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Lietuva netenka balso Klaipėdos reikalais
Visa kraštą apnykę vokietininkai
naciai; tik “Heil Hitler” visur skamba

ATRODO, ISPANIJOS RAUDONIEJI IR MADRIDO VALENCIJOS FRONTE KAPITULIUOS

Turi pasiduoti besąlyginiai, ne kitaip,
pareiškia frankistų vadas, gen. Francu

Iš antspaudų pašalintas
valstybės ženklas vytis
KLAIPĖDA, vas. 3. —Nuo ištikimybę Hitleriui,
sausio 31 dienos Klaipėdos II Kiek anksčiau taip pat iš
vokietininkai pradėjo sveikin- Kauno pranešta, kad Lietu
tis “Heil Hitler” (tegyvuoja vos vyriausybė Klaipėdos krallitleris). Tuo pačiu laiku au- šte likvidavusi savo autoritetonominiai administracijos or tą pareikšdama, kad tenai na
ganai iš antspaudų ^pašalino ciai ir lietuviai galėsią drau
valstybės ženklą Vytį.
gingai sugyventi.
Kitaip ir būti negali, kadan
Prieš porą dienų iš Kauno gi Lietuva yra bejėgė. Klaipranešta, kad Klaipėdos kra- Į pėdos kraštas palaipsniui ŠI j
šte nacių organizacijos su sa- Į ja iVokietijos pusėn. Lietuva
vo vadu Neumannu prisiekė 'priversta pasiduoti.

