonijos.
siklausyti.
J.
kad šeštadienį jau pasirodys Apie jų veiklų sužinoite kitų
J. K.
surengtoje pramogoje. Į pra savaitę.
Jei nori išvengti įžymių klai
mogų žadė.įo atsilankyti žy
dų, klausyk patarimo už tave
mūs biznieriai — Jonas Eval
Patarles
daresniųjų žmonių.
das, Keistučio Skolinimo ir
Kas vyresnių negerbia, jų
Kad padaryti savo gyveni
Taupymo bendrovės sekreto
ramybę ardo.
rius ir laidotuvių direktorius mų ilgesniu, galima tiktai ina
žiau laiko skirti miegui.
A. M. Phillips, abu iš BridgeDaugiau naudos turėsi ran
porto. Sveikiname ir laukia
Pirtis jaujų vainoja, o abid kų paduodamas, negu sU kumnt.
vi suodės.
aeia į žandą duodamas.

Švieži kaip Benchley Šposas

KAMBARIAI IšRENDAVIMTTI
Tšrenduojame 5 kambarius su ftilumą.
3247 S. Emerald Ave.,
Tel. VICtory 4181

Prospect

Tel.

RENDON TAVERNAS
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių aplelinkSje.
Prieinama
kaina. Telefonas:
Bneltsell 1077.

0745-0746

Wholesale Only

PARDAVIMUI NAMAS

5931-33 So. Ashland Avė.

Pardavimui 5 kambarių bungalow.
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis porčius. 2 karų garadžius. Kaina $5.600.
Bargenas. Atsišaukite. 5032 So. Rock-

Pas mus galima gauti tikrai Lie.
tuvišką Importą Valstybinę Deg
tinę.

well Street.

’

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai Įrengtas tavernas parduoda
mas pigiai. Atsišaukite: 330844 W.
63nl Street. Chicago. Illinois.

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

SOUTH SIDE NAMAI FARDAA’TMUI
Kur galite rasti tokią eottage koky
bę už taip žemą kainą? 7037 South
Ada Street. 6 kambarių medinis na
melis. furnace, ąžuolo grindys. Lo
tas 33X125 pėdų. Tiktai $2250.00.
Peržiūrėjimui šaukite: Sims of Mo
Chm, 217 AVest 83rd Street. Tele
fonas WENtworth 4845,

UNIVERSAL
RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporte

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH
SIDEJE
Esame priversti parduoti visai mo
dernišką mūrini bungalow su $5,000
nuostoliu. Miegojimo po.rčius su stik
lais ir sietais. Visi sietai variniai
Garadžius.
Namas gerame stovyje.
Parduodame už $4.500. 7018 South
Ada Street. Galite matyti, susltarius
su Sims of Medum 217 AVest 63rd
Street. Telefonas AVENtivorlh 1845.

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

Tel. Victory 9670

SOUTH SIDE NAMAI PARDAVIMUI
Liga verčia savininką parduoti labai
pigiai, gerai pastatytą 2 fletu mūri
ni namą su $7.000 nuostoliu. 6-6
kambariai, furnaeu ir pečiu apšildo
mas. ąžuolo grindys ir kiti mediniai
papuošimai. Kainavo $11.500. Parsi
duoda už $4.500. Randasi 5753 So.
Aberdeen Street. Peržiūrėjimui šau
kite: Sims of McCbin. 217 AVest 63rd
Street. Telefonas WENtworth 1845.

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams Naujos Mados Už
dangalai (Bedspreads), Vil
noniai Šveteriai, Pančiakos,
Pirštinės ir Kepurės.
Vilnoniai Apatiniai Mar
škiniai Vyrams ir Moterims

BRIDGEPORT
KNITTING MILLS
504 West 33rd Street
Arti

Normai

Avė., Chicago,

III.

Telefonas VICtory 3486
F. Selemonavich, Sav.
Atdara

Kasdien Ir Vakarais
Sekmadieniais

ir

RENDON KRAUTUVE
Arti Lietuviškos bažnyčios. Tinkama
siuvėjui. Biznis išdirbtas per 25 me.
tus. Jei norite, galite imti ir kam
barius. Atsišaukite: 4436 So. Fair

field Avenue. Tel. Wentworth 8948.
PARDAVIMUI KRAUTUVE
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer
nė ir grosetmė) parsiduoda pigiai.
Pilnai Įrengta. Priežastis pardavimo
— liga. Atsišaukite; 1845 Walmn.sia

Avenue. dileago. Illinois.

PERKĖLŲ VIETA
Perkėliau savo Real Estate ir No
taro Raštinę Į naują vietą. Turiu iš
recieverių ranku mažų ir didelių, už
morgičius forkluozuotų. namų. Visi
geri pirkiniai ir parduodami pigiai.
Kiekvienas, kuris atsilieps J ŠĮ pa
garsinimą ir pirks namą, grauš In
surance (apdraudą) dykai, vieniems
metams. O tie, kurie apdraus savo
namą. rakandus. automobilĮ ar kit
ką. arba atnaujins baigiančią ap
drauda per mūsų raštinę, tie gaus
HUMOn (juokų) žurnalą vieniems
metams dykai — arba kokią kitą
dovaną. Mes padarom ir notarizuoJame visokius legališkus raštus. Pa
tarnaukime Reni Estate sutarčių rei
kaluose ir atliekame taipgi kitus
patarnavimus teisingai ir su dideliu
atsargumu iš visų atžvilgių.

CHAS. ITRNICH
(Kazimieras Urnlkis)
2500 AVest 63rd Street
Antros laibos. Tel. PROspect 8025.
(Durys nuo Campbell Avė. pusės)

PERKAM
senus auksinius, sidabrinius
ir varinius Amerikoniškus
pinigus. Mokame gerų kai
nų pagal vertę.

Valandos: nuo 9 iki 12 ryto ir nuo
6 iki 9 vakare. Sekmadieniais,
nuo 12 popiet iki 6 vai. vak.

LOANS & INSURANCE
|\

ALI. IIS

1111 A\( III >

Building Management

SMITH & SON

JOHN P. EWALO

2267 Clyboum Avė.

KE.ALTV CO.AII’ANY. Ine.

3236 S. Halsted St.
Phone

Chicago, Illinois

CALU.AII.T

PLATINKITE

4tM

“DRAUGĄ”
1

Sveikinu Dienraštį “Draugę,” jo 30 metų

Jubiliejaus Proga

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR
OF

$».75.

AMBROSIA & NEGTAR

Galite

B E E R S

Jos.

F.

Budrik Ine

DVIGUBAI-ŠVELNIUS

3409-21 So. Halsted St.

Old Gold

Tel. Yards 3088

CHICAGO, ILLINOIS
Budrlko Krautuvės Žymus Programas Ižeidžiamas Sekmadieniais
Iš Stoties WCFL, 070 ktl. 5:80 vai. vak.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pngamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

♦ IŠBANDYKITE 1939
VISADA ŽVIEŽI! Dvigubo! opsaugoti dviem uivalkčioli Cellophana. VIRŠUTINIS užvalktit abidaro APAČIOJ pakelio.

Urmo (įvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.
VŽSISTATYKITIt ROBPKT BENCHLEY ra ARTU SHAW’S Orkcmni. Seknudiraių
vakartis, Columbia N«woik,

\

Coprrifhl. 1»3», to r. Lortiurd Oo.. Iatb,

Tel. Hemlock 6240

