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Frankistai susimetė išlaisvinti Katalonįją

apylinkėse paskelbta 
raitoto tvarka

Sudarytos koncentracijos 
stovyklos raudoniesiems

BARCELONA, saus. 27. — 
Čia frankistų vadams su gy
ventojais iškilmingai minint 
miesto išvadavimų, kelios fran 
kištų divizijos leidosi j Kata
lonijos šiaurrytus paskui pas
prukusį raudonųjų režimų ir 
vyriausias milicininkų pajė
gas tikslu raudonuosius su
triuškinti ir visų Katalonijų 
išlaisvinti.

Frankistų kariuomenė jau 
apie 20 mylių nuo Bareelonos 
nužygiavo. Paima miestelius 
ir sodybas. Retai kur sutinka 
susiskaldžiusių j dalis milici
ninkų priešinimusi.

Frankistų lakūnai savo rėž
tu bombarduoja Gerona mies
tų ir apylinkes, kur, kaip spė
jama, yra apsistoję iš Barce- 
lonos pasprukę raudonųjų re
žimo nariai.
Taip pat orinės bombos svai

domos Į miestų Figneras, vos 
už keliolikos mylių nuo Pran

cūzijos pasienio. Tenai yra 
daug supludusių bėglių ir jų 
tarpe stambiųjų bolševikų.

Gen. Franco nusprendė ko 
veikiau visų Katalonijos kraš
tų išvalyti ir po to nusisukti 
prieš Madrido Valencijos 
frontų.

Pačiam Bareelonos mieste 
paskelbta karinė tvarka. Pa
naikinta raudonųjvj įvesti ir 
vykdyti įvairių rūšiij įstaty
mai. Gyventojams įsakyta bū
tinai paduoti visus turimus 
ginklus.

Sudaryti karo teismai ir įs
teigtos koncentracijos stovy
klos raudoniesiems nelais- 
viams. Paimtieji nelaisviai 
bus paskirstyti į dalis. Nenu
sižengę vyrai bus išlaisvinti, 
kriminalistai gi bus baudžia
mi.

Savo rėžtu miestas valo
mas ir palaipsniui grųžinama 
normali tvarka.

Jo Ekscelencija, vyiskupas Vilius O’Brien, D. D., sausio 22 d., 1939 m., Marijonų Se

KAS KOMUNISTAMS 
LEISTINA, TAS 
FORDUI NEGALIMA
DETROIT, Mich., saus. 27.

— Neseniai automobilhj ga
mintojas IT. Fordas pareiškė 
savo nuomonę apie darbinin-

SNIEGO PUSNYS 
IŠTIKO LIETUVOS " '' 
ŠIAUKRYTU DALISv \ . . .
KAUNAS. — Zarasų, Dau

gailių, Utenos ir Rokiškio a- 
pylinkėse sniego pusnys jau 
buvo suneštos anksčiau, ta-

kų organizacijas ir Įspėjo dar čiau iki ryto daug
binmkus apsižiūrėti, kad ne- k|„. Mins pavyko nuvalyti.
pakliuvus į vilkų nasrus. 

Nacionalis darbo santykių
boardas tad apkaltino Fordų, 
kad jis stato kliūčių darbinin 
kams organizuotis. Boardas 
kaltinimų paskelbė neišklausi- 
nėjęs paties Fordo.
Fordo1 advokatai dabar boar 

do reikalauja atšaukti tų kal
tinimų. Advokatai pažymi:

Sausio 4 d. ten vėl siautė 
nepaprastai smarkios pusnys. 
Jau temstant Dusetų apylin
kėse, prie Padusetelės buvo 
užspustytas autobusas, ku
riam kelių pravalė pasamdyti 
ruožo tarnautojų darbininkai. 
Sniegas užnešė ne tik mažes
nius kelius, liet vieškelius, o

minarijos koplyčioje suteikė kunigystės šventimus šešiems klierikams marijonams ir vie- 'Fordui _  piliečiui pažiūrų
nam pranciškonui. Šiame paveiksle iš kairės į dešinę žiūrint priešakyje stovi naujai }- 
šventintieji: kun. P. Barauskas, Newark, N. J.; kun. P. Cinikas, Chicago, III., kun. M. 
Jodka, Lawrence, Mass.; kun. J. Kamandulis, Brockton, Mass.; kun. J. Dambrauskas, 
Elizabeth, N. J.; kun. A. Ignotas, \Yaterbury, Conn.; ir kun. D. Čadavrek, O. F. M.

“Jei komunistams, ir tai vietomis net ir plentų. Pasak 
dar svetimšaliams agitato- aikutiskės, Daugai-
riams, pripažįstama teisė kų ^lJ» U'isctų ir Kurklių apylin- 
jie nori kalbėti, arba rašyti, o kėse pusnių aukštumas siekia

apie durų.
Saus. 4 d. vakare, rytojaus

IMA SKALDYTIS 
AUTO PRAMONĖS 
DARBININKU UNIJAv
DETROIT, Mich., saus. 27. 

— United Automobile Wor- 
kers of America (automobilių 
pramonės darbininkų organi
zacija, priklausanti CIO) pra 
deda skaldytis.

Šios organizacijos prezi
dentas IT. Martin sugalvojo 
iš organizacijos vadovylrės pa 
šalinti komunistus agitatorius, 
kurie kėlė nesantaiką. Jis su
spendavo boardo 15 narių. 
Šie, susitarę su CIO vyriau
siuoju vadu J. L. Lewisu, 
Martinų pašalino iš preziden
to vietos ir kreipės teisman iš 
jo atimti organizacijos fon
dus. Tad Martin išėjo iš CTO 
ir nusprendė ginti savo pre
zidentūrų ir nepaduoti fondų.

i

FRANKISTAI IŠLAISVINO 

6,500 KALINIŲ

BARCELONA, saus. 27.— 
Paėmę Barcelonų frankistai 
čia iš trijų kalėjimij išlaisvi
no 6,500 politinių kalinių, ku
riuos raudonieji įkalino.

Kai kurie išlaisvintieji ka
lėjime išlaikyti apie dviejus 
metus.

GEN. FRANCO DĖKOJA 
MUSSOLINIUI

ROMA, saus. 27. — Ispani
jos gen. Franco telegrama dė
koja Mussoliniui dėl narsiųjų 
italų savanorių, kurie padėjo 
išvaduoti Barcelonų iš raudo
nųjų teroro.

DANIJOJE ĮKALINTI 8 
ŠNIPAI

KOPENHAGENAS, Dani
ja, saus. 27. — Teismas nutei
sė kalėti 8 šnipus — 5 vokie-

Martin pareiškia, kad išsius nacius ir 3 danus. Vienas 
UAW organizacijos 300,000 vokietis korespondentas nutei 
ar 400,000 darbininkų daugu
mas laikosi jo pusės ir ryžo
si ginti jį ir kovoti prieš rau
donuosius, kurie su Lewisu 
bando pavergti automobilių 
pramonės darbininkus.

stas 18-ai mėnesių kalėti. Ki
ti po 8 mėnesius.

žemes drebėjimas Čilės re 
negirdėtas tematytas

Nė apytikris žuvusiųjų
skaičius nežinomas -s

SANTIAGO, Čilė, saus. 27.» Kariniai autoritetai svarsto
— Čilės vyriausybė nuspren- planų iš čia ir kitų kelių su- 
dė iš kelių sugriautų miestų griautij miestų pašalinti visus 
evakuoti visus gyventojus. .iSlikusius gyventojus ir imtis

------------------------ - griuvėsių pašalinimo darbo.
CHILLAN, Čilė, saus. 27»'Dangtelis žmonių savanoriai

— Žemės drebėjimo išgriautų išvyksta į kitas šalies dalis.
miestn, miestelių ir sodybų) CmM,epcion miesto 15,000as- 
griuvėsiai pašalinami ir vis , „eturi pastogSa. Pora 
daugiau žuvusiųjų randama. 'ttkstana, „akvinėja trauki- į'
Nelaimės ištikta kone visa pie ajų vagOTUOSe> kiti visi _ ai

PASKUTINĖ PROGA 
OHIOAGO PILIEČIŲ 
REGISTRĄ VIMUISI
Neįsiregistravę Cbicagos pi 

liečiai balsuotojai turi progos 
dar šiandien ir pirmadienį i-

VARGAS SU SAMDINIAIS

ŠIRVINTAS. — Apylinkės 
ūkininkai labai nusiskundžia, 
kad šiais metais sunku gauti 
žemės ūkio darbams samdinių. 
Taip pat ir algos žymiai pa
brango. Dabar bernas prašo 
iki 500 lt. pinigais, rūbus ir 
pilnų išlaikymų metams. Taip 
pat ir kiti samdiniai prašo 
žymiai didesnių algų negu pr. 
metais.

FAŠISTAI TRIUKŠMAUJA 
PRIEŠ PRANCŪZIJĄ

ROMA, saus. 27. — Dėl 
paskelbto prancūzų vyriausy
bės griežtojo nusistatymo 
prieš Italijų, čia fašistai vyk
do demonstracijas, reikalau
dami Tunisijos ir Korsikos.

LIETUVOS KONSULATAS 

VILNIUJE

KAUNAS, saus. 27. — Lie
tuva su Lenkija sutarė arti
miausiuoju laiku įsteigti kon
sulatus: lietuvių Vilniuje ir 
lenkų Klaipėdoje.

reiškimas varžomas, tai čia 
turi būti kas nors nepaprasta, dienų buvo užpustyti keli au- 
Matyt, boardas dirba, kad A- tomobiliai — sunkvežimiai ir 
merikų nustumti į nacių Vo- vienas kitas autobusas, bet 
kiętijos poziciją. Tai-p neturi jiems pavyko vėliau prasikas- 
būti”. ti. Dėl tos autobusai į pasky

rimo vietas atvyko gerokai 
pavėlavę.

Dėl pusnių į kai kurias vie
tas (Rokiškis — Biržai ir kt.), 
autobusai nevažinėjo. Taip 

pat smarkiai buvo užpustyti 
keliai ir Strėvininkų — Se
meliškių apylinkėse.

IŠAIŠKINTA 1863 
METŲ PASLAPTIS
Po 1863 metų vadinamo 

“lenkmečio” Lietuvoje štai-
suregistruoti, jei nori dalyvau ga Įen dingo kunigaikštytė I- 
ti primary balsavimuose za^e]į, čartoriska (Algirdai-pnmary 
vasario 28 dienų.

Įsiregistruoti reikia asme
niškai rinkimų komisionierių

tų centrinė respublikos dalis. kafcie jr gatv5ae 
žuvusiųjų skaifinus niekas nei toM a registravimasis
gal, nustatyt, ,r kol kas lpfla vaizdai kaip chillane itas.

tė) su savo vyru grafu Augus 
tu Dzialinskiu. Ir visų laikų 
nežinota, kur jiems teko gy- 

boardo raštinėse — City Hhll. | venti ir mirti.
Valandos: šiandien nuo 9:00J Dabar tai išaiškino Chicago 
ryto iki 1.-00 popiet; pirmadie’Evening American reporteris 
nį nuo 9:00 ryto iki 9:00 va- S. Pieža. Oak Woods kapuo

se, Chicagos miesto pietinėje 
dalyje, atsitiktinai pastebėjo 
paminklų su Čartoriska įrašu 
ir karališkuoju vainiku.

Chicagoj gyvenus grafas A. 
Potockis pripažino, kad po tuo 
paminklu palaidoti jo senoliai 
— Lenkijos ir Lietuvos, kara
liškų šeimynų nariai.

Pirmadienį vakare po 9:00 
bus uždary-

IR SENATAS PRIPAŽINO 
MAŽESNI FONDĄ

AVASHINGTON, saus. 27. 
— Senatas 47 balsais prieš 
46 pripažino 725 milijonus do 
leriij išlaidų viešiesiems dar
bams, ty. 150 milijonų dol. 
mažiau nei prezidentas rei
kalavo.

Žemieji rūmai pirmiau rei
kalaujamų fondų sumažino.

neįmanoma. Spėjama, bus ke
liolika tūkstančių.

Šiame viename mieste bus 
apie 2,000 žuvusiųjų. Kai kas
sako, kad daugiau. Išlikusieji .telegrafais ir telefonais susi- 
tyliai slimpinėja tarp griuvę- (siekimus. Užtikrina, kad nu- 
sių. Ieško saviškių. Šimtai žu- kentė jusieji bus aprūpinti 
vusiųjų guli po namų griuvę-'maistu, drabužiais ir pastoge, 
siais. Nėra vandens ir švie- Bus parūpinta pakankamai „ ,
sos. Kai kuriuose griuvėsiuo-1 vaistų, žuvusieji su religinė-18™- į“0? V& auja™os_ ar'
se dar rusa ugnis, nors siautę mis apeigomis bus laidojami. JS’
gaisrai išgesinti.

Daugiau kaip 300 asmenų 
žuvo Savivaldybės teatre. Že-,.' 
mei sudrebėjus, įlūžo stogas 
ir lubos ir neužilgo įgriuvo' 
mūrinės sienos. Gatvės užvers* 
tos griuvėsiais, kai kur auto
mobiliais važiavimas neįma
nomas. Mieste paskelbta kari

Vyriausybė atsišaukia į gy
ventojus, kad būtų ramiai už
silaikoma. Žada greitai patai
syti ir atstatyti geležinkeliais,

Pranešta, kad J. A. Vals
tybių vyriausybė suskumba 

'gelbėti nukentėjusius.

PASIBAIDĘS ARKLYS 
SUŽALOJO SAVO 

ŠEIMIININKĄ

Prieš “primary” precink
tuose nebus piliečių registra
vimosi.

FRANKISTŲ LAIMĖJIMAI 

KATALONIJOJE

BARCELONA, saus. 27. — 
Per vienų mėnesį puolimo

000 iketvirtainių mylių terito
rijos su 500 miestų ir mieste
lių. Daugiau kaip 60,000 rau
donųjų milicininkų paimta ne 
laisvėn.

VIS DAR KYLA SAMDINIŲ 
ALGOS

RIETAVAS. — Sųryšy su 
vykusiais plento darbais pro 
Rietavu, žemės ūkio darbinin-

KYBARfTAI. — Paskutinė- 
nė valdžia^ Griuvėsius atkas- mis dienomis Kybartų kaimo 
ti privalomai pašaukti visi vy’71 metų ūkininkas Jonas O- 
rai nuo 18 iki 40 metų amž. rentas, atvežęs į Kybartus (kų atlyginimas buvo žymiai
Maisto tik nustatytos kieky- pienų, norėjo apdengti gūnia į paikilęs, ir jų sunku buvo gau
bės dalomos. savo arklį. Pasibaidęs arklys j ti. Ūkininkai manė, kad pasi-

Atvyko vidaus reikalų mi- j parbloškė įsipainiojusį į pava-į baigus plento darbams, vėl
nistras ir įsakė suskaičiuoti džius savo šeimininkų, kuris,grįš normalios kainos. Deja,
išlikusius gyventojus. Pieš že ^patekęs po vežimu vos liko 
mės drebėjimų mieste buvo a-į gyvas. Orentui sužalota galva« 
pie 40,000 gyventojų. ir įlaužti trys šonkauliai.

apsiriko. Samdiniai algas pa
kėlė, nes vistiek darbininkų 
jaučiamas Čia trūkumas.