Daug raudonųjų patenka
nelaisvėn Katalonijoje

LONDONAS, vas. 6. - -Pa- PERPIGNAN, vas. 6. — Is
tirta, kad Prancūzija su An- panijos raudonųjų režimo vy
glija visomis galimomis prie- riausias vadas — ministras
monėmis darbuojasi Ispanijos pirmininkas Juan Negrinas, su
raudonuosius vaduoti nors pa keturiais savo kabineto na
liaulnunis. Bet oficialiai apie riais ir palydovais astuoniais
automobiliais šiandien po putai nieko nepaduodama.
Raudoniesiems netekus Ka siannakties atvyko į Prancū
talonijos, frankistai nusisuks ziją.
Tš vakaro pasienio mieste
Madrido Valencijos frontan ir
tenai raudonuosius sutrinš- Le Pertbus, Ispanijoje, kabikins. Kad tas neįvyktų, Pran- 1 neto nariai atlaikė susirinkicūzija su Anglija ir dirba u/J mą, nusprendė apleisti Katapalinubas, kad raudoniesiems loniją ir po to kas savais ke
liūtų progos ką nors išsiderė- liais iškriko. Tai buvo skubo
v
_
ti prieš pasiduosiant.
tas žygis, kadangi frankistų
WAS H INGTON. — Daugu
Bet gen. Franco griežtai at kariuomenės mechanizuota koNaujieji Zarasai. Zarasų gimnazijos modernieji rūmai. (VDV).
mas Amerikos pasaulinii) lai
sako, kad raudonieji besąlygi-j liumna paėmė Figueras ir
kraščių korespondentų Euro
niai turi pasiduoti ir apie tai sparčiai žygiavo į Prancūzipoje yra šališkai nusistatę ir
negali būti jokios kalbos.
jos pasieni.
tarnauja tik įvairių rūšių kai
Turima žinių, kad paspruKiek anksčiau raudonųjų
riausiųjų radikalų gaivalams.
ko Prancūzijon raudonųjų va-(prezidentas Azana su savo šei
Ispanijos kare jie tik raudo
dai dar nenusprendę, ar Ispa- myna keliais automobiliais atnųjų paiso. Jie smerkia fran
nijos centre jiems gintis, ar vyko j Prancūziją. Paskui AAMSTERDAMAS. — Ka kistų lakūnų žygius prieš rau
Tas yra atsakymas Italijai
pasiduoti. Atrodo, kad bus pa zano automobilius Prancfizitalikiškas pasaulis mažai ži donųji} valdomus miestus ir
siduota. Nes jokios paliaubos jon įvažiavo keliolika sunkvedėl Tunisijos ir Korsikos
neįmanomos. Pasidavus rau- ( žirnių su Ispanijos valstybės , LONDONAS, vas. fi. — Korsikos salos ir kitų prancū nių turi iš Vokietijos užimtų sritis. Be nė vienu žodžiu ne
Sudėto sričių, dar neseniai mini raudonųjų teroro prieš
donųjų vadai tikisi daugiau banko aukso ir sidabro atsar- Anglijos ministras pirminin zų teritorijų reikale.
priklaususių
Čekoslovakijai. Bažnyčią, kunigus ir pasaulilaimėti.