DIDŽIAUSIAS ISPANIJOS 
MIESTAS

BARCELONA, saus. 27. — 
Paaiški, kad po nepavykn- šis miestas yra didžiausias ir 

siojo “lenkmečio” jiedu atvy svarbiausias prekybos ir pra- 
ko į Amerikų ir apsigyveno monės miestas Ispanijoje. Tu 
Chicagoj. Iri ruimingų uostų. Pats mies-

Kapų rekordai liudija, kadras turtingas istorija, kultū- 
kunig. Čartoriska mirė širdies ros lobiais ir medžiaginiais
liga 1881 m. kovo 8 d. Turėjo 
55 m. amž. Kapui sklypų pir
kęs Augustas Kenkei (grafas 
A. Dzialinskis). Pažymėta, 
kad Čartoriska buvo gimusi 
Prūsijoje.

Pagaliau dr. J. J. Bielskio 
pastangomis Kalifornijoje at
rastas Lonis Vitoldas Kenkei. 
Tai sūnus Oak Woods kapuo
se palaidotųjų.

PAGROBĖ DAUG BRAN

GENYBIŲ

Keturi plėšikai vakar iš 
Busch Jewelry Co. krautuvės, 
3258 Lincoln ave., pagrobė 
25,000 dol. vertės brangeny
bių ir 200 dol. pinigais.

turtais.

RIETAVAS. - Likvidavus 

servitutus, ir bendras gania
vas, parduodamojo miško kie
kiai sumažėjo. Dabar daugiau 
šiai parduodamas miškas tik 
vietos statybos ir kuro reika
lams. Parduodamojo pramoni
nio miško kiekis labai nežy
mus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian 

dien debesuota ir šilčiau; nu
matomas sniegas, ar lietus.

Saulė teka 7.07, leidžiasi
4:59,, | į
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Uelna kasdien Uekyrua eeknaadlvolus
PRMNUMERATO8 KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
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stybėse prenumerata: Metams — |7.0«; Pusei matų
— ae.ee. Pavienis num. lo.

Bendradarbiams Ir koresponaentams raitų negruSlnu. 
Jei nepraioma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam Uks
ini pakto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinu visus prisiųstus raitus ir ypač ko- 
reepondencljas sulyg sava nuotlūroe. Korespondentų 
prato raiyU trumpai Ir aliklal (Jei galima ratomaja 
msilnęie) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios korės- 
pondeneljoe lalkraitln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bntered as Seoond-Class Matter Maroh Bl, 1B1B at
Chleago, Illinois Under he Aot ot Maroh S, 1879.

APŽVALGA
Aišku, Kad Taip

MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

LRKSA Reikalai

Bolševikai, minėdami Lenino mirties 15 
metų sukaktį, stengėsi kuo aukščiausia iš
kelti Lenino nuopelnus ir apie jo įsteigtos 
Sovietų Rusijos “gerovę” pripasakojo tokių 
dalykų, kurieūis ir jie patys netiki. Dėl to 
“Vienybė” rašo: ‘ 1

“Jei Bimba ir kiti komunistų vadai būtų 
amerikonai, tai būtų nerimta reikalauti jų, 
kad išvykimu iš savo gimtinio krašto įro
dytų savo kalbų nuoširdumų, kad jie ištik
to tiki, jog komunistinė Rusija yra laisvės 
ir laimės kraštas. Bet gi Bimba, kaip ir dau
gelis kitų komunistų vadų, yra ateiviai. Tai 
kam kentėti Amerikos “kapitalizmo pries
paudoj”, kodėl nevykti į tų “laisvų ir lai
mingų gyvenimų”! Juk ten “darbininkų tė
vynė”, o čia visiškai svetimas kraštas ir

-f

Tikrai, tai labai nesmagu.1 kuris turi nuolatinį darbų. Ti- 
Kasdien skaitome laikraščius krai mes esame laimingi.
ir tai, kų skaitome, tuo visai 
nesidžiaugsime. Vienos žinios 
sako, kad Japonija žudo ki
niečius ir kasdien šimtai, net 
tūkstančiai, nužudomi. Kitos 
žinios sako, kad Ispanijoje 
siaučia baisus civilis karas, 
kur ir gi kasdien žudoma žmo-

Aš šį raštelį parašiau tani, 
kad parodyti gerbiamiems 
skaitytojams, kaip klaidingai 
komunistai kritikuoja Ameri
kos valdžių, ir garsina Rusi
jos Stalino žemiškų •‘rojų”. 
Jie sako, jog Rusijos valdžia 
ir Rusijos gyvenimo surėdy-

nės taip kaip ir Kinijoje. To-Į mas yra, kaipo pavyzdys vi 

liau skaitome, kad Italija ir «am pasauliui, ir jie nori, kad 
Prancūzija nerimsta, beveik
ruošiasi karan. Anglija ir gi 
daug rūpinasi, nerimsta dėl 
galimumo naujo karo, kuris

Užsibaigus L. R. K. S. A. naujų narių 
prirašinėjimo vajui, veikimas Chicagos kuo
pose ir apskrity staiga aptilo. Rodos, taip 
neturėtų būti. Veikimas buvo įjudintas, ke
turios Chicagos kuopos laimėjo dovanas, taip 
kad turėta progos įsiūbuotų darbų tęsti to
liau.
, Bet, tiek jau to. Tikimės, kad rytoj suva
žiavę kuopų atstovai į Chicagos apskrities 
susirinkimų, kuris bus Šv. Jurgio parapijos 
salėj 2 vai. po pietų, padarys tinkamus žy
gius, kad auginti mūsų fraternalę organiza
cijų.

Pirmoje vietoje susirinkimas turės nusta
tyti planus šių metų veikimui. Jis turės 
stengtis surasti priemonių, kaip labiau su
dominti jaunimų mūsų organizacija. Pernai 
šiuo atžvilgiu nemažai buvo padaryta. Šie
met reiktų mėginti dar daugiau veikti. Prie 
Vienos Liet. R. K. Susivienijimo kuopos įsi
steigė lietuvių skautų skyrius, kuriam aps
kritys turės suteikti pagalbų. Be to, reiks 
ir prie kitų kuopų skautus organizuoti.

Tie ir visa eilė kitų svarbių klausimų iš
kils ryt įvykstančiame apskrities suvažiavi
me, kuriame turėtų dalyvauti visų Chicagos 
ir apylinkių kuopų atstovai-b bendrai svars
tyti klausimus, kurie liečia svarbius ir ak- Į 
tualius mūsų organizacijos reikanm.

L. R. K. S. A. yra mūsų, Amerikos lietu
sių katalikų, seniausia, stipriausia ir didžiau
sia organizacija. Praeity ji išmokėjo mili
jonus dolerių savo nariams pomirtinėmis ir 
pašalpomis ligoje. Ji gausingai parėmė Lie
tuvų ir įvairius šio krašto lietuvių religi
nius ir tautinius reikalus. Ateity ši organi
zacija bus dar reikalingesnė.
, šiandien mūsų Sus-mas, ačiū Dievui, yra 
gražiai susitvarkęs. Jis yra legalizuotas vi
sose valstybėse, kur tik bent kiek daugiau 
lietuvių gyvena. Jis turi daug visokių sky
rių, taip kaip ir bet kokia apdraudos kom
panija.* vaikams, jaunimui ir suaugusiems. 
Dėl to, jei tik kuopos ir apskričiai daugiau 
veiks, nėra jokios abejonės, be didelių sun
kumų ir be centro vedamo oficialaus vajaus 
galės prirašyti naujų narių į LRKSA, kurį 
teisingai galima pavadinti šio krašto tvir
tove.

dar gi kapitalizmo valdomas. ,. . , Tr r.-,. .
“Tik nepajėgianti savistoviai protauti lve s* ®r 1Tieils ne u0 a

žmonės gali tikėti komunistų deklamacijoms 
apie “laisvų ir laimingų gyveninių” Sovietų 
Rusijoje. Jei ten ištikro tokis laimingas 
gyvenimas būtų, tai komunistų vadai pir
mieji būtų išbėgę į Rusijų. Komunistų va
dai ne tokie durneliai, kad skurstų ir savo 
galvužes dienų naktį .vargintų kaip čia pa- 
sižvejoti dolerių bent paprastam pragyveni
mui Amerikoje, jei Lenino sukurtame rojuje 
būtų galima taip laimingai gyventi, kaip 
jie kitiems pasakoja. Aišku, komunistai pa
tys netiki savo pasakoms, kurias durneliams 
pasakoja apie laimingų Rusijų.

“Apie Leninų, kaipo žmonijos laisvintųjų, 
komunistai geriau tylėtų, nes kiekvienas ei
linis laikraščių skaitytojas žino, kokių tau
tų laisvės šalininku Leninas buvo. Jam be- 
viešpataujant Rusijoje, rusai pavergė nepri
klausomų Gruziją ir buvo užkirstas kelias 
kitoms tautoms nepriklausomybę sukurti. Le
nino kareiviai siekė ir Lietuvų pavergti. Dė
ka Lenino imperialistiniam nusistatymui ir 
lietuvių tautos keli tūkstančiai geriausių sū
nų paaukojo gyvybes tėvynės laisvę ginda
mi. Leninas Lietuvos nepriklausomybę pri
pažino tik tuomet, kai Lietuvos karžygiai

ramumo visai Europai, ypa
tingai mažoms tautoms. Rusi
ja taip pat nerami. Ji savo vi
duje turi užtektinai nesusi
pratimų. Prieš kelias savaites 
tenai sušaudyta daug komisa
rų. Taipgi jai gręsia pavojus 
ir iš lauko:- iš Japonijos ir 
Vokietijos. Atrodo, tai pasau
lis kasdien darosi blogesnis 
ir blogesnis ir labai trošku 
jame gyventi, ypač tiems, ku
rie ramybę myli. Ir kas gi 
gali pasakyti, kada visas pa
saulis užsiliepsnos ir tose lie
psnose žus milijonai arba ir 
daugiau negu pusė šio pasau
lio gyventojų. Šiurpu darosi, 
kada apie tai pamuštai.

Laimingi esame mes, kurie 
gyvename Šiaurės Amer. Jun
gtinėse Valstybėse. Iš visų 
pusių esame apsupti vandeny
nais. Jeigu kita šalis bandy-

, . , • ’ • -x •• t * 4. .'tų atakuoti, mums labai maLenino kariuomenę sumušė ir išvijo is Lietu- v . . _ ’ _ •
vos žemių »»

Aišku, kad taip. Prie to, kas čia pasaky
ta, komentarai nebereikalingi.

Lietuvos Šauliai Ir Mes
Pulk. Pr. Saladžius, Lietuvos Šaulių Sų

jungos vadas, Naujų Metų kalboje neužmir
šo ir Amerikos lietuvių paminėti. Jisai sakė:

žai baimės būtų, nes visos A- 
merikos šalys yra susivieniję, 
ir jos galėtų save labai leng
vai apsiginti. Tautų vienybė
je yra stiprybė. Nors jos ir 
nėra 'pasirengę karan, kaip 
Europa, bet Europos nebijo, 
nebijo ir Japonijos, nė bile 
kurios kitos pasaulio jėgos. 
Pavojus Amerikos tautoms 
būtų vien tik tuomet, jei vi- ■ 
sas pasaulis sykiu susidėjęs' 
jas pultų. Vienok tas nėra ga-1 
Įima ir tas niekuomet neat
sitiks.

kitos šalys tąjį pavyzdį sek
tų. Jie net rėkia, kad ir čia 
Am. J. Vai. reikėtų įsteigti 
komunistiškų valdžių, tuomet 
visi būtumėm laimingi ir lai
svi, tartum danguje. Ir jei
gu komunistai galėtų, tai ry
toj jie permainytų mūsų de
mokratiškų valdžių ant ko
munistiškos. Rodos, kad ko
munistai yra tokie siauro pro
to vyrukai, jog jie nežinp jog 
nėra kitos šalies pasaulyje, 
kur jie galėtų savo mokslų 
skelbti kaip kad šioje šalyj. 
Jeigu jie gyventų Rusijoje, ar 
jie galėtų skelbti nacizmų ir 
smerkti komunizmų? Jeigu jie 
gyventų Vokietijoj, ar jie ga
lėtų skelbti komunizmų ir sme 
rkti nacizmų? O jeigu jie gy
ventų Italijoje, ar jie tenai 
galėtų skelbti demokratijų ir 
griauti fašistų valdžių? Žino
ma, kad ne. Jei vienoje iš tų 
šalių jie būtų priešingi tos 
šalies valdžiai ir skiepytų žmo 
nėms svetimos šalies propaga
ndų, tuojau būtų į kalėjimų 
sukišti, iš kur niekas jų pro
pagandos negirdėtų. Komunis
tai žino, kad tik šioje šalyj

Mano širdis jau neberimsta
Krūtinėj darosi graudu.
Galvoj minčių visokių gimsta,
Ramios vietelės nerandu.

Sąjungų Vilniui Vaduot uždarė 
Tai reiškia brolių nevaduos 
Ir tautininkai susitarę 
Jiems “Reąuiescant” užgiedos.

Tauta gyvena sunkias dienas
Jos vairan reik naujų jėgų
Tautai išsitarė ne vienas,
Bet niekas neklausė jų kalbų.

Negana to, dar diktatūra 
Juos bandė nežinia nž kų,
Jiems pylė kaltinimų jūrų,“ 4 
Kad jie ramybę teardų.

Gera ramybė leada lenkas
Diktuoja valdžiai kas patink,
Kada Klaipėdoj audros renkas 
Artėdamos net Kauno link.

Ir, pagalvokite mielieji,
Kas valdžiai apdumia akis,
Nejau vien tėvynę mylintieji,
Už ateitį jos atsakys?

Algirdas Vargas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Valstybės Taryba ruoš 

1 va’dininkų tarnybos įstatymu 

projektus

KAUNAS, sausio 24 d. Šio
mis dienomis Vyriausybė pa
vedė Valstybės Tarybai arti
miausiu laiku paruošti admi
nistracijos sutvarkymo ir val
dininkų tarnybos įstatymų pro 
jektus.

Direktorija perėmė pareigas
jie yra laisvi ir gali komu- KLAIPĖDA, sausio 23 d. 
nistiškų propagandų skelbti. Gubernatoriaus paskirtoji Be-
Vienok .jie stos šalies valdžių 
tuojaus nuverstų, jeigu jie 
galėtų. Tad aiškiai pasirodo,

rtulaičio Direktorija pirmadie 
nį perėmė pareigas. Ta proga 
Gubernatorius jų sveikinda-

kad, kas nors blogo yra ko- mas palinkėjo sėkmingai dir- 
munistų galvose. Žmogus, ku- i bti> į atsakydamas Direk-
ris negali atskirti kas yra j — .___________________
bloga ir gera, yra lunatikas ir Rusijos gyveninio “saldybių”,
jo vieta yra tam tikroje prie
glaudoje. Mes nenorime, kad 
komunistai atsidurtų silpna-

gal būt, ir pono Stalino na- 
gaikos, tuomet kitaip many
tų ir muš paliktų ramybėje.

pročių namuose, arba kalėji- Tikiuos, jog Amerikos J. V.
muoee; norėtum pamatyti, kad

Antra, mes esame laimingi jįe visi atsidurtų Rusijos “ro
gyvendami Amerikos J. Vai- 
todėl, jog, jau kaip pasirodo, 
tik čia yra pasilikus demo
kratiška valdžia, tik čia mes

juje

torijos Pirmininkas Bertulai- 
tis pažymėjo, kad jis vesiąs 
kraštų laiiningesnėn ateitin.