gomis. Tai tik liekanos. Rau kas Chamberlainas šiandien
Chamberlainas tuo būdu Nežinomas ten net Katalikų' nius katalikus. Jie tyli, kai
donieji daugumą aukso ir si parlamente dar kartą pareišrraudonieji gaivalai savo vaiPERPIGNAN, vas. 6. - dabro atsargi} panaudojo įsi kė, kad Prancūzijai įsivėlus bando nuraminti Prancūziją Bažnyčios tikras stovis.
Apie 70,(XX) raudonųjų milici gyti ginklus, amuniciją ir į- karan dėl ne savo kaltės, An ir įspėti Italiją, kad nesikė Prahoje vien kalbama, kad domuose miestuose ir srityse
apiplėše ir sudegino, arba kaip
sintų prieš Prancūzijos valdo
ninkų Katalonijoje, išilgai Pi vairią karo medžiagą.
srityse Katalikų Bai
glija visados stovės greta mas kolonijas ir teritorijas. Sudėto
v. . . ,
.
kitaip sunaikino, bažnvčias,
renėjų kalnų, atkirstas pabėgi
nyciai įvesta nacių \ okietijos
, v.
, .
. , ’
Kalbama, aukso ir sidabro Prancūzijos.
,
,
.
...
tukstancius kunigu ir katalikų
mas į Prancūziją. .Tiems gre
Suprantama,
Prancūzija
pa
tvarka, kunigams veikla var • V V 1 —
atsargos bus pasiųstos į Pa- Jis tai pasakė dėl Italijos
išžudė.
sia nelaisvė. Jų dalis gali pa
propagandos tenkinta. Reikia laukti Musso žoma, pastoracijos darbas Visu karo laiku Ispanijoje
' ryžių, kur ir patsai Azana vy skleidžiamos
bėgti į Pirenėjų snieguotus
trukdomas. Už menkniekius
prieš Prancūziją Tunisijos, linio žodžio.
ksiąs.
šie šališkai raudonųjų bičiuliai
kalnus, bet vargiai visi paliėkunigai areštuojami, laikomi
Daugiau kaip 100,(X)0 ispa
korespondentai amerikoniškų
gusieji giali pasiekti Prancūzi
6 IŠVADUOTI Iš NUS ! kalėjimuose, arba uždaromi
nų bėglią iš Katalonijos atvy
laikraščių skaitytojus sąmoni
ją, neturėdami maisto ir jo
KENDUSIO LAIVO
į koncentracijos stovyklose.
ko į Prancūziją. Prancūzijos
na vien viliugingais tvirtini
kios prieglaudos nuo šalčių
vyriausybė sieną atidarė ir
TOKIO,
vas.
6.
—
Prieš
mais, kad raudonųjų režimas
kalnuose, kurie vietomis neČEKŲ SU VENGRAIS AP
raudonųjų armijos dalinis. De
penkias
paras
Bungo
sąsiau

(jie sako “teisėta Ispanijos
pereinami.
SIŠAUDYMAI
šiintys tūkstančių milicininkų
ryje po susidaužymo nusken
vyriausybė”) kovojąs už de
suplūdo.
Prancūzijos
autori

do
japonų
nardantis
laivas
IBUDAPEŠTAS, vas. 6. — mokratiją. Girdi, frankistai
PASTOVI KARIUOMENĖ
170N DONAS, vas. 6. — Ry
63.'
tetai
juos
nuginkluoja.
Norin

Autonominės Karpatų Rusini- norį demokratiją išgriauti ir
toj čia prasideda Palestinos
PALESTINAI
čius grįžti į frankistų valdo žydų ir arabų delegacijų tai Paskelbta, kad fi jūrininkai jos pasienyje čekoslovakų pa įvesti fašistinę tvarką, o rau
LONDONAS, vas. fi. — mą Ispaniją tuojau trauki
iš 3(X) pėdų gilumos po pen sienio sargyba išnaujo susi donieji demokratiją “vaduo
Britanijos vyriausybė planuo niais siunčia j pasienį, o kitus kos derybos tikslu panaikinti
kių parų išvaduoti. Kitų įgu- kirto su vengrų ginkluotais ją”. Kad taip nėra, korespon
ja sudaryti pastovią kariuo painia į koncentracijos stovy Palestinoje siaučiantį terorą.
Pati britų vyriausybė abejoja l°s narių likimas dar nežino nereguliniais būriais, perėju dentai nerašo.
menę Šventoje Žemėje — Pa klas.
siais nustatytą sieną. Yra su Maskvos remiami Ispanijos
apie žydų su arabais susitai mas.
lestinoje.
Kai kurios raudonųjų ar kymą, nes vieni ir kiti siekia
žeistųjų.
raudonieji turi specialistus
Sakoma, tas reikalinga dėl mijos dalys paspruko Prancū
BRITANIJA
APSIDRAUS
ten
pirmenybės.
galvoti ir pasauliui paduoti
kelių svarbių priežasčių: tarp zijon su lengvąja artilerija ir
NUO ORINIŲ BOMBŲ
KOKS ČIA TEISINIMASIS
Britų vyriausybė nustatys
visokius apie frankistus pra
I
žydų ir arabų taiką palaikyti, amunicijos liekanomis.
KALKUTA, Indija, vas. 6. •' Chicagos politikieriai per simanymus. Tuo būdu siekia
Snezo perkasą saugoti ir kt.
Į (’arcassone
airportą, trijų savaičių, gal ilgesnį lai
Britų vyriausybė užsakė spaudą skelbia, kad dabar ma laimėti pasaulio užuojau
Prancūzijoje, už 55 mylių nuo ką susitaikinti. Jei tas nebus
SERBAS SUDARĖ MINIS Ispanijos pasienio, 22 lėktu padaryta, britai paskelbs sa-Įčia audeklinėse skubiai padir- ruošiamos 1938 metų mokes- tą ir paramą —sukarinę me
TRŲ KABINETĄ
vais atskrido raudonųjų lakū vo taikos planą ir imsis vyk- bdinti 200 milijonų maišelių tys už nekilnojamas savastis džiaga.
dyti.
smiltims.
Cbilagoje bus mnžesnės, paly Blaškomų Ispanijos raudo
BELGRADAS, vas. 6. — nai su savo viršininkais. Jie
ginus su 1937 metų mokesti- nųjų paskutinį prasimanymą
Serbas Dragiša Ovetkovičius pranešė, kad kiti raudonųjų
ROMA, vas. 6. _ Italijos STATYS SINTETINĖS GU- mis.
korespondentai padavė
per
Madrido
sudarė naują Jugoslavijos mi lėktuvai nuskridę
MOS FABRIKĄ
laikraščius. Girdi, Italijos mivyriausybė
nusprendė
visus
žy
Valencijos frontnn.
Sako, įkainotų 100 dolerių
aistru kabinėta.
ROMA, vas. C. — Italijos
dus paleisti iš visų karinės tar
nistras pirmininkas Mnssolirata 1937 m. buvus 8 dol. 73
Prancūzų auR ritėtų pastan nybos dalių.
vyriausybė nusprendė statyti
nis sutaręs su gen. Franco Is
centai, o 1938 rata būsianti 44
gomis Prancūzijon prisiųsta
fabrikos
gaminti
sintetinę
paniją paskelbti, monarchija
centais didesnė, arba 9 dol 17
daugiau kaip 5,(XX) politinių kiti valdininkai su savimi į (dirbtinę) gumą.
ir sostą pavesti Italijos Aoscentų.
CTTTCAGO SRITIS. — Iš kalinių, vyrų ir moterų, kurių Prancūziją pasiėmė įvairiau
tos kunigaikščiui.
dalies debesuota; gali būti lie raudonieji nesuspėjo1 išžudy sių brangenybių didelius gro
BERLYNAS, vas. 6. — Na
Bet, girdi, mokestys visumo
Iš Burgos — frankistų vy
taus.
ti. Visi kaliniai bus pasiųsti bius, kuriuos susikrovė apip cių spauda įspėja Prancūziją, je būsią mažesnės, nes nekil riausybės sėdybos, ši žinia
Saulė teka 6:57, leidžiasi frankistų Ispanijon.
lėšę bažnyčias, vienuolynus ir kad ji nesitikėtų Amerikos pa nojamų savasčių vertė suma griežtai užginta. Bet Ameri5:12.
Raudonųjų režimo nariai ir kitas katalikiškas įstaigas.
ramos Ispanijos klausimu.
žinta.
kos pasauliniai laikraščiai, ku