Lozoraitis paskirtas Lietuvos 
pasiuntiniu Romoje

KAUNAS, sausio 24 d. Bu
vęs Užsienių Reikalų Minis
tras Stasys Lozoraitis paskir
tas Lietuvos pasiuntiniu Ro
moje.
Lenkai nutęisė ei'ę lietuvių 
mokytojų.

VILNIUS, sausio 24 d. Pa
staruoju laiku lenkai Vilniu
je nuteisė eilę buvusių lietu
vių liaudies mokytojų nuo vie- 
nerių iki penkerių metų kalė
ti.
Steigs Lietuvos Konsulatą 
Vilniuje

KAUNAS, sausio 24 d. Su 
lenkais tariamasi įsteigti Lie
tuvos Konsulatą Vilniuje, o 
lenkai steigtų savo Konsulatų 
Klaipėdoje.

valdžia susipras kur komunis
tus padėti, tai yra atiduoti Dažnai galvok, kaip 
juos jų garbintojui Stalinui, padėti artimui.

gali

Remkime Jaunimo Darbus
Liet. Vyčių Chicagos apskrities choras 

kviečia visuomenę į Lietuvių Auditoriją pa
siklausyti koncerto, kuris bus rytoj, tiais 
keliais žodžiais mes norime paraginti malo
nins skaitytojus atkreipti dėmesį į choro 
kvietimą ir į koncertą atvykti. Tai darome 
neabejodami, kad koncertas bus gražus, nes 
chorui vadovauja žymus muzikas Juozas Sau
lis.

Mes dar ir kitą priežastį turime paraginti 
visuomenę dalyvauti Liet. Vyčių choro kon
certe.

Senesnioji karta dažnai pasiskundžia, kad 
jaunimas mažai teveikia, kad mažas jo skai
čius tedalyvauja lietuvių tautiniame judėji
me. Bet, kai jaunimas pradeda veikti, kai 
jam reikia paramos, nedaug teatsiranda ge
radarių, kurie jo veiklą paremtų.

Jei tikrai nuoširdžiai norime turėti jau
nimą su savimi, kito kelio nėra, kaip tik re
mti jo gražius darbus ir tuo būdu duoti 
jam paakstinimą.

Lietuvos Vyčių choras kitaig metais, be
rods, jau minės savo veikimo sidabrinį ju
biliejų. Taigi, to choro daug dirbta ir daug 
padaryta. Reikia manyti, kad choro nuopel
nus ir visas gražias pastangas visuomenė

“Šaulių Sąjungai labai džiugu, kad glau
dūs ryšiai su mūsų broliais Amerikos lie
tuviais nuolat auga ir stiprėja. Jų mora
linė ir medžiaginė parama Šaulių Sąjun
gai stiprina šaulių ryžtumų dirbti ir au
kotis. Sunkiais nepriklausomybės kovų lai
kais gausios Amerikos lietuvių aukos daug 
padėjo mūsų kariams, partizanams ir šau
liams nelygioje ir sunkioje kovoje su Lie
tuvos priešais. Už tų paramų Tėvynė la
bai dėkinga.

Amerikos lietuviai ir ramiais laikais ne
užmiršo šaulių ir beveik kiekvienais ine- galime laisvai gyventi. Čia 
tais siuntė aukų šaulių Sųjungos veiklai mes turime žodžio ir spaudos 
stiprinti, o šiais jubiliejiniais metais Šau
lių Sųjunga iš Amerikos lietuvių susilau
kė labai brangių dovanų. Dariaus ir Gi
rėno vardo aero klubas padovanojo Šau
lių Sąjungai lėktuvų, kurį atgabeno ir į- 
teikė Šaulių Sąjungai to klubo narys mū
sų tautietis lakūnas Povilas Šaltenis. Šia 
brangia dovana Amerikos lietuviai susti
prino Šaulių Sųjungos veiklų aviacijos sri
tyje. Už tai Amerikos lietuviams esame 
nuoširdžiai dėkingi”.
Šia proga primename, kad Lietuvos Šau

lių Sųjunga šiemet mini 20 metų veikimo 
sukaktį.

įvertins, gausingai susirinkdama į jo rūpes
tingai paruoštą koncertą.

• * .- •
Lietuvos diplomatų tarpe įvyko nemažai 

pakeitimų. Daug metų buvęs pasiuntiniu Ro
moje V. Čarneckis perkeliamas į Kauną ir 
skiriamas generaliniu užsienių reikalų mi
nisterijos sekretorium, o K. Bizauskas pas
kirtas pasiuntiniu Latvijai. Jiedu yra buvę 
Lietuvos atstovais Vašingtone ir mums. a- 
merikiečiams, gerai pažįstami. Buvęs užsie
nių reikalų ministras St. Lozoraitis skiria
mas atstovu į Romą vieton V. Čarneckio.

laisvę. Čia mes galime laisvai 
garbinti Visagalį Dievų. Nie
kas čia tavęs nevaržo. Gali 
protauti ir savo mintis reikš
ti taip kaip tau patinka, kol 
nebandysi šios šalies valdžios 
griauti, arba prieš jų ginklu 
rankose pakilti. Teisybė, jau 
ir šioje šalyje nėra taip gera 
gyventi, kaip kad pirmiau, 
bet, pasakykite man mieli 
skaitytojai, kur gi šiame pa
saulyje mes galime rasti kitų 
vietą, kur būtų geriau, kaip 
kad čia? .Esu tikras, kad nė 
vienas iš jūsų negalėtumėt to 
sau kitaip atsakyti, kaip tik: 
čia yra geriausia vieta visa
me pasaulyje gyventi, be skir
tumo kas tu esi,' 'paprastas 
darbininkas arba ir bedarbis. 
Kaip pasirodo, tai šiaurės A- 
nierikos bedarbiai yra laimin- 
geshi ir geriau gyvena, negu 
Rusijos “rojuje” darbininkas,

Kada jie paragautų

Europos izmai tiesia ranką Amerikai, bet Amerika ją atmeta

tf*

ji j ta .
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LIETUVOS MIESTELIUOSE IR SODŽIUOSE tojai pasakoja įvairių legen
dų; senesnieji žmonės dar n- 

Pirmosios žemės ūkio mokyk-vaikai. Ta mokykla Rietavo | traPnaf knip sunkiai arkliais | 
los sukaktis apylinkės ūkininkams buvo la liūtai buvo atgabenti iš Rusi-!

jos. Dabar šiedu liūtai išga-į 

bonti į Kaunu, kur jie puoš 
ir saugos Vytauto Didžiojo 
muziejaus iėjimą.

bai reikšminga, pakėlusi jų 
kultūrinį ir ekonominį gyve
nimą.

RIETAVAS, Telšių apskr.
— Šiemet sueina SO metų, kai 
Rietave buvo įsteigta pirmoji 
žemės ūkio mokykla. 1859 me
lais kunigaikštis Irenijus O- Iškeliam liūtai,
ginskis įsteigė žemės ūkio mo- BIRŽAI. — Astravo dvaro 
kyklą su lietuvių dėstomąja savininkas padovanojo Vytau- 
kalba. Mokyklai programą suj<0 Didžiojo muziejui du dide- 
darė lietuviškų kalendorių pir ||Us nwųalinius liūtus, 
masis liūdėjas Laurynas Tvin-j]^ ,notus kantriai ir tyliai 
skis. Į mokyklą buvo priima- saugojo dvaro rūmų duris. A- 

pie tuos liūtus vietos gyven-

PER 3 DIENAS PUSĖTINOS 
UŽ NAUJĄ RADIO

Po to vėl bus reguliarė kaina

Paklydę špokai

PANEVĖŽYS. — Atslūgus 
didiesiems šalčiams ties l’nne- 

buvo pastebėtas šešių 
špokų pulkelis. Špokai neat-Į 
rodė nuvargę ir vikriai rūpi
nosi susirasti maisto. Žmonės 
spėlioja, kokiu būdu viduržie
myje galėjo atsirasti špokai, 
kurie rudenį išskrenda į šil
tuosius kraštus. Ar galėtų bū 
ti, kad jie per apsirikimą per 
anksti būtų perskridę į savo 
gimtinę. Greičiausia, kad šie 
špokai dėl kuriij nors priežas
čių buvo palikę žiemoti Lie
tuvoje. Kadangi šie narsuo
liai išgyveno didokus 
tai gal jiems pavyks 
gai sulaukti malonaus 
sario.

— Dimitrovo darbo stovyk
loje dabar yra 74 žmonės, o 
vietos joje yra 150 žmonių. 
Už politinius nusikaltimus sto 
vykbutja 23 asmens}.

— Lietuva dabar padengta 
baltučiu sniego sluoksniu. 
Kaune sniego sluoksnis sie
kia 10 centimetrų, Klaipėdoje 
20, Zarasuose 30, Dotnuvoje 
15, Alytuje 25 centimetrų.

— Spaudos Fondas leidžia 
Vinco Kudirkos raštus ketu
riuose tomuose. Iki šiol Lietu
voje buvo tiktai Amerikoje iš
leistieji V. Kudirkos raštai, 
kurių jau nebegalima knygy
nuose gauti.

šalčius,
laimin-

pava-

Gen. Franko, Ispanijos sukilėlių vadas, seka savo kariuo
menės operacijas Bareelona apylinkėse. (Acme telephoto)

Naujoviškas Naujų Metu 
sutikimas

— Zoologijos sodas Kaune 
nupirko du didelius Sibiro lo
kius, kurie iš Sibiro per Le- 

| GRUDŽIŪNAI, Kėdainių ™*ra^ ir Klaipėdą jau at-
apskr. — Šiose apylinkėse i Kauną.

GELVONAI, Ukmergės ap ibaFt0S1 <laug Žmonės
, z<. , v. , piktinasi, matydami sveikus

skr. — Čia anksčiau nebuvo r ~
, , . ,vvrns ir moteris, gyvenančius
bendrai su- ' . ,. . . , ,

be jokio rimtesnio darbo.
papročio viešai ir 
tikti Naujosius Metus. Šiemet,
Gelvonų apylinkės jaunimas 
sumanė suruošti Naujų Metu 
sutikimą prie laužo, kuris bu- 

SKAUDVILE, Raseinių ap-'vo uždegtas 12 valandą naktį

Kur ūkininkauja lakūno 
Girėno brolis

10ANS & INSURANCE
i\ ai.i. iis iinv\<|kis

Building Management

JOHN P. EVVAI.I)
l!l AI.TV co.MPASV.

3236 S. Halsted St.
Phone CALUMET___

KUOMET PERSIVALGĘS 
GAUNI VIDURIU

PASILENGVINK ŠIUO PA
PRASTU ŠVELNIU BŪDU!
Mes visi mėgstame gerai pavalgyti. 
Bet atsitinka, kad nies nepasijunta- 
me. kai persivalgome maistingų, pa- 
gardytų valgių, o tas dažnai suke
lia užkietėjimą.
Kas sykį kaip tik jūsų viduriai už
kietėja, tai bandyk Ex-Lax. Jis jums 
padarys, kas reikia, išvalys vidurius 
ir neišves iš normulumo jūsų vidu
rių.
Ex-Lax gerai veikia, švelnus ir leng
va jj Imti. Jis taip gardus, kaip ge
riausias čokoladas. Visose aptiekose 
gaunamas dėžutėse po lo ir 25c.

1939 Zenitli Radio g ražiame kabinete... . £99 95 
Elektrinis Vietrola ir 12 lietuviškų rekordų 030.0^ 
Sbort wave neriai ir krėslelis ...................... $10*00

£149.90
Per tris iii,.na s nuolaida už seną -adio ... . £74.90

Lengvais išmokėjimais .... £7500
Norge ir L niversal Crown gasiniai pečiai

vertė $139.00 po.....................................$68*00
Ant užsakymo padarytas gražus Parlor Setas 

vertas $100.00, nuolaida už seną setą

♦»»». «i.... ...... .............  £49.00
Graži lempa dvkai.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE KRAUTUVĖ 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

Budriko leidžiama Radio Valanda iš WCFL 970 k. ne- 
deliomis nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare Chicagos laiku.

S Al 'GOK IS PA M P.G DZIO.I1MI ! 
NEPRIIMK KITOKIU!

Tėra tik vienas tikras Ex-Lax. 
Ieškok raidžių *-E-X—L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvieno atskiro 
šmotelio. Kad užtikrinti gerinusia*? 
pasekmes, tai reikalauk originalio 
10x>l4tx!

— Prasidėjus didesniems 
šalčiams Kaune ir provincijo
je padažnėjo susirgimai gri
pu. Šią žiemą gripu perserga
ma lengva forma.

skr. — Skaudvilės valsčiuje, j 
Vytautogailos kaime, yra žu- . . „ . ,
vusio transatlantini,, lakūno «'V<'"",JI.L 1 ™.Innžo l>"™ bais gyvnnlnjais ir pristatyti 
Girėno—Girskio tėviškė. Da-, pa8“k>s™kl!U"°J1 kalta> Prie darbo, iš korio jie galėti., 

bar čia gyvena jo brolis, grį
žęs iš Amerikos, kuris taip 
pat yra pakeitęs savo pavar
dę iš Girskio į Girėną. Jis ge
rai tvarko savo ūikį, perstatė 
visus trobesius. Gyvenamieji 
namai pastatyti dviejų aukš
tų, amerikoniško stiliaus. Žu
vusio didvyrio brolis yra po
puliarius gyventojų tarpe. Jis 
išrinktas j valsčiaus tarybą.

Vengia ūkininkiškų darbų

ŠIRVINTAI, Ukmergės ap
skr. Šios apylinkės ūkininkai 
labai nusiskundžia, kad šie
met ypatingai sunku gauti že
mės ūkio darbams samdinių. 
Ir atlyginimai žymiai pakilo.

Susirinko daug

Či
gonai bastosi iš kiemo į kie- 
!mą, prašydami išmaldos, bur
dami kortomis ir vaginėdami. 
Žmonės labai apsidžiaugė, kad 

(vyriausybė ruošiasi sutvarky-
apylinkės ti Čigonus, juos paversti sės- 

ižo buvo
pasakyta sveikiatnoji kalba, 
padainuota dainą ir viens su gyventi.
kitu sveikintas! Nauju Metą __ _____
proga. Toks Naujų Alėtų su-į ŠILO ALTAI, šakių apskr. 
tikimas visiems labai patiko šilgalių dvaro žemė per žemės 
ir, manoma, jis įeis į nuolati- reformą buvo išdalinta dau-
ili paprotį. ginusia to dvaro kumečiams.I

, Kumečiai, ilgus metus dirbę
Eglaites keičia vainikais 'dvarui, gavę nuosavybėn že-

mes sklypus, po 8-12 kakta rų, 
skr. — Pavedus spaudoje pro įsikūrė: pasista-
pagunda prieš eglaičių puoši-trobesius, užsivedė .sodus, 
ma ir medeliu naikinimą, šio- darželius, turi gražių gyvulių.

met. daugelis gyventojų atsi
sakė nuo eglaičių puošimo, o duose plotuose

ARI0GALA, Kėdainių ap-,

kambarius
vainikais.

papuošė eglišakių

Buvusiuose dvaro žemės dide- 
dabar įsikūrė

naujakurių viensėdijos.