AMERIKOS SPAUDA
NEATŠAUKIA NETIKRU
ŽINIŲ IŠ ISPANIJOS ‘

NEŽINOMAS KATALIKU
BAŽNYČIOS STOVIS
SUDĖTO SRITYSE

Chamberlainas dar karta pareiškia,
Anglija bus su Prancūzija kitas karui

PALESTINOS ŽYDŲ
SU ARABAIS TAIKOS
DERYBOS LONDONE

ORAS
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DARBUOJAMASI UŽ
GEN. FRANCO REŽIMO
PRIPAŽINIMĄ
YORK. — Gen. Fran
co vyriausybė Ispanijoje be
abejonės laimės karą ir jai
reikalingas J. A. Valstybių
“de jure” pripažinimas, pa
reiškė kun. dr. J. Tborning,
Mt. St. Mary’s kolegijos (Emmitsburg, Md.) profesorius
kalbėdamas Katalikų Aliumnų nacionalės federacijos New
Yorko grupės susirinkime.

Anot kun. dr. Thorningo,
gen. Franco vyriausybė yra
atlikusi dvi sąlygas, kurio
mis remiantis pripažinimas
teikiamas. Tos dvi sąlygos
yra: Tvarkinga ir pastovi ku
rios nors teritorijos vyriausy
bė ir tos vyriausybės noras ir
tinkamumas laikytis tarptau
tinių teisių ir prievolių.
J. A. Valstybėse sudaryta
Ispanijos nacionalistus remti

organizacija darbuojasi
pažinimo reikalu.

pri

VILNIUS, vas. 3. — Paskutiniu laiku lenkai nutrauks
eilę bylų Vilniaus krašto lie
tuviams už lietuvišką veiki
mą.
, KLAIPĖDA, saus. 25. —
Lietuvos valstybės ženklą Vy
tį Smalinininkų pašte užtepu
sius smala Skėrį, Reškę ir ki
tus Klaipėdos teismas nubau
dė iki šešių mėnesių kalėjimo*

KAUNAS. — Nuo vasario
1 iki 3 dienos vykusi devinto
ji Baltijo santarvės konferen
cija patvirtino neutralnmo orientaciją padėjusi
tvirtėsnius pagrindus Baltijo valstybių tarpusavio susiartinimui.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
rie smalsiai paduoda kores
pondentų neteisingas žinias,
nepanorėjo įdėti į savo skiltis
ir šio frankistų nuginčijimo.
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Bendmdarblnma lr koreaponsentama raitų nesraMna.
|ei neprašoma tai padaryti lr neprlalua&lama tam tiks
lui pašto tenklų. Redakotja paallalko aau tela» tal■ytl lr trumpinti vlaua prtMuatua mitus lr ypač kareapondenotlaa sulyg savo nuottOroa
Koraapondentų
prašo rašyti trumpai lr į-1*^4** (jei galima rahomnja
mašlnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios korės
pondanstjoa lalkmitln nededamo*

Skalbimu kalnas prisiunčiamos pareikalavus.