______ — Lietuva ruošiasi įsteigti
savo konsulatus lenku uoste

V.i/Z'.ę/n girtavimas 'Gdynėje ir gal būt. Vilniuje.
SEREDŽIUS, Kauno apskr. Lenkai steigsią savo konsula-

Bernui tenka mokėti metams'— Seredžiaus miestelis yra ,tus Klaipėdoje ir Šiauliuose.
;>00 litų, duoti rūbus ir P*bią anį Nemuno kranto, kur Ibi-, --------
išlaikymą. I ažymetma, kad a- ūvsa įteka i Nemuną Prieš i -r v- ji •.. ... , , , ’ . nysa »MKa 1 Nemuną. mesi _ t Kauna atvyko naujai
pvlinkeje lanku darbininkų ne l<ar,i Dubvsos line buvo rlauir , - , r. i-- ’ i i* , .. ‘ . . ,K‘uū miinsos upe ouvo oau- pas]{,rtas Italijos prekvbos ai
trūksta, bet jie stengiasi gaut-|plukdoma popiermalkių, ku-1
ti darbo miestuose ir mieste- rjas ties Seredžium ištraukda 
liuose, o pas ūkininkus neno
ri dirbti.

Vilkai lankosi iv į miestus

ALYTUS. — Alytaus apy- 
1 linkėse žiemą esti gana daug 
! vilkų. Vienas vilkas kažkokiu 
| būdu užklydo net į Alytaus 
priemestį Vilniaus pusėje. Jis 
pasisukinėjo, ir dūmė į mišką. 
I’as ūkininkus vilkai apsilan
ko daugiausia naktimis ir pa
čiumpa smulkesnių gyvulių. 
Nors už vilkų nušovimą mo
kamos premijos, bet juos sun
ku išnaikinti, nes tai labai gu 
drūs ir apdairūs žvėrys.

vo iš vandens ir kraudavo į 
baidokus. Šiems darbams ir iš 
tolimesnių apylinkių atvykda
vo darbininkų. Darbininkai 
vasaros metu, gerai uždirbda
mi, smarkiai girtuokliaudavo 
ir keldavo peštynes, o žiemų 
kai kurie skursdavo ir apva- 
ginėdavoi ūkininkus.

Ir serediškiai ūkininkai se
niau mėgdavo pagirtauti ir 
patriukšmauti. Dabar šis įpro 
tis nyksta. Pereitų švenčių 
metu jau buvo pastebėta blni- 
vėjimo žymių.

stovas Lietuvai. Italų firmų 
atstovybės būsiančios atiduo
damos tiktai lietuviams.

Sušelpk neturtėlį varge, nes 
dėl to tau Dievas turtą ir da

Chicagos miesto majoras Edward J. Kelly, kuris atsilan
kys į Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choro parengimą, 

— Susisiekimo ministerija j Sckmad., Sausio 29 d., Lietuvių Auditorijoje, 7. v. v. Taipgi 
Kaune įsteigė pašto muziejų, i dalyvaus 21 wardo aldermonas Jos. F.. Ropa ir kiti žymūs
kuriame renkami bndingesnie- 
ji daiktai pašto, telegrafo ir 
telefono veiklos pavnizdavi 
mui.

— Dabar Lietuvos miškuo
se vyksta dideli darbai. 340 
girininkijose dirba apie 10,000 
medžių kirtėjų. 8000 vežimų 
veža sukirstą miško medžia
gą prie plukdomų upių ir gele 
žinkelių.

svečiai. (Skelb.)

PLATINKITE ‘DRAUGĄ

FAČTS YOU NEVER KNEW!
POPOLAR cuRoram. 
mctmoo or COB4MG & 
\ CMSSASES INIMlT 
\ CABLY DAV5*flS- 

\-TOFASSTWE. , 
\ PATltNT 

a \ TUUOUOHA 
■w_ \ LAKaCHOLC

< Among SOME
/kRAB TR1BES, A SCOVm

ON THE BACK OF ONĖS'
NECK , OOMPRISES A FORS 

OF &REET1NG

Iri-VMOUTH 
MASS HA3AH 

^ORFiClAU SKUNK 
■^'^LATCHER U a oDMPunr y 
<^ SKUNK CATCHIMaOOTFlT / 

WZ» RCCEKTVy FMStHTED/ 
TO HIM U X

JH THE INTER'OR OF HOU-ANd\ 
THE PEASANTS FIUL THEIR. \ 

mouths \azith CELERY 
LEAVĖ5 TO STOP TOOTMACHE

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midmest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

VIc Jnknls, m.v.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 

Norėdami Ką Nora Pirkti, Atminkite ‘Dr go’ Classified Skyr.
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Ka Papasakojo Grįžęs Is Ispanijos 
Kunigas

North Side (Cliieago) vei- jis pagalvojo, kaip neteisingai 
kęjtts Jonas Sriubas šiomis Amerikos laikraščiuose rasu- 
dienoinis gavo laiškų, uuo sa- ma apie gen. Kranco okupi.i- 
vo sūnaus Edvardo, kuris mo- tų Ispanijų.
kslas eina l)e Mažeikai Solio- “Jauni vyrai nuo devynio ’ 
lasticete įstaigose, San Auto- jįkos iki trisdešimts dviejų 
nio, Iexas. Tarp kit ko Ed- įlietų amžiaus tarnauja kokioj 
vardas rašo: nors kariuomenės daly. Vieni

“Šį sykį parašysiu, Brau- kariuomenėj, kiti policijoj, ki- 
gūs Tėveliai, ir įdomių žinių, ti kitur ir t.t. Kiekviena gru- 
Šį vakarų grįžo čia vienas pė turi kokį nors ženklų su 
mūsų kunigų, kuris virš še- Franco atvaizdu. Kariuomenė 
šis mėnesiu^ išbuvo Ispanijoj, aprūpinta naujausiais gink- 
Jis pats yra ispanas, tik *mo- lais, geriausiais lėktuvais li

ksiu čia, Tarase, metai atgal geru maistu bei priežiūra.
baigęs.

“Jis pasakojo, kad važi im
damas į Ispanijų vis galvo
ję8, j0£ ten rasiųs didelį ba
dų, skurdų, daug betvarkės 
ir t.t. Bet pasirodė, kad Fra
nco užimtoj Ispanijoj visur 
kuo gražiausia tvarka. Vis-

Gen. Franco tvarko visų žmo
nių gyveninių, protingai, su 
tokiu malonumu, kati gyven
tojai gatavi savo gyvybes už 
jį atiduoti. Kurie buvo tur
tingi, viskų atidavė karui ve
sti iki pergalės. Iš Argenti
nos ir kitų kraštų dažnai gau-

Pagerbiamas 
Dr. Bukantas

Patarlės
K:is miiloka skaityti, 

Za.asiškiai '“‘gelbsti nei akiniai.

LIETUVIAI DAKTARAI
tam

ŽAK ASAI. -
stato Zarasuose l)r. Bukantui Žadinys, tai taip, kaip sap 
paminklų, kuriam žmonės no- radinys, 

riai aukoja. Jau paruošta ir
atiduota spausdinti knygų a- 
pie Dr. Bukantų; spausdina
mos atvirutės su jo atvaizdu, ausinę giedok 
kurios bus platinamos visoje 
Lietuvoje. Zarasiškiai noriai 
remia visus gerus sumany
mus, kurie siekia tikslo pa
gerbti to krašto žymaus vei

kėjo, geradario ir švietėjo Dr.

Bukanto atmininių.

Ir pelė savo urve ginasi. 
Žodžiais maišo nepripildysi. 
t\eno vežime važiuoji, lo u

PLATINKITE “BILAI GĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

AKIŲ GYDYTOJAS

, , • • • , narna geros pagalbos,kas kaip geriausiuose laikuo- ° L
se. Visur galima gauti ko tik 
nori. Valgio užtektinai. Dirb
tuvės visur dirba. Traukiniai

“Sukilėliai jau prieš pen
kis metus ruošėsi tam sukili
mui slapta praktikuodami ka-

Ilar.old Stassen, naujas Minnesota valstybės gubernatorius, 
prieš dešimtį metų buvo geležinkelio konduktorius, čia jį 
matome kaipo “guest conductor” naujame traukiny, kuris 
šiomis dienomis pradėjo vaikščioti tarp Twin Cities ir Chi
cago. (Aeme photo)

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETIUCALLV AKIV 
I.IITIVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

vaikšto. Žmonės linksmi. Vi-1 lnuose. Kai atėjo laikas, jie 
sur malonu. Visi maloniai su buvo kuo geriausia prisiruo- 
tavim elgiasi. Bažnyčios pil-, šę. Su tokiais karininkais gen. 
nos žmonių. Visi prašo Dievo, Franco lengvai tuojau užėmė 
kad karas baigtus. Visur lai-. didelius plotus Ispanijos. Šie 
Komos novenos. Gyventojai e- karininkai neina į mūšį neiš- 
lgiasi katalikiškai, nešioja ka- klausę šv. Mišių. Ir jie visa- 
.alikiškus ženklus. Sekmadie- dos yra pirmose linijose, 
niais nei vienas neapleidžia “Amerikos laikraščiuose 
bažnyčios. Visa tai 'pamatęs kai kada rašoma, kad Ispani-

STANDARD FEDERAL SAVING S 
LOAN ASSOCIATION OE CHICAGO

M
h 4192 ARCHER AVENUE

(SOUTH KAST COKMJl AltCUEK AND SACRA.UENTO AVENUE)

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

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

Išmokėjom 4% už padėtus pinigus.

Duodam paskolas ant 1-mų Morgičių, nuo 
1 iki 20 metų lengvais mėnesiniais atmokė
jimais.

SEFETY DEPOSIT DĖŽUTĖS 
GALIMA PASIRENDUOTI

OFISO VALANDOS: nuo » ryto iki 5 vak. Seredom nuo 9 Iki 12 d., 
Suimtom nuo 9 ryto Ik>. S vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAVINGS
i.ND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Phone Lafayette 0461
J U SZiN UACKIEWI€!B Pres

HELEN KUCHIN&KA3, See.

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 

I svaigimo, • akių įtempimo, nervuotu- 
i mo, skaudamą akių karštį, atkaišo 
i trumparegystę ir toliregystę. Priren-

joj gen. Franco pusėj esama 
daug vokiečių, italų. Netiesa 
Italų skaičius kiek didesnis,

drabužių. Visi priversti 
riauti ir sykiu dirbti, 
daugely vietų dirbtuvė-.

Antradieniais, Ketvirtadieniais n 
Penktadieniais

Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M

3147 S Halsted St, Chicago
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M..

— ■ -- ■■■ -.11. — ' »
Ofiso Tel. CANal 2345

į OR, F. C. WiNWJNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tel. CANal 0402

2305 So. Leavitt Street

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

bet vokiečių visai mažai. Ka- darytos, Jaukai dyki, žmonės
riauja su lojalistais 'patys is
panai. Vadinamieji M nors ii 
gi yra kaip ir ispanai.

“Raudonieji - lojalistai — 
visi svetimtaučiai: ameriko
nai, prancūzai, vokiečiai, če
kai, rusai. Gi visų jų vadas 
žydas Rosenberg. Jis slaptai

badu miršta. Net arklių nėra 
valgymui. Sakoma, kad kai 
kuriose lojalistų valdomose 
vietose buvo pasireiškęs net 
kanibalizmas.

“Per šį kartų Ispanija vi
rto kankinių afena. Žiauriau
siu būdu nužudyta dešimts

viskų vykdo. Iš šalies žiūrint tūkstančių kunigų ir trisde

atrodo, kad lojalistų gjalva 
via ispanas. Bet tai ne.’Rb- 

senberg ir jis visas direkty
vas gauna iš Maskvoj per ra
dio.

“Lojalistų pusėj žmonės J 
nieko neturi: nei maisto, nei 1

Virginia Capi. italė, pagar
sėjusi šokikė priėjus liepto 
galų. Šveicarijoj suimta pasi
rodė esantį tarptautinio šnipų 
tinklo lyderis. Jį buvo įtaria
ma. Prancūzijoj, Ispanijoj ir 
Šveicarijoj. Uždaryta kalėji- 
man paskelbė bado streikų.

! bet prievarta buvo maitinama. 
Paskui išmušus langų stiklo 

! šuke norėjo nusižudyti persi- 
■ plaudama svarbiausias kraujo 
į arterijas. Dabar gydoma ir
I
pasveikus bus perduota teis
mui. (Aeme photo)

gia teisingai akinius. Visuose atsit.
kiniuose egzaminavimas daromas su Į Kcs. Tel. Beverly 4868. 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati

taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ

OR. GEORGE i. BL0Ž1S
Rd.

šimts tūkstančių seserų. Kan
kinimui išgalvoja visokių bū
dų. Su seserimis elgtasi gy
vuliškai. Užimtose vietose fra- 
nkistai radę gatvėse nuogus 
supurvintus, sudraskytus, vi

saip išniekintus moterų ir me
rginų lavonus. Kunigams bu
vo nuplautos rankos, kojos, 
nosys, išpiauti liežuviai, nu
luptos odos, aliejuj sudeginti 
ir t.t. Bažnyčios išgriautos, 
statulos sudaužytos. Tik pli
ki mūrai belikę.

“Per visų valandų tasai ku
nigas piešė tokias šiurpias 
raudonųjų veikimo scenas, kad 
šiurpas ėjo per visų kūnų“.

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Telephone REPuhlie 9723

KAL & ZARETSKY
•LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenm
VALANDOS

Pancdėlį. Utarninke ir Ketvprr 
nuo 2 iki 9 vai. vakar* 

Reredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 » ■ 
Rnhatoį nuo 12 iki 6 v »

Tel Prospect 1012 
It.ev Tol Rnuubli. F.IU

DANTISTAS

2201 VVest Cermak
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
________ pagal s u t a r t į.__________

DR. P. J. BElNAR
(fckfcj L AlvA t Siu Vs )

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
6yoo 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.

. i

Telefonas HEMlock 6286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Maręuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 /aL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CAPitol 2828

OR. W. J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4309 W. Fullerton St
OFISO VALANDOS:

1 4 po piet ir •—8 vak.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą 
į Seredomis ir NedūL pagal sutartį 
Į ________Sekmadienį susitariąs______

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 Sa Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDway 2880 
OFISO V ALANDUS:

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

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tet 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. dieu*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARiAJ
ei. YARds 5921 
es.: KENwood 5107

OR. A. J. BERTASH
Res 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel HRMlock 4848

Zevery woman 7 
r I KNOW NELIES ON

LISTERtttE
FOR

DANDRUFF

toresd to point lito woy to hoir 
UoMi to tMr omo felkl For «omo 
tmow fhat a haahhy bood produca 

kairi And that*i wky
•v«rywk«ro aro pointing lo 

iocumog oF 
irM ooorUtM Iko

•eolą. Mmm take* tfco duM, parchod 
kak and bdoo> lt back to gtowm0 
keakk. FookoI b <o ocoooaiicalj a

0M« a long way. Ask yo«r 
dntoobt for Rw rogular 50c sizsk 
Or, wr«o for a aonorous Mat kol* 

fo oovor aacfcbn

Clinica prove Liaterine Antiaeptia 
reachea and kilia dandruff germ
There is no easier, moro dellghtful, or 

effcctive way of kcupinR dandrutf unilor 
control than with Lislerlne Antisepiic, 
famous for moro than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and follovr 
with prolonged massage.

I,isterine Ani.lseplic gets rid of dandruff 
because lt kilis the germ that eauses dan
druff—the ųueer Utele bottle-shapcd bac- 
teria fPityrosporum ovale) that surroundi 
the hair and covers the scalp.

Don't waste tlme with remedies that 
norely attack symptoms. Ūse Listerino 
Antlseptic, the proved treatmenl that gets 
at the cause. The only treatment we knonr 
of that. is bae.ked by ten years of resoarch 
and a clinioal reenrd of suoooss ln the 
great majorlty of rases

Lambert Pbarraacal Co.. St. Louis. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FORDANDRUFF

DR. J. J. S1M0NA1IIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marquette Road
V*l 2-4 tr 7—9 vok.
1446 So. 49th CL

oubaiumta uuo 1- h rakara 
'<el.v. lt Nedėliotum amitarua 

Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Suuduys by appoiutinent

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartį

Office TaL YARda 4787 
Namų Tel. PROapect 1930

Tel OANal 6122.

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

Nuo 7 iki 8 v. v.

FOM-OL Y

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Nedėliom ir Trečiadieniai! 

Pagaal Sutartį,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36

Z56 VVest 35th Street
TeL OALumet 5974

OFISO VALANDOS 
. «. ryto du 8 r. vakare, ikakinaat

tckmadieaius ir treėiadieaiua

OR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Resideucijos TaL BEVerley 8244

OR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAH IH CHIRURGAS

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

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

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6650

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

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

6 iki 8 vaL vakaro

Tel. LAPayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
OTIBO VALANDOS i 

II vaL ryto iki 9 vai. vakaare
ii Trotiadioniaii

TeL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
I Seredoj pagal nutartį______

DR. V. E. SIEDLINSKI
Dantutae

4143 South Archer Avenue
Telefonai LAPayette 3660 

Antradieniam, Ketvirtadieniam ix
Penktadieniai*

4631 South Ashland ACL
TU. YARda 0904

. .. . .



c 1 DRAUGAS
CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

Vakaras Pavyko
Šv. Juozapo draugijos su

rengtas “Lietuviškas vodevi
lius” praeitų sekmadienį, Lie
tuvių Auditorijoj, pavyko. Pu
blikos atsilankė skaitlingai ir 
visa gėrėjosi vakaro įvairu
mu.

Programų atidarytu su (1) 
“Karvelėli” ir “Šaltyčius”, 
kurias išpildė mišrus choras, 
varg. S. Žyliaus vedamas, (2) 
Akordinų orkestrą, (3) “Tas 
mano palvys” (monologas) 
padainavo T. Karašauskas, (4) 
“Meilė’’ ir “Senas bernas” 
solo padainavo YVaukegano 
solistė Ona Žylienė, (5) ko
medija “Jonas Šmitas keliau
ja namo” vaidino Pranas Pe
truška ir Jurgis Bukantis, (6) 
Visos publikos padainuota ‘Ar 
aš tau sese nesakiau’, (7) 
“Pas močiutę augau” ir “Siu 
ntė mane močiutė” pirmų ka
rtų “Rožių choras”, (8) “Ma
no nelaimė”, juokingų kome
dijų labai gerai vaidino, Iza
belė Kiškiūtė, T. Karašaus
kas, P. Alekna, J. Matulėnas 
ir S. Kazakaitis. Veikalėlį pa
rašė ir daug prisidėjo prie 
surengimo šio vakaro žinomas 
veikėjas Pr. Bujanauskas. (9) 
Lietuviškų tautiškų dainų pa
dainavo bei pagriežė broliai 
Vaišnorai, (10) “Subatos va
karėlį” išpildė moterų choras 
ir publika. Vakaras baigtas 
šokiais. Programos vedėju bu
vo G. P. Bukantis.

jonams už atsilankymų, ir au
kas. Vakaras davė pelno.

J Kas Naujo, Kas Gero 
Motery Sy-gos 48 kp.

(puota buvo parapijos salėj). 
Dalyvavo daugelis svečių, nes 
kiekviena sąjungietė turėjo 

Metinis kp. susirinkimas į- progos atsivesti 'kavo drauges, 
vyko sausio 3 d. mokyklos Veikimo Komisija visas gra-

Šv. Baltramiejaus choro va- kambary. Valdybon 1939 me- žiai pavaišino. Lauksim dau- 
karas įvyks sekmadienį, sau- tais išrinkta: dvasios varias giau tokių vakarų, 
šio 29 d., Lietuvių Auditori-1 gei*b. klebonas kun. 11. J. Vai- Mėnesinis kp. susirinkimas 
joj. Bus atvaidinta dviejų ak- čūnas, pirm. — P. Zakarienė, įvyks vasario 6 d. mokyklos 

vice pirm. — Ona Rašinskie- pirmam kambary. Prašoma vi- 
nė, nut. raštininkė — Olga sų narių atsilankyti ir naujų 
(Štašaitė) Hurasid, fin. rašt. narių atsivesti.
— O. Gudienė, iždininkė — Narės prašomos nepamiršti

tų operetė “Klaipėdos Julė”. 
Nepamirškime, jog choras da
ug yra mums pasidarbavęs ir 
niekuomet neatsisako dalyvau 
t i mūsų parengimuose. Taigi 
jam galėsim atsidėkoti tik at-

Stasė Balkojytė, iždo globė- susirinkti į parap. salę 2 va
jos — A. štašaitienė ir K. Ba- landų popiet, sekmadienį, sau 

kalba (valdžios rūpesčiu) dy-reienė, tvarkdarė — J. Stan- šio 29 d. Fotografuosimės.
silankydami j šį vakarų.

Pamokos
Lietuvių Auditorijoj anglų 

kai būna duodamos pamokos 
įsigijimui pilietybės popierų, i 
rašymo, skaitymo ir t.t. kas

kienė, korespondentė — E.
Vaičūnaitė.

Taip pat išrinkta veikimo 
komisija visiems 1939 metams: 
A. Štašaitienė, K. Barcienė,
P. Zakarienė ir O. 

turi
Gudienė.
sudariuspirmadienį ir trečiadienį va- j Komisija jau 

karais, o ketvirtadieniais po- planų. Kuopa džiaugia-
piet duodama pamokos apie
namų ruošų ii’ šeimininkavi
mų. Gi ketvirtadienio vaka
rais lietuvių kalba bus dėsto
mos pamokos gavimui pilie
tybės popierų. Mokins A. J. 
Sutkus ir Jonas Jakutis. Tai
gi kam reikalinga, pasinaudo
kite proga.

Šv. Baltramiejaus parapijos 
metinis susirinkimas įvyks se
kmadienį, sausio 29 d., popiet, 
Lietuvių Auditorijoj. Bus iš
duota metinė parapijos atskai
ta, renkama komitetas ir sva
rstoma kiti parapijos liečian- 
tieji reikalai. Enrikas

si, kad su savim turi centro 
raštininkę M. Vaičūnienę, su 
kuria gali daug kų pasitarti 
kuopos reikaluose.

Su sausio 1 d. prasidėjo va
jus. Kuopa žada pasidarbuoti 
ir įrašyti naujų narių.

Nutarta nusifotografuoti ir 
užsisakyti puslapį M. S. Ju
biliejinėj knygoj. Nes mūsų 
organizacija šiais metais mi
ni sidabrinį jubiliejų. Taip 
pat prisidės su auka $15.00.

1939 metai gražiai pradėti. 
Sausio 17 d. kuopa buvo su-

Šv. Kazimiero seserys, va
rdu visos mokyklos mergai
čių, kurių bunco ir card par
ty vakarėlis įvyko praeitų sa
vaitę, įsigijimui naujo karpe- 
to mūs bažnyčiai, nori ištarti 
širdingų ačiū visiems parapi-

ŠIS IR TAS
Kada lėktuvas “Cavalier” 

skridęs iš Bermudų į New 
York buvo priverstas nusilei
sti Atlanto vandenyne, jo ke
leiviai, tikintieji, ar netinkin
tieji, tuojau pradėjo poteriau 
ti. Ir Dievas jų neapleido. Pa
sirodo, kad, atsidūręs mirties 
glėbyje, kiekvienas žmogus 
šaukiasi Dievo.

Visoj Amerikoj seniausia 
katalikų bažnyčia yra Šv. My
kolo vardo Santa Jb’e, New Me- 
xic<x Iš lietuvių bažnyčių A- 
merikoje, kiek man teko ma
tyti, gražiausia ir viena did
žiausių yra Šv. Alfonso var
do, Baltimore, Md.

Prezidentas Roosevelt išsta 
tė savo arklį metinėje arklių 
parodoje. Arklio vardas ‘New 
Deal’.

tai mums vietiniams reiktų 
tikrai skaitlingai ir gražiai 
pasirodyti. Cicerietis

Irena Aitutytė, viena uo
liausių Liet. \ ycių Chicago a-

T . , . , , , , . . pskr. choro narių — nuo nio-
Linkiu 48 kp. valdybai n, , , ,. - , .r . . . kyklos dienų jame dalyvauja

ir šiandie yra viena choro so
lisčių. Sekmadienį, sausio 29 
d., Lietuvių Auditorijoj cho
ro koncerte (Įvairumai 1939 
metų) dainuos solo.

visoms narėms pasisekimo.
Korespondentė

Cicero Marijonų 
Rėmėjų Skyrius Dirba

Sausio 31 d., parapijos sa- ; ~
lėj, 7:30 vai. vakare, Marijo- kelionę į Pietų Amerikų, kū
nų Įstaigų Rėmėjų įvyks kau-1 ri kainuoja apie 300 dol. ir

Koncertas Ir Šokiai
Šv. Grigaliaus choras ren

giasi prie koncerto su šokiais. 
Koncertas bus vasario 19 <1., 
parap. salėj. Choras žada pa
tiekti kų nors naujo. Varg. A. 
Mondeika deda pastangų, kad 
koncertas būtų vienas iš šau
niausių. Dainos, kurias išpil
dys choras ir solistai-ės, dar 
nebuvo girdėtos lietuvių tar
pe, nes yra vėliausi kūriniai. 
Komisija visų prašo tų dienų 
rezervuoti koncertui.

“Valentine Dance“
Am. Liet. Kat. Dukterų klū 

bas ruošiasi prie metinio “Va
lentine” šokių, vasario 11 d., 
parap. salėj. Grieš gerai žino
mi Henry Peters and his Swi- 
ngsters orkestrą. Rengimo ko
misija kviečia visus atsilan-
kyti.

liukais žaidimo pramoga. Re
ngimo komisija ir visi 21 sky
riaus nariai su gerb. klebonu 
kun. Vaičūnu priešakyje, dir
ba — platina tikietus, renka 
dovanas, kad pramoga visais 
atžvilgiais kuo gražiausia pa
vyktų. Ir tikrai, taip bus.

Vakarykščiam “Drauge”, 
Cicero žiniose teko skaityti 
Žvalgo pranešimų, kad didž.

taip pat prisidėjo prie Loretto 
ligoninės. Matot, brangūs skai 
tytojai, kur gerb. kun. Vaičū
nas neprisideda. Be jo rankos 
palytėjimo jokis labdaringas 
darbas nepraeina. Už tai, ir 
mes, ciceriečiai, įvertindami 

savo klebono pastangas, būki

me taip malonūs, sausio 31 d. 
7:30 vai. vakare parapijos sa
lę užpilęlyti. Tikimasi, kad į

gerb. klebonas kun. Vaičūnas! rengiamų pramogų atvyks ir
rengus pagerbimų valdybos padengė vieno misijonieriaus tiš Chicagos Marijonų rėmėjų,

M indzoro kunigaikštis su savo žmona La Croe viloje, Prancūzijoj, kur šiuo 
metu gyvena. (Acme photo)

jjai jaučiamas darbiuinkų tru
kumas.

Šitokia kalėjimų tuštiuimo 
priemonė yra labai originali 
ir įdomi. Patyrimas parodys, 
kaip pavyks tų naujų sumany
mų įgyvendinti. Jeigu gerai 
pavyktų, tai būtų gana gerai 
ir įdomiai išspręstas ne tiktai 
padorių kalėjimų trūkumo 
klausimas, bet ir būtų suras
tas naujas būdas kovai su nu
sikaltimais.

Koks žmogus, tokia turi
būti ir kalba.

Laimė ar nelaimė, dažniau
siai nuo tavęs paties pareina.

Svečių valgis iki vartų.

Kaip Bus Tuštinami
Lietuvos Kalėjimai

KAUNAS (VDV) — Sako
ma, kad carų Rusija turėjusi 
gerus kalėjimus, bažnyčias ir 
spirito varyklas. Nelengva į- 
rodinėti, kiek toks pasaky
mas yra pagrįstas. Bent Lie
tuva šitų įstaigų gerų nepa- 
veldėjo. Rusų cerkvių Lietu
voje bendrai mažai tebuvo, 
nes joms trūko maldininkų; 
įspūdingas paliko tiktai Kau
no tvirtovės soboras (dabar 
kariuomenės įgulos bažnyčia). 
Spirito varyklos taip pat ne
pajėgė patenkinti net gana 
kuklių reikalavimų, ir jos tu
rėjo būti pagrindiniai pertva
rkytos. Dar blogiau su kalė
jimais.

> Kai kur pakalbama ir para
šoma, kad Lietuvos kalėjimai 
perpildyti, kaliniai gyvena ne
pakenčiamose sųlygose dėl an
kštumo. Tas dalinai tiesa. Ru
sai dabartinėje nepriklausomo 
je Lietuvoje turėjo tiktai du 
didesnius kalėjimus — Kaune 
ir Suvalkų Kalvarijoje.

Rusai anuo metu Lietuvoje 
turėjo daugiau kalinių negu 
jų yra dabar.

Tikimasi, kad atsiras pa
kankamai asmenų, kurie leng
vesnius ir atgailaujančius nu
sikaltėlius ims darbams. Tuo 
labiau, kad Lietuvoje kai ku
riais metų laikotarpiais stip-

Oood looklng hair is ati ossat 
to a man. lt stamps him at a 
•reti groamed gentieman. Fank 
ai givas a man’s hair glow* 
Ing health and handsoma 
rgrooming through ils amazlng 
t2-fold povvar^Jt cleon* and 
nourishe*. Fom-ol i* a rich, 
'foaming oil shampoo whictt 
takes unkempt, sickiy hair 
(man’s* *omon's or chUd’sk 
and leaves it ciean as a whis> 
tie and sparkling with health. 
Fom-ol is so economical;a littie 
goes a long way. Ask your 
druggist for the regular 50c 
•iže. Or, write for a generous 
Iriai bottle, endosing 10c to

packing

FOM-OL
■m tto istnifm... t tratanti

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, 
Vėfjo ar Dulkių, vartokite kelia la
šus Murinę: Palengvina Butanu 
slas akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suauguatama 
Visose Valstlnėae.