Kntered as Beoond-Claaa Matter Maroh >1, 1818 at
Cklaago, Illinois Under ka Act of March S. 1871.

Kdkia Vienybė Viešpatauja
Vilnijos Lietuvių larpe
Visiems susipratusiems lietuviams rūpi,
kur tik randasi lietuviai už nepriklau
somus Lietuvos ribų, laikytųsi vienybės lie
tuvybės palaikymo reikaluose. Bet turbūt
svarbiausia yra tas, kad Vilnijos lietuviai
laikytųsi kuo didžiausios vienybės. Iš Vil
niaus lietuvių *‘Aido” sužinome apie tenykš
tę vienybę lietuvių tarpe. Pasirodo, kad ten
vienybė yra, tik ne iki ganėtino laipsnio. Štai,
kaip ten tas dalykas nušviečiamas:
kad

Šiomis dienomis viename Vilniaus lietuvių
susirinkime, svarstant naujos mokslo drau
gijos steigimo reikalų, buvo iškilęs klausi
mas kokiu būdu galėtų Vilniaus krašto lie
tuvių visuomenėje išsilaikyti vienybė. Tuo
klausimu išsitarė beveik visų krypčių ir sro
vių žmonės. Ir vieni ir kiti konstatavo, kad
Vilniaus krašto lietuvių, o ypač šviesuome
nės tarpe esama įvairių srovių, jos savo
ideologija ir pasaulėžiūra viena nuo kitos
skiriasi, tačiau bendras tautos reikalas joms
visoms lygiai rūpi, ir tuo atžvilgiu skirtu
mo tarp jų nesama. Tai patvirtino ir tų sro
vių atstovai, kurie pažymėjo, kad, kai esųs
bendras tautos reikalas, jų žmonės einu iš
vieno ir bendradarbiauju su visais, be pa- !
žiūrų skirtumo, šio krašto1 lietuviais.
Iš visų tų kalbų susidarė išvada, Kad mū
sų lietuviškoje visuomenėje ir jos srovių
tarpe svarbiais, pagrindiniais tautos reika
lais vienybė yra. Tokiais atvejais vienodai
galvoja ir sutaria, galima sakyti, visų gru
pių žmonės. Vienybė sumažėja, o kai kada
ir visai išnyksta tik mažesnės reikšmės rei
kaluose, o ypač tuomet, kai mūsų atskiroms
srovėms tenka eiti į žmones, į gyvenimų ir
ieškoti sau pritarimo, paramos ir Šalininkų.
Tuomet, varant konkurencijų, būna ir nukry
pimų, kurie kartais pakenkia ir visų ben
driems reikalams.

Tai pastebėjo ir vienas provincijos lietu
vių atstovas. Po susirinkimo jis kai kuriems
pasakė maždaug šitaip. Kaįp matyti, čia, Vil
niuje, jūsų tarpe yra ideali vienybė, bet ar
jūs laikotės vienybės, kalbėdami į 'mus, pro
vincijos žmones, ar jūs skaitotės su mumis,
kai'p su dauguma, su tos daugumos nuomo
ne, nusistatymu, įsitikinimais, papročiais ir
ar jūs stengiatės neužgauti, neįžeisti mūsų
jums gerai žinomų jausmų? Ir, nelaukdamas
atsakymo, provincijos lietuvių atstovas savo
priekaištų pamatavo praėjusių Kalėdų šven
čių proga vienos mūsų srovės laikraščio ga
na savotišku paneigimu to, kas beveik visioms lietuviškos provincijos gyventojams yra brangu ir šventa, o ypač metimų religi
nių švenčių metu.
Ir,

deja,

to

užginčyti nebuvo galima.

vincijos lietuvių

nų,

karčių

tiesų.

pabrėžiamas

tie

vo,

kad

kai

atskirų

atstovas buvo
Ypačiai

žodis

“dauguma”.

žodžiai
srovių

nebuvo

šulai

Pro-'

pasakęs liūd

metėsi

į

Ir

galvų
gaila

pasakyti

vienybės

stovo pabrėžtos tiesos, kad mūsų krašto kai
me gyvenų lietuviai sudaro daugumų, ir su
ta dauguma, iš tikrųjų, reikėtų skaitytis. O
kokia ta dauguma — visiems yra žinoma. Ta
pių) prakalboje kreipiasi į lie
dauguina — tai tikri lietuviai, giliai tau
tuvių tautos bajorus, karštai
tiškai ir religiškai nusiteikę žmonės. Tai Tik bažnyčiose viešai skam
nei dešinieji, nei kairieji, tai tik pilkieji ba lietuvių kalba. Kunigai lie ir įspūdingai gindamas gim
mūsų didvyriai, kurie amžiais išsaugojo ir tuviškai skelbia Dievo žodį tosios, tautinės kalbos teises
visuomet saugos mūsų svarbiausių tautos pa pamoksluose ir homilijose, lie prieš lenkintojus, smerkia jos
grindų, — gražiųjų mūsų lietuviškųjų kalbų. tuviškai kalbina krikštatėvius, išsižadėjimų ir niekinimų, raKurie su šia tiesa nenori skaitytis ir, dau-' iSkilmingai teikdami krikšto I gina diduomen? * dvasiškijų
giau savo srovės reikalų žiūrėdami, j ių dau sakramentų, lietuviškai kalbi-j mylėti lietuvių kalbų, brangi
gumų ima kalbėti, kaip jų srovei daugiau
“! na atliekančius išpažintį iri““ » ir
patinka, ir dar stengiasi paneigti, kas iki
, moterystės sakra-1 ,nal^« .kanauniuko ■ rašytojo
šiol tos daugumos buvo kilnaus ir vertingo P,,iaianclus
patriotiškos sielos šauksmas
saugoma ir ugdoma, — tie laibai negerai da nientų. Taip pat bažnyčiose nerado reikiamo atgarsio baro, kad tuo būdu duoda pagrindo kilti mū viešai skamba lietuviškos gie-! jorų širdyse.
tat Žemaisų tarpe nesutarimams ir tuo pačiu silp smės. Tik čia, bažnyčiose, lie. . .
.v
, cių vyskupas kunigaikštis Me
tuvių kalbos viešumas išlieka!. ..
... . .
..
ninti mūsų tautinę vienybę.
lchioras
Giedraitis,
tikras
že
ir ilgais (1795—1915) rusui
maičių apaštalas, suprato, šir
viešpatavimo laikais, ir vo-l
dingai atjautė ir vertino sa
Kas Kę Duoda Darbininkijai
kiečių okupacijos dienomis di
vo bendradarbį. Tas Lietuvos
Šv. Tėvas Pijus XI iškilmingoje audien džiojo karo metu.
cijoje priėmė darbininkijos atstovus ir jos Tarp stambiųjų katalikybės valdovų ainis suteikė Daukšai
vadus. Šv. Tėvas pasisakė jiems, kad jau nuopelnų mūsų tautiškumo pa- lėšų “Postillei” išleisti, kad
per kelias naktis galvojęs, kų turėsiąs pa- laikymui yra ir tas, kad Baž- ta didžiulė (virš 600 puslapių
sakyti, o norėjęs pasakyti šį tų naujo ir'nyčios vyrai lietuviui į ran- didelio formato) knyga dova
nai dalijama, arba bent ma
naudingo. Jis atkreipė susirinkusių dėmesįI kas
tieks lietnvisk kn
žiausiom kainom pardavinėja
itin į komunizmų. Šv, Tėvas pareiškė: “Dar-j._
__ ..........................................
ir padarė,
kad jinai imta ma
bo vertę iškėlė Kristus, pats būdamas -'daima, plačiau pasklistų krašte.
siniai vartoti.
lydės sūnus”. Komunistai gi tvirtina, kad
Tiesų sakant, vysk. Giedrai
darbas visai nieko neduoda arba maža kų1 Apie rankraštines knyga: tis ne tik yra lėšų suteikęs,
Iš Tarptautinio 1939 žiemos sporto pašliužininkų (ski) turduoda. Bet jie užkniršta, kad darbas nuo čia daug nekalbėsime, nors bet ir paraginęs Daukšų lie
nainento
St. Paul, Minn. Nuotrauka padaryta Lawrence Mau
žmogaus negali būti atskirtas. Nors darbas vargu ar galima abejoti, kad tuviškai rašyti, todėl teisin
yra sunkus, bet sykiu yra maloni našta, kaip pirmos rankraštinės lietuvių gai galima sakyti su prof. M. nu iš Milwaukee, Wis., šokimo akimirkoj. (Acme telephoto)
bausme uz
nuodėmes.
laigi
darbas yra
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Knyguieb ouvo
evan- Biržiška, kad “jis (vysk. M. sars aja “prakalba”, o 1829 teratūnniai užsirno mai 17-me
dingą
atgailos įpriemone,
jei jis čia
dirbamas
p-pivnai
ir'ni -j- , sukurd.na lietuvių B
.. . greit atslūgsta.
J
su atsidavimu
Popiežius
pakar- g
f \” atseit narinktou ir
Giedraitis)
ni. ragmo pakartoti visų “Po- amžiuje
Įvyk
tojo žinomų darbininkų £sak£ “Kas čia
k^°n fT katalik*
| štili?”. ir Daukantas su Va-’sta laikina stagnacija, visai