Daktarai pripažįsta, kad rai 
vyinasis (stretcbings) yra la
bai naudingos sveikatai ir kū
no svoriui numesti. Gera ži- 

Ši rusė 1933 metais buvo iš- nia moterims.
tekėjusi už britų lakūno Bry- _________
an Grover, kuomet jis Rusijoj šiemet kino (judamųjų pa
turėjo tarnybų. Už metų, la- veikslų) karalium išrinktas 
kūnas turėjo išvykti į Persi- Tyrone Power, o karaliene — 
jų. Kai norėjo grįžti j Rusi- dainininkė Jeanette McBo- 
jų pas žmonų, bolševikų vai- nald. Pereitais metais jų vie-; 
džia atsisakė duoti leidimą, tose karaliavo Clark Gable ir 
Per penkis metus jie du buvo Myma Loy.
išskirti. Pereitais metais Gro- ________________
ver lėktuvu slapta nuskrido į! Ateinančių vasarų, nežili-, 
Rusiją išsivežti savo žmonų rint į kurių pusę — rytus ar 
iš darbininkų “rojaus”. Jis vakarus — cbicagiečiai vyks 
buvo suimtas už tai, kml be atostogų, jei tik norės, galės 
leidimo atskrido į Rusiją. An-j pamatyti pasaulines parodas, 
gių vyriausybei įsikišus, pal- San Francis®© paroda atsida- 
iuosuotas iš kalėjimo ir leista rys vasario mėnesį, o New

VVriFe"A World of, Comfort for Your Byo»” MURINĘCOMPANY (į'iSJg

HE AWFUL PflICE YRU UI FOR BŪRO

NERVOUS

išsivežti žmonų į Angliją. 
(Acme photo)

York — balandžio mėn.
J»A.S.

W1
čemgijonu, Sausio 31 d., Colįseume.

Talun, 299 svarų ristikas, kuris risis su Danno O’Makoney, buvusiu pasaulio

Cbeck Rclnvv And See If You Have 
Any Of The Signs

Ouivaring nervra can mak« ynu old and 
fcaggard looklng, eranky and hard to liva 
vritfi -can kaap ynu atrak* nighta and rob 
you oi good health. good t litine and lobe.

Don’t let youraelf r'go** likę that. Start 
lakine • gond, rellable tonie—one made etpe. 
nally for vomen. And could you aak for any- 
thlng trhoae beneflta have boen better proved 
than trorld-famoua Lydi* E. Plnkham'a 
Vegetahlo Compound?

Let the vrholeeome herbą and roota of 
Plnkham'a Compound help Nature calm 
your th riekt n g nervea, tone up your ayitem, 
and help leaaen diatreae Irom female funo- 
tional diaordera.

Makt a nota KOW to get a bottle of thla 
ttm*-prov«a Plokham'i Compound TODAY

vrlthout fall from yopr druggltt. Over a rail- 
llon trornen havn vrlttan ia let tere rapartlng 
vrondėrful beneflta.

For the paat 60 yeara Lydla E. Pinkhaka’a 
Vegetahle Compound hae helped grataful 
ttomen go "amlllng thru" trylng ordeala. 
Wbv uot let lt help YOU?
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Lietuvos Vyčių Chicago apskrities choras, vedamas muz. .J. Saulio, rytoj, Lietuvių Auditorijoj, išpildys nepaprastą 
programą — “įvairumai 1939 metų”. Programoj, be choro ir solistų dainų, bus vaidinimo, jumoro ir t.t. Pradžia 5 vai. 
vakare. Po programos bus šokiai.

Rytoj Įvyksta L. Vyčių So. Chicago Žinutes Metinė Pramoga 
Chic. Apskr. Vakaras

u 1939 mietų įvairumai” bus

Sausio 29 d., Šv. Juozapo 
bažnyčioje bus primicijos ger-

rytoj, sausio 29 d., Lietuvių biamo kun. Petro Ciniko, MIC.

Auditorijoj. Pradžia 5 vai. va
kare.

Choras, vadovaujant muz. 
J. Sauriui, pasiruošęs progra
ma publiką patenkinti. Prog
ramoj, be choro, dalyvauja 
solistai, šokėjų grupė ir Est- 
rer Easter šokių mokyklos ir 
iš Šv. Kazimiero Akademijos 
ir daugelis kitų.

Po programos šokiai 8 vai. 
vakare. Grieš Jack Kelly’s ra
dio orkestrą, vadov. Ed. Kel
ly. M. B.

Primicijantas Mišias šv. lai
kys 11:30 vai. ryto.

Džiaugiasi tėveliai, sesutė 
ir brolis, taipogi daug džiaug
smo priduoda ir Šv. Juozapo 
parapijonams, sulaukus dar 
vieno Kristaus kareivio.

Sveikiname kun. Petrą Ci
niką, linkime sveikatos ir iš- 

1 tvermės Kristaus Vynyne. Po 
šv. Mišių pietūs įvyks para
pijos svetainėj.

Pranešimas Visuomenei
Šiuomi pranešame, kad 

“1939 metų Įvairumai” bus 
vaidinami tik vieną sykį Chi
cagoje, kadangi veikalas rei
kalauja didelės scenos, orkes
tro ir kostiumų, kas daug kai
nuoja. Jei bus kartojama ku
rios parapijos svetainėje, tai 
tiktai dalis bus atkartota.

Tad kviečiami visi atsilan
kyti sekm., sausio 29 d. į Lie
tuvių Auditoriją. Pradžia 5:30 
vai. vakare. Po programos šo
kiai. Grieš Jack Kelly’s radio 
orkestrą, vad. Ed. Kelly.

M. B.

Pereitą sekmadienį įvyko 
metinis parap. sus-mas. Kleb. 
kun. M. Švari y s smulkiai iš
dėstė visus parap. reikalus, 
įplaukas ir išlaidas. Pasirodė 
trumpu laiku Šv. Juozapo pa
rapijoj daug darbo atlikta, < 
Parapijonai džiaugiasi. Į ko
mitetą išrinkti senieji, išsky-j 
rus kelis naujus. Vardų nesu-1 
žinojau.

Užgavėnių Balius
ARD 8 skyrius rengia ba

lių vasario 12 d., 5 vai. va-
NORTH SIDE. — Sekma

dienį, sausio 29 d., Šv. Myko
lo parapijos svetainėje, 1644 kare, Raubflnų svetainėje, 
AVabansia avė., įvyks metinė 6557 So. Talman avė. Visi
pramogėlė, kurią rengia Šv. 
Ražančiaus draugija. Per va
karienę gražią programą iš
pildys mokyklos mergaitės, 
vad. seserims Kazimierietėms. 
Be to, dainuos vietiniams ge
rai žinoma ir seniai tarpe mū
sų gyvenusi dainininkė Ona 
Juozaitienė, taipgi vietinis 
dainininkas Vincas Civinskas 
ir mergaičių choras.

Po vakarienės bus šokiai. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

Įžanga 50c. Pradžia 7 valan
dą vakare.

J

Daug socbicagiečių matėsi 
“Draugo” koncerte, Sokol sa
lėj. Visi, girdėt, patenkinti 
programa. Valio, “Draugas”, 
mūsų katalikiškas dienraštis.

Linksmos Žinios
Dvi poros į naują gyvenimą

INDIANA HADBOR, IND. 
— Sv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
Sakramentą: sulįsto 11 d. Gus 
Mikalauskas su Delfiną Moc- 
kaityte ir sausio 21 d. Patsy 
Natale su J. Kaze Laucinte.

Sausio 22 d. br. Motuzai 
Harbore, Šv. Pranciškaus pa
rapijos salėje, rodė II dalį -pa
veikslų apie Lietuvą. Visi iš
sinešė gražių įspūdžių ir bu
vo sužavėti Lietuvos grožiu.

Dubickai atvykę sausio m. 
pradžioje iš rytiniu valstijų 
(Gonn.) laikinai gyvena pas 
Dubickienės tėvus Jurgučins. 
Girdėt, Dubickai pasiliks gy
venti Harbore visam laikui. 
Harboriečiai džiaugiasi nau

jais parapijiečiais, kurie jau 
iš pat pirmutinių dienų pa
rodė daug veiklumo ir noro 
darbuotis parapijiniam ir or
ganizaciniam gyvenime. Rap.

SKAITYKITE VIEN KATA- 

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

MALDAKNYGĖS

maičių K. Klūbo “krikštynų” 
vakaras, su labai mišria pro-1 
grama ir šokiais. Programoj I 
bus solo ir duetų, dialogas ir I 
monologas. Kūmais bus Hollv- 
wood Tnn salės savininkas Jo
nas Juška ir Krikščiūnienė, 
4501 So. Ashland avė. Orkes
trą Pr. Bistro. Klūbietis

Angelas Sargas, juod. virš. patik............................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš............................ $L.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais........... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš............................................................................................................... $1.50

Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.................................75c
.Titrus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .......... $2.53

‘ ‘ DRAUGO ’ ’ KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

J?

Jr
Sveikinu Dienraštį “Draugą” jo 30 metų 

Jubiliejaus Proga

kviečiami atsilankyti. Įžanga 
15c. Šokiams grieš lietuviška 
orkestrą. Programoj bus mu
zikos ir dainų. Be to, šoks 
Čikagos teatro grupė vadovy
stėj Miss Mary dėl Peslev. 
Bus ir kitokių pamarginimų.

Mrs. J. Urba

Žemaičių K. Klūbo 
“Krikštynos”

Šeštadienio vakare, sausio 
28 d. IIollyw«od Inn salėje,

Komisija 2417 W. 43rd St., įvyks Že-

REUMATIZMAS
SAUSGĖLE

Nealkankyklte savęs skaus- m
■ mais: Reumatizmu. SausgBle, 

Kaulų Oeilmų, arba MUlun- ■
■ g-lu — raumenų sunkumu: nes . 
_ skaudėjimai naikina kūno ry- ■

vybe Ir dažnai ant patalo pa- s
■ guldo.

CAP8ICO COMPOUND mos- ■
■ tis lengvai prafiallna vlrimlng- _ 
B tas Ilgas; mums Šiandien dau- ■

gybė žmonių siunčia padSko- g
■ nes pasveikę. Kaina 60c. per ,
_ paltą 66c, arba dvi už >1.06. ■
■ Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- - 
B TOS** augalais gydytis, kaina ™

60 centų. . ■

■ Justin Kulis ■
■ 3269 80. HALSTED 8T.
■ Ohicaso. DL

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
BEERS

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

Urmo (vvbolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pns NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

Jubiliejinė Vakarienė
BRIDGEPORT. — šv. O- 

nos dr-ja rengia 26 metų gy
vavimui paminėti su šokiais 
vakarienę, Lietuvių Auditori
joje (mažojoj svetainėj) sau
sio 29 d. Pradžia 5 vai. va
kare. Įžanga 50c. Bus priė
mimas naujų narių nupigintu 
mokesčiu.

Kviečiame narius ir sve
čius kuo skaitlingiausiai su
sirinkti. Komisija

Šv. Juozapo parap. choras 
rengiasi prie kaukių (maska
radinio) baliaus, kuris įvyks 
vasario 12 d., parap. svet. Bus 
gera muzika. Pelnas skiria
mas parapijos naudai. Komi
sija uoliai darbuojasi platin
dama tikietus, ypatingai cho
ro vadas, muz. K. Gaubis. Nuo 
širdžiai kviečiami visi atsi
lankyti. Rap.

XII-sis Marijonų Rėmėjų 
SEIMAS

įvyks

Sekmadieni, Vasario-Fehruary 5 d., 1939
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

33rd St. ir Lituanica Avenue

Seimas prasidės 11 valandą iškilmingomis Mišiomis 
Rėmėjų intencija ir bus pasakyta atatinkamas pamdk- 
slas Šv. Jurgio bažnyčioje.

Po pamaldų bus salėje atstovams pietūs. 
Posėdžiai prasidės lygiai 2 vai.

Seimui pasibaigus bus 6 vai. Misijonierių išleistuvių 
vakarienė su programų

UI H 9 
look Old 
Ulhen It’s So Eosy 
To look Voung... 
utith

lt yoar h’n grey ’

lt it going grey?
lt it dreb, ftdtJ or itieekeJ?

Vakaras Misijų 
Reikalams

Marijonų Įstaigų Rėmėjų 
skyrius susirinkime nutarė su
ruošti bunco party, vasario 2 
d., parapijos svetainėj ir visą 
pelną įteikti Marijonams ku
nigams, kurie vyksta į Pietų 
Ameriką misijų reikalais.

Tikslas kilnus. Prašome vi
sų, kas kuo Ii, prisidėti 

Jr paremti ini Kas išgali,
prašomas ati ir dovanė
lių laimėjimams. Komisija

Vilku gimęs, vilku ir dvės.
Žmogus ir miršti ir moki- 

niesi.

Julės E. Brulatour, kino fi
lmų magnatas, su savo žmo
na. Šiomis dienomis jis, kaip 
pats sakosi, netikėtai pasišo
vęs New York. Nugabenus li
goninėn, policija įteikė jam 
arešto varantą už laikymą gi
nklo be policijos leidimo.

(Acme telephoto)

BALSUOKITE VĖL IŠRINKTI
BRYANT HARTNETT

Į Aldermonus 12-tame Warde
Kaikurie iš jo didesnieji nuveikimai buvo šie:

Atidarymas Califomia Avenue nuo 49-tos gatvės.
Perstatymas reikalavimo įvesti Gatvekarių Bušų patarnavimą ant 
Califomia Avenue.
Pastatymas Kelly Aukštesnės Mokyklos.
Pastatymas Ugniagesių Stoties prie Archer ir Sacramento Avenue. 
Alėjos jo warde niekados nebuvo geresniame stovyje kaip dabar. 
Jis kovoja ir kovos prieš aukštus taksus.
Sulig dienas, apie 325,000 kvad. pėdų šalygatvių WPA sutaisė be 
jokio kašto piliečiams.

J
Don’t lot thoso toli-tolo marles of ago romohv Thoy moko you look and fool old beyond your years. Eroso them ųuiekly and simply with Clairol wnich thompoos, roconditions and tinto your hair back to its own natūrai-looking color ...glowing with youthful highlights...in triplo-action troatmeni.

A»k your beeutktan. Write for FkCI booklot, FREf 
odvice ee caro of bok and ftEB bonuty —telyti*.

Mot wftš cenMBen, oA/-f«tftfoMd Aofr djr«* bot 

MAru<Aur...*Jtk

SMw«r ••••. o«i«H im.. m w«« u* s»„ r**. m. t.
NM Cietr«i OmUm. t*SS MM ■ » ■>>»>».

. *^r r- . - - - ■- -1------
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Marijoną Rėmėjų 
Chieagoje Veikla

Dabartinių laiku visose Či
kagos ir Cicero kolonijose Ma
rijonų {staigų Rėmėjų veik
loje tikras sumišimas — vie
nos jau įvyko, kitas dar įvyks. 
Mat smarkiai rengiasi pasiro 
dyti metiniam suvažiavime — 
seime, kuris bus vasario 5 d., 
Šv. Jurgio parapijoj, Bridge
porte, kur atvyks daugybė at
stovų iš įvairių organizacijų 
skyrių, draugijų ir klubų.

Tų parengimų bus dar visa 
eilė:

MAROUETTE PARK Ma
rijonų Rėmėjai rengia šurum- 
burum su užkandžiais, gėri
mais ir muzika. Tas viskas į- 
vyks šį vakarų po adresu 6743 
So. Rockwell St. Taigi, kas 
norite sužinoti, kas tas do šu- 
rum - burum yra, prašomas 
ateiti į viršminėtų vietų, o atė
jęs nesigailėsi. Rengimo komi
sija visus maloniai priims, pa
vaišins, o jau kad šoksim ir 
dainuosim, kad visas Marąue
tte Parkas skambės. Na tik 
ateikite ir pamatysite.

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
Marijonų Rėmėjai, kurie ren
gia kauliukų žaidimz) pramo
gų sekmadienį, sausio 29 d., 
4 vai. po pietų parapijos sa
lėj, jau irgi pilnai prisirengę 
svečius sutikti ir priimti. O 
jau kas čia bus, tai tikrai a- 
teikite visi, nes į šį parengi
mų atsilankys ir misijonieriai 
— kun. A. Andriušis ir kun. 
K. Vengras; jie tars atsisvei
kinimo žodį. Bet kas jų lau
kia — tai surpry^įs; o koks 
tas surpryzas — prašome a- 
teiti pamatyti.

AVEST SIDE Marijonų Rė
mėjai turės pramogų vasario 
4 d. laidotuvių direktoriaus 
S. D. Lakavičiaus name, 2314 
W. 23rd Place. Šioj pramogoj 
bus išdalintos dovanos—$5.00 
ir $3.00 pinigais. Apart tų do- 
yanų, turėsime užkandžio ir 
gėrimo, o gal ir muzikų. P-nas 
George Higgins, kuris yra ve
dęs lietuvaitę p-lę Kazlaus
kaitę, suteikė didelę dovanų.

ROSELANDO ŽINUTĖS
{ Visų Šventųjų parapijos 

komitetų šiems metams išrink
ti sekanti žmonės: trustisai,
Tomas Petkus ir Pranas Pa- 
vilonis. Komiteto nariais: Pr.
Bružas, J. Meškis, K. Rubi
nas, J. Leleika, S. Kernagis,
T. Sinaizeris, Leo Meškis, J.
Genys, S. Žilius, J. Samulio- 
nis, Al. Šidlauskas, Ig. Kan- 
ceviuius, Ant. Draugelis, M.

Misiūnas, ,Val. Krasauskas,
K. Dapšis, J. Urnikis ir J.
Rimkus. Šie visi žjnonės yra 
teisingi ir darbštūs. Klebonui 
kun. J. Paškauskui parapijos 
darbe bus didelė pagelba. Iš 
aukščiau minėtų vyrų daugu
ma yra ilgamečiai parapijos 
komitete. Parapijonai juos 
gerbia ir brangina jų darbuo
tę parapijos gerovei.

Metinis bankietas

Sausio 29 d. bus parapijos 
metinis bankietas parapijos 
salėj. Prie bankieto buvo iš-
anksto rengtasi, šeimininkė' Komp. Juozas Sauris, Lietuvos Vyčių Chicago apskrities
L. Paliūnienė pagamino ska- c}loro vedėjas. Jarui vedant (1932-36) metais Vyčių choras 
nių vakarienę. Ji šiam ban- buvo pasiekęs pačias aukštumas dainos meno srityje. Nuo

KASDIEN SU KRISTUMI
vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Sausio 28-ta Diena
“Todėl priešindamiesi pa

geidimams, bet netarnauda
mi jiems, tikrų širdies ramy
bę rasime.

Nes kūniško žmogaus šir
dyje nėra ramybės, nėru jos 
žmoguje paviršutiniems daik
tams atsidavusiame, bet die
vobaimingo ir dvasiško žmo
gaus širdyje ramybė gyvena’’. 
(Kristaus Sekimas, Knyga Pi
rma, Skyrius VI, 2).

Sausio 29-ta Diena
“Tuščiu yra kas savo viltį 

žmonėse arba sutvėrimuose 
padeda.

Nesigėdink tarnauti kitiems 
ir išrūdyti iš Jėzaus Kristaus ( 
meilės ir išrodyti neturtėliu 
šiame pasaulyje’’. (Kristaus 
Sekimas, Knyga Pirma, Sky
rius VII, 1).

t
MARIJONA JANČIAUSKIENĖ 

(po tėvais Ulėliutkaitė)
Mirė sausio 25 d., 1939 m., 

9:45 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Kėdainių 
apskrityje, Pernaravos parapi
joje. Vainlkonių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrą Kazimierą, sūnų Kazimie
rą, marčią Magdaleną, tris a- 
nūkes, vieną anūką, seserį Ur
šulę Dzikienę (New Haven, 
Conn.), dvi brolio dukteris: 
Francea Kavalauskienę ir Ele- 
anor Jucaltienę lr Jų šeimynas, 
brolio sūnų Juozapą Jančaus- 
kas ir jo šeimyną, dvi pusse- 
serls: Marei joną Lukošienę ir 
Mykoliną Laurinienę ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko seserį Petronėlę Bal
sienę.

Kūnas pašarvotas 2723 W. 
39th Place. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 30 d. Iš 
namų 8:00 vai. ryto bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės par. bažnyčią, kurioj )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mar
ti, Anūkai, Seserys, Brolio Duk
terys ir Sūnai, Pusseserės lr Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis. Tel. TARds 1741.

PRANCIaKOS STANKlENtS
a. a. PrancAaa titanKienė, 

po tėvais Banane, pers.sayiė 
su šiuo pasauliu vaauno 2 d., 
I93& metais. Jos liūdna mir
ti. panko uideliaine nuliūdime 
UU sunus: Joną, marčią Mari
joną, Juozapą, marčią l'ran- 
cišaą ir jų šeimyną, tris duk
teris; Julijoną, žemą Jurgį Pū
kelį ir jų šeimyną, Bronisiavą, 
žemą nemaną Armalį, ir Jų 
šeimyną, Oną, žentą Stanislo
vą Kanapecką ir jų šeimyną, 
'taipgi augintinį sunu Domi
ninką, sesei J Petronėlę, švogerį 
Mykolą Bogušą ir Jn šeimyną 
ir dau_- kit. giminių.

Nors praslinko tie pirmi ilgi 
ir iiūuni meteliai nuo tos die
nos kada ji užmerkė akis nuo 
šio pasaulio vargų, mes nie
kuomet neužmiršome ir neuž
miršime savo brangiosios ma
mytės.

Minint tas liūdnas sukaktu
ves, gedulingos šv. Mišios bus 
atlaikytos uz a. a. Pranciškos 
Stankienės sielą, Vasario 1 d., 
1939 m., Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, 7:30 vai, ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose pa
maldose ir bendrai su mumis 
maldoje prisiminti a. a. Pran
cišką.

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys lr 
Giminės.

kietui dirba tikrai su pasiau
kojimu, nes susikolektavo vi
sus valgius ir dar virš. šimtų 
tikietų išplatino. Ji padirbo 
viena už 10 žimonių. 
kauskienė irgi daug
jas. E. Daukšienė išplatino '25 
tikietus. Kai kurie parapijos 
komiteto nariai taip pat labai 
daug dirba. J. Leleika išplati 
no 50 tikietų, Pr. Bružas, 40, 
Vai. Krasauskas 25, Kaz. Ru
binas 35. Viso tikietų išpla
tinta virš 450.

praeito rudens vėl pakviestas Vyčių choro vadu. Yra gabus 
chorvedys. Taipgi dažnai dalyvauja radio programose.

ligoninę kelyje mirė. Sausio 
M. Žu-<24 d- įvyko iškilmingos laido- 
darbuo- tuvės su 5 Mišiomis. Kun. J.

Paškauskas pasakė gražų pa
mokslų. Velionis buvo doras ir 
gyvo tikėjimo žanogus. Žmona 
ir vaikai taip pat gilaus tikė
jimo. Zakarų šeima buvo dau
geliui tikru pavyzdžiu.

Vietinis.

Varg. St. Rakauskas, Ša- 
kfir-MakKr choržfš ir ^Sserj's 
su mokyklos vaikučiais ren
gia puikų programų. Alf. Pi- 
varūno orchestra grieš per 
bankietų, kuris prasidės 6 v. 
vakare. Šokiai prasidės 9 vai. 
Adv .Kai ir daug kitų svečių 
žada dalyvauti. Atsilankiusie
ji bus pilnai patenkinti šiuo 
parengimu.

I Laidotuvės Pr. Zakaro
Pr. Zakaras mirė sausio 21 

d. visai nesirgęs. Dirbo kas 
diena ir jautėsi sveikas. Va-

Kviečiame Bunco 
Palošti

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vien. Rėmėjų 3 
skyr. rengia kauliukais loši - 
•mų sausio 29 d., 2 vai. po 
pietų, P. Malinauskų name, 
4222 So. Roekwell St. Nuo
širdžiai kviečiame visus-as at
silankyti. E. Malinauskienė 
žada visus svetelius maloniai 
priimti ir pavaišinti. Lauksi
me rėmėjų -išrkitų skyrių.

Rap.

Nauji Ligoniai
Šv. Kryžiaus Ligoninėj

Raimundas Adomaitis ir Al
bertas Mikšis iš Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos.

Elena Gastauskaitė iš Ne

kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos.

Marijona Yonikaitė iš Šv. 
Jurgio parapijos ir Motiejus 
Šlikas iš Lement, III. Š.K.L.

i *
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Amžinos ptuųlkanos Pelikan

Už dovanų, nuoširdžiai dėko- kare beklausydamas radio pra
jame p-nams Higginams. Air. 
and Mrs. Higgins niekados ne
atsisako ir visados paremia 
gerus darbus.

Taigi, Marijonų Rėmėjų 19 
skyrius tikisi, kad kaip vie
tiniai, taip ir iš kitų kolonijų 
svečiai teiksis skaitlingai da
lyvauti. P-nai Lakavičiai, ku
rie suteikė pramogai savo pa
stogę, žadėjo kartu dalyvauti 
ir palinksminti visus atsilan
kąs ius. Komisija rūpinasi, kad 
ir dainininkų būrį gauti. A- 

pie tai vėliau sužinosite.

, Taip pat yra ir daugiau pa
rengimų — Town of Lake ir 
North Side, apie kuriuos pri
siminsime kita proga.

dėjo alpti. Momentaliai buvo 
pašauktas gydytojas ir kuni
gas. Bevežant į artimiausių

Į balų puolęs, sausas ne
kelsi.

Žmogui senatvės bijoti ne 
reikia, nes kūnui senstant dva' 
šia jaunėja.

P. DRUKTAINIS, barber- 
nės savininkas, 2354 W. 68 
St. Savo amate yra išdirbęs 
27 metus. Trumpų laikų pasi
mokinęs, gauna “Master Bar
beno” diplomų. Tų diplomų 
g\us sausio 29 d. per ban
kietų, įvyksiantį Midwest At- 
hletic Clube, 6 No. Ilamlin 
avė. Kartu su juo gaus tokius 
diplomus kiti 18 barbenu. 
Bet jų tarpe jis bus tik vie
nas lietuvis. Iki šiol jis atsa
kančiai patarnaudavo savo 
kostumeriams, o dabar dar 
geriau patarnaus. Rap.

J. K

>j,-,-

Urba Flovver Shoppe]]

4180 Archer Avė.
Phone LAFAYETTE MOO

Gėles Mylintiems — Vestuvėms — 
Bankietams — Laidotuvėms —-

PapaoSimama

M
f

Literatūros, mokslo, meno ir akademinio gyvenimo 
iliustruotas žurnalas

.ŽIDINYS'

auo 1924 m. pabaigos kas mėnuo sąsiuviniais po 

128—176 pusi.

.ŽIDINYJE" bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos žmo
nės, {vairių sričių specialistai.

.ŽIDINYJE" spūosOnamos spalvotos meno reprodukci
jos Lietuvos ir užsienio dailininkų.

„ŽIDINIO" pr-riai — kurie apsimokės prenumeratą už 
. visus 1939 molus nevėliau 1939 m. vasario 
/ mėn. 15 d., —• jauna 15—-5®%% nuolaidos 

nuo čia pažymėtų prekių

JIMPJIO- pren-tos kaina: metams 30 lt., pusm. 15 lt.
Pradž. mokyklų mokytojams: met. 25 lt 
Studentams ir moksleiviams: met. 20 lt. 
Užsienyje: met. 40 lt., o Amerikoje $ 7,00.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA a DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

AJr.:

Prospektai siunčiami nemokamai.'

2ID1MYS, KAUNAS, LAISVĖS AL. V

LAIDOTUVIŲ

sios mašinėlės 15%

žam

DIREKTORIAI

trad

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR 1 — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG ................................................. |0.9*
NUT ................................................. |6.00
BIG LUMP ........................................ 08.00
MINE RUN ................................... 00.lt
SCREENINGS ...................  $5.00

Tel. ARDmore 6975

BE
KIND!

mauk
Be considerate! Don'l cough in public places. Carry wuh you 
Smith Brotheft Cough Drop*. (Two kinds—Black or Menthol, 5<.)
Smith Bros. CMshOropt aro the only drops containing VITAMIN A 

This is the vitamin that raiset the resistance of the mucous 
membranes of the nose and throat to cold infeorions.

“Draugo” B-vės šeri- 
ninkų susirinkimas

Trečiadienį, sausio 25 d. 
“Draugo” redakcijos kamba
riuose įvyko metinis “Drau
go” B-vės šėrininkų susirin
kimas. Nutarta plačiai minė
ti “Draugo” 30 metų gyva
vimo sukaktį. Nutarta be pra
ėjusio koncerto turėti dar ke
letu jubiliejinių parengimų.

Valdybon išrinkti šie: pirm. 
kun. Ig. Albavičius, vice pirm. 
kun. H. J. Vaičiūnas, sekr. 
kun. V. Andriuška, M. I. C., 
ižd. kun. J. Mačiulionis, M. I. 
C., administratorium kun. A. 
Jeskevičius, M. I. C. Kiti di
rektoriai — did. gerb. provin
cijolas *knn/J. J. Jakaitis,* M. 
I. C. ir adv. J. Brenza, Met
ropolitan State Banko prezi

dentas.

DYKAI
koplyčios visose 

Chicagos dalyse

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

P. SALTTMTBRA1

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278
B

Res. 4543 South Paulina Street

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS 
AlYlDULANbL dieną ir naktį

DYKAI
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir Eudeikis

Anthony B. Petkus
Lachanricz ir Sūnai
J. Liuleviči
S. P. Mažeika

1646 West 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avenne 

Tel. LAPayette 8024
3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė. 

GROvehill 0142 

1410 S. 49th Conrt 

CICero 2109

2314 West 23rd Place 

l’hone CANal 25J5 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

F’hone PULlman 1270

4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 

Phone YARda 1138-1139

3307 Lituaniea Avė. 
Phone YADds 4908
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1939 METU ĮVAIRUMAI (VARIETIES) 
( of 1939 )

Stato Scenoje

LIET. VYČIŲ CHIC. APSKRIČIO CHORAS
Vadovaujant Muz. Juozui Sauriui

z • * •

Sekmad., Saus.-Jan, 29, 1939
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 SO. HALSTED ST.

Pradžia 5:30 vai. pp. Šokiai 8 vai. vakare
Įžanga 40c ir aukščiau

I

Programui akompanuos ir Šokiams gros Jack Kclly’s Radijo Orkestrą po vadovyste Ed. Kelly.

Programo Dalyviai:

Solistai: Liudas Žurlys, Irena Aitutyte, Antanas Čiapas, Antanas Banaitis, Jnz)zapina Sugen- 
taitė, Harriet Lukas, .Tonas Poįvilauskas, Genovaitė Pikturnaitė.

Šokėjos: Šv. Kazimiero Akademijos ir Esther Easter Šokėjų Grupė, Genovaitė Saurytė, Bronė 
Čuraitė.

Ensamblis: L. Cinskas, L. Filion, B. Leskis, J. Stankus.

Lošėjai: Leokadija Sutkiutė, Antanas Plėnis, Pranė Kuamarskytė, Domininkas Varnas, Justi
nas Vilkanskas, Bernardas Kvietkus, Antanas Žilius, Mikas Juozaitis, J. Pikturnaitė, P. Pe- 
čiukaitė, V. Pasiskevičiutė, L. Phillips, R. Baliauskas, A. Baltakis, A. Dedinskas, Irena Pakel- 
tytė, ir Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choras.

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

39

SVARBU CHICAGO IR CICERO 
MARIJONŲ RĖMĖJAMS

Vasario Pirmoji Jau Čia Pat; Reikės Gražinti 
Išleistuvių Bankieto Tikietai Ar Pinigai

Kaip žinote, brangūs Tėvij 
Marijonų Įstaigų Rėmėjai, 
kad praeitame apskrities su
sirinkime huvo nutarta, kad 
misijonieriams išleistuvių ba
nkieto tikietai ar pinigai, ku
rie juos paėmėte platinti, tu
rėsite grąžinti vasario 1 die
ną. Negrąžinus tikietus ar pi
nigus, skaitysis parduoti. Tai
gi, laikykitės susirinkimo nu
tarimo, kad paskui neįvyktų 
kokių nemalonumų.

Teko girdėti, kad Bridge
porte, kur įvyks seimas ir ba
nkietas, Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjos, vadovaujant gabiai 
ir nuoširdžiai pirm. p-niai Vai
švilienei, išplatino šimtus ti
kietų. Joms padeda nenuilsta
nčios veikėjos — U. Gudienė, 
O. Kazlauskaitė, P. Šaltėnie- 
uė ir daugelis kitų. Gedimino

kavalierius p-nas Dimša, kiek 
teko girdėti, užmiršo ir na
mus. J. Dimša sako: kur-kur, 
o jeigu Bridgeportas, kur kle
bonauja mūsų Jo Malonybė 
Pralotas Krušas, kuris, girdi, 
ir vieno misijonieriaus kelio
nę į Pietų Ameriką 'padengė, 
ir jeigu mes nesutrauksime 
tūkstantinės žmonių minios, 
tai, girdi, ir gyventi šioj ko
lonijoj negyvenčiau. Tai ma
tot, koks pasiryžimas. Ir ti
kimasi, kad taip bus. Bet p- 
nui Dimšai eina į talką dar ir 
kitos kolonijos.

Taigi, malonūs rėmėjai, be- į 
liko tik trys dienos iki vasa
rio 1 d. subruskime dar dau
giau, petys į petį į darbą visi, 
o sulaukę viršminėtu iškilmių 
tikrai džiaugsimės savo gra

Pranešimai
Marųuette Park Liet. Am. 

Piliečių Klūbas laikys metinį 
susirinkimą sekmadienį, sau
sio 29 d., 2 vai. po piet, pa
rapijos svetainėj. Kviečiu vi
sus narius atsilankyti. Turė
sime daug svarbių dalykų ap
kalbėti. Nauja valdyba užims 
vietas. A.J.M.

žiu ir kilniu darbu. J. K.

Klausykite
PALENDECH’S TRA VĖL 

BUREAU
Every Sunday from 1—2 P. M, 

Folklore Radio Program

CLASSIFIED
RENDON KAMBARIAI

Rendon 4 kambarių fletas. Karšto 
vandenio šiluma. Arti lietuviškos 
bažnyčios. 1502 South 50th Cornrt, 
Cicero. Rllnois.

Piktžolė ir nesėta auga.

Ir Vėl Kas Nors 
Nepaprasto

NORTH SIDE. — Šv. Var
do Draugijos metinis vakaras 
jau atėjo. Ir viskas prireng-

Paremkime Mūsų 
Jaunimų -.Vyčius

Po didelių pastangų, Liet.
Vyčių Chic. apskrities choras 
prisirengė parodyti mums sa
vo gabumus. Jie, Vyčiai, pri- • ta, tiktai laukiama skaitlin- 
rengė nuims, tėveliams, moti- "os publikos, 
nelems ir visiems maloniu pno I Parengimas bUg sį Takar?i 

Skaitlingu dalyvavimu sn- sausio 28 d, wicker Park sve. 
kelsime savo jaunime, Vyčino-' uinSj(,; 2040 North ave Rr. 
se, meilę ir prisirisimi) prie mi) kartl> bu9 vaidinta gra. 
mūsų vieningai dirbti Kata- ŽŪS( djde)i8> k labai juokin.
likų Akcijoje. gas veikalas “Gudrusis Bole-

Taigi, rytoj, visi dalyvau- slovas”. Jame vaizduojama, 
kime Liet. Auditorijoje, ku- kaip gudrusis Boleslovas mė
rioj Vyčiu Chic. apskrities 
choras stato scenoje “1939 
Metų Įvairumai”, vadovau
jant muz. Juozui Sauriui.

Po programo; šokiai. Įžan
ga 40c ir aukščiau. Tr aš ten 
būsiu. J. š.

gina greitai praturtėti ir kaip 
jam tas viskas sekėsi. Pradžia 
lygiai 6 vai. vak. Šokių pra
džia 8:15. Įžanga 35c. E. M.

Mikšių Sūnus Ligoninėj
Žinomam Marųuette PaTke 

gyventojui Mikšiui, 6807 Ro. 
Talman avė., tenka pergyven
ti nemalonių valandų, nes jo 
šeimą aplankė staigi ligą. Pra 
ėjusį antradienį susirgo jo sū
nus Albertas. Nnvežus į Šv. 
Kryžiaus ligoninę, dr. A. Ra
kauskas padarė jam ūmaus 
apendiko operaciją.

Tėvai raminasi tuo, kad o- 
peraeija buvo sėkminga ir 
kad sūnelis greit sveiksta ir 
netrukus galės sugrįsti j sa
vo tėvų globų. Rap.i

li. Lukas, daug pasidarba
vus Liet. Vyčių Chicago aps
krities choro labui, jau antri 
metai eina valdyboje sekreto 
rėš pareigas, yra žymi solistė, 
nekartą pasirodžius vakaruo
se ir radio programose. Ruo
šiamuose L. V. Ch. apskr. cho
ro “Įvairumai 1939 metų,” 
sausio 29 d., Lietuvių Audi
torijoj, dainuos solo.

MARQUETTE PARK. — 
Ražančiaus šv. ir Altoriaus 
Puošimo draugija laikys mė
nesinį susirinkimą 'sekm., sau
sio 29 d., 2 vaĮ. po piet, pa
rapijos svetainėje. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti, nes 
yra labai daug.svarbių daly
kų aptarti. Valdyba

TIK 042.00
CHICAGOS VĖLIAUSIA 

NAMŲ STATYBA 
7.7-čia gat. ir California Avė 

Du blokai nuo Marųuette Pk.
Mūriniai, insiuluoti namai 5 
ir 6 kambarių, su beismentu, 
lotas 30x125 pė<lų su visais 
įtaisymais.
Namo kaina $6,000.00. Mažas 
pradinis jmokėjimas, likusieji 
kaip randa, tik po $42.00 j 
mėnesį. ši' suma padengia 
nuošimtį, taksus, apdraudų ir 
mėnesinę dalį paskolos.
Namai statomi po priežiūra 

F. H. A.
Pamatykite, o stebėsitės. 

Ofisas prie 73-čios gatvės ir 
California Avenue.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

TeĮ Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė. 
-O-

Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importų Valstybinę Deg

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

Savininkai

PARDAVIMUI RFNGALOW 
Marųuette Manor, 6 kambarių mū
rinis bungalow, karšto vandenio ši
luma, insuliuotas.

J. J. COYLE,
South Artesian Avenue 
Telefonas Prospeet 2267.

RENDON KEPVKI.A 
Du mūriniai kakaliai. Randasi So
uth Sldėle. Atsišaukite Telefonu
Yards 1 »«2.

PARDAVTMFI
C?verykų taisymo krautuvė, prie 
63-tos gatvės ir Western Avenue. 
Patogi vieta, gera mašinerija. Par
siduoda pigiai. Atsišaukite telefo
nu: ARMitsge 4147.

RADIO

BUDRIKO DADIO 
VALANDA IŠ WCFL 
STOTIES

Nedėlios vakare, nuo 5:30 
iki 6:30 vai., Chicagos laiku, 
Amerikos lietuviai vėl turės 
progos gėrėtis gera lietuviška 
muzika ir gražiomis dainomis 
iš galingos ir toli girdimos 
stoties, WCFL, 970 k. Prog
ramoj dalyvas Bundriko sim
fonijos orkestrą, dainininkai 
Kaminskas, Rimkus ir choras. 
Šias programas jau dešimti 
metai leidžia didžiausia lietu
vių radio, rakandų, elektrinių 
ledaunių ir kitų naiminių dai
ktų krautuvė Cbicagoje, Jos. 
F. Budrik, Tnc., 3409 R. ITal- 
sted Rt. A.

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

DUODAME Namų statymui, 
Pirkimui

PASKOLAS
■ atmokėjimui.

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:

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

PARDAVIJn'I NAMAS
6 kambariu moderniškas, mūrinis 
bungalow. Karšto vandenio šiluma. 
2 karu garadžJus. Atidarytas por
čius. Ąžuolo grindvs ir papuošalai. 
Visi asseemcntai ir taksai apmo
ksti. Vienas blokas nuo katalikiš
kos bažnvčios ir mokyklos: Kaina-

• vo $10.000.00: parsiduoda už $5.900. 
Savininkas randasi: 531i So. Sawyer

• A tenne.
TA ĮSOM

YnisrttMe ir įdedame pamušalus I 
skurinius kotus. Įdedame naujus zi- 
rerius i skurinius džiaketus (jac- 
kets) pigiai.

OVPPUVfilO VATVMO IR 
TAISYMO KRAVTIVC

4002 So. Woo,l St. Cblcsgo. RI.

KAMBARIAI TfiRENDAVIMUI
Tįrenduojame 5 kambarius su šliu
rę.

3247 S. Emerald Avė..
Tel, VICtnrv 4IRI

Wano daukanto7z

RENDON TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas, dirbtuvių nnlelinkė- 
■'e. prMnnma kaina. Telefonas:
R/w4rwoiT 1*77.

FARDAVTMTT NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių bungalov 
Karšto vandenio šiluma. Mūrinis per
sius. 2 karu garadžius. Kaina $5 fina. 
Barmenas. Atsišaukite. 50.72 Ro. Rock- 
»»eii Street.

Metinės Vedybų 
Sukaktuvės

BRIGHTON PARK. — Be
nediktas Pocius, 4321 Ro. Ar
tesian avė., su savo žmona Ve
ronika (po tėvais Makauskai
tė) minės metines vedybų su
kaktuves, kurios pripuola sau 
šio 29 d.

Pažymėtina, kad p. B. Po
cius yra sūnus biznierių Sta
nislovo ir Julijonos Pocių, ku
rie yra savininkai restorano, 
4656 So. Western avė. Kaip 
vestuvės buvo iškilmingos, tai 
taip bus ir metinės sukaktu
vės. Pokylis įvyks restorane.

Pau

“Progress” Nedėldienio 
programa duos daug 
smagumo klausytojams

Rytoj 11 valandą prieš piet 
radio klausytojai turės tikrai 
smagią valandėlę klausydami 
gražios ir įdomios lietuviškos 
radio programos, kurią išpil
dys žymūs dainininkai ir dai
nininkės. Be to, bus gražios 
muzikos, naudingi) patarimų 
ir pranešimų. Ypač radio klau 
šytojai, kurie reikalauja įvai
rių namams reikmenų, girdės 
pranešimų, iš Progress krau
tuvės apie didelį vasario mė
nesio išpardavimą. Patartina 
visiems pasiklausyti, 

i i«

ederal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

0F CHICAGO

2202 W, CERMAK ROAD, TEL OANAL 8887
Taupyto jams Mokame Dividendų.

Kiekvieno Taupytojo tau-piniai apdrausti iki $5,000.00. 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.

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 
KNONG MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago, IIL

Telefonas VTCtory 3486 
F. Selemonavich, Sav.

Atdara Kasdien lr Vakarais Ir 
Sekmadieniais

PARDAVIMUI TAVERNAS
IMlnai Įrengtas tavernas narduoda- 
rias nie,ai. Atsišaukite: 33ORV4 W 
fSrd Street. Obieagn. Rltnnls• ———————————— I ■■

RENDON KRAUTUVU 
Arti Lietuviškos bažnvčios. Tinkama 
fluvčiui. Biznis išdirbtas per 25 me. 
tus. Jei norite, galite imti lr kam- 
barius. Atsišaukite: 44.70 Ro. Fair- 
Reld Avennie. Tel. Wetitwr>rtb RB10.

PARDAVTMFI KRAUTUVĖ
Valgomųjų daiktų krautuvė (bučer- 
nš lr grosernė) parsiduoda pigiai. 
Pilnai Jrengta. Priežastis pardavimo 
—- liga. Atsišaukite; 1045 Wahansla 
Avenne. Cbicago. Tiltnnts.

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue ' Chicago, Illinois
±2

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

SMITH & SON

2267 Clyboum Avc.
Chicago, Illinois

FERKftLE VIETA 
Perkėliau savo Real Estate lr No

taro Raštinę ) nauja vietų. Turiu tš 
tedeverių ranku mažų lr didelių, už 
roorglčlus forkluozuotn, namų. Visi 
rerl pirkiniai Ir parduodami pigiai. 
Kiekvienas, kuris atsilieps J SĮ pa- 
garsinimų ir pirks namų. gaus In
surance (apdraudų) dykai, vieniems 
tnetams. O tie, kurie apdraus savo 
namų rakandus, automobili ar kit
kų, arba atnaujins baigiančių ųp- 
drauda per mūsų raštinę, tie gaus 
HTTMOR (Juokų) žurnalų vieniems 
tnetams dvkal — arba kokių kitų 
dovanų. Mes padarom Ir notarizuo- 
Jame visokius legali Skus raštus. Pa
tarnaujame Reni Estate sutarčių rei
kaluose ir atliekame taipgi klius 
patarnavimus teisingai Ir su dideliu 
atsargumu Iš visų atžvilgių.

CHA R. URNICH 
(Kazimieras Fmikls)

2500 VVest OSrd Street
Antros laibos. Tel. PROapect 0025.
(Durys nuo Campbell Avė. pusės)
Valandos: nuo 9 Iki 18 ryto Ir nuo 

0 Iki 9 vakare. Sekmadieniais, 
nuo 12 popiet Iki 5 vai. vnk.

Asthma Cause
Fought ia 3 Minules

rtptum
TO 

l ainiui. w»U,jr»*r«

The guaraat— protecti you.

PLATINKITE “DRAUGĄ n