jo

bu

viešai,

reikalu

nė

nesiginčijo.

Iš tikrųjų, svarbesniais, rimtesniaig atve
jais mūsų krašto lietuvių visuomenėje vie
nybė yra. Kai yra svarbesnis tautos reika
las, susikalba ir srovių vadai, ir jų eiliniai
šalininkai. Pasitaiko nesutarimų tuomet, kai
mūsų skirtingos srovės eina į platesnes žmo
nių mases. Tuomet su priemonėmis iš tik
rųjų nesiskaitoma. Bet argi to negalima bū
tų išvengti?
Atrodo, kad mūsų srovių vadai visuomet
turėtų neužmiršti tos provincijos lietuvių at-
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Kitų mintį popiežius iškėlė klausimu: “Kų sakymu kas sekmadienį ir šve- kalbotyrai skiltame musų buBažnyčia padarė ir daro darbininkų gero- ntadienį. žmonėms viešai bu- mamtarinių mokslų fakulteto

suprantama, atsiminus,

kad

spausdinimų, bet nesiryžo tai'“ir pats Lietuvos gyvenimas
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^1V“(“ ^gi kan. Daukžai ir jėzuitui už XV! atlauš gU.iių:

žadėdama būsimų laimę amžinybėje. Bet čia

aši. ra parašu specialų straipsnį:
dar ir tu tat,^*1
•_ :s___ “Daukša pirmasis bendrinės Pirmasis ’paieiKe lietuiįų Ka-1 suirute... i\e knyOo& žmonėms
zemeje darbo žmonėmis nesirūpina. Popienejauni ir iš rankraščių skai 1 Daukša pirmasis
žius čia paminėjo šv. Augustino žodžius:
kalbos kūrėjas Lietuvoje”. talikų vaikams pirmąjį gim-1 rūpėjo, tik gyvybė gelbėti ir
tomi.
“Kaip retas dalykas, kad Bažnyčia, besirū
Daukšos “Postillė” lietuvių tuja kalba katekizmų (1595 išlaikyti valstybė! Taį visai
pindama amžinybės reikalais, pamirštų že-; Spaustuvės Lietuvoje ima kalbos ir kultūros istorijai y- m.), o antrasis, — pirmųjų nereikia stebėtis, jog rus gaI šviesuoliams lietuvių kalbos dynės rašliava mums neimmiškuosius”. Tad jei darbininkas rūpinasi rastis 16-me amžiuje (Vaka- ra tiek
dokumentas, j
Dievo karalyste, jam pridedama ir visa ki-.rų Europoje jau 15.me). Įžy. ^"p^ra^o MoVsh,"Akad7 gramatikų (1630, pakartotų pdflUoja 'kavo skaičium”...
ta. Ypač visi tun atsiminti, kad Bažnyčia mįaB8į buvo Vilniaus jėzuitų
,, didesne ios dali nakar 1737 ir 1781, ir dar sykį 1829 Krašt’ūi kiek atsikvėpus iio
žmonėms yra davusi išmintingiausius įsaky- ųnanstIlvs „vvavnsi virš dvie
J
> § .1 •
i P
4
spaustuve, gyvavusi virs dviesavo leidinyje (1904— m. minėtojo Stanevičiaus rū-. baisių katastrofų, prasideda
mus ir pagal juos auklėja asmenis, šeimas, jų šimtų metų, spaudinių gau- 1927
pesniu).
tikrai masinis lietuviškų mai
visuomenę. Niekas taip griežtai nereikalauv
1” T
0 Lietuvos Univer"
daknygių ir panašių tikybinių
ja teisingumo, kaip Bažnyčia. Bet jei to 8U”,U .'P,rale"“"na .V,S“.kltas , ^to rūpesniu ir lėšomis 1926
Ir Daukša ir Sirvydas —
ra- ' spaudinių gaminamas bei va
. Bažnyčia
o v v. gali daugiau pada, pranciškonų,
bazilijonų ir nu- p. visi “Postillės” puslapiai
nepaisoma, kų
1
.
šydami ir spausdindami savo
ryti. Baigdamas Pijus XI ypač pabrėžė, kad!sionier^’ nebekalbant apie re (buvo atfotografuoti Berlyne knygas, pirmiausia taikė jas rtojimas. Pirmoji bibliografams gerai žinonia "lietuviška
komunizmas turi atsiminti, jog Bažnyčia dar- fonuat^ kalvinistų spaustu- kalbininko J. Gerullio prie-' saVo laiku inteligentijai Jie-' ~~
", 'T"
bininkams palengvinti padarė viskų, kų ga- yę). Jos dėka katalikai Did- ži0roje Tu0 bū(|u sig naujas:m,
maldaknygų Rąžančius (pa
Įėjo padaryti savo jėgomis. Tegu tik komu- klojoje Lietuvoje ligi 16oo m-j “PostiHės”
fotografuotinis' kunigų susidomėjimą lietuviu Ids; d do,umlkono
ko'
'
..............
leidimas
tapo
prieinamas
kiekalbV
gaivinti
os\X
o
SS
“
°
’
lb81
nizmas jos darbo negriauna, vaisiai bus geri.
“Šis Rąžančius ir pradėjo ei
o protestantai is viso šešias kvienam Lietuvos šviesuoliui.
Šveicarų spauda praneša, kad Pijus XI
nemokantiems — palengvinti lę daugybės lietuviškų tikyIr mūsų tautinio renesans0
savo testamente ypatingai daug gkirsiųs vie Jėzuitų spaustuvėje buvo atjų išmokti ir vartoti. Bet greit btaių knygu4ių> skiriaraų ma
tos darbininkų ir komunistų klausimu. Jis spausdinti ir mūsų didžiųjų tautinio susįpratimo ir atgi- atėjo eilė ir masinei, liaudies
vartojimui, kurios patikįs, jog ateisianti valanda, kad ne Bažny anais laikais rašytojų veika- mįmo pionieriai 19-me šimt vartojimui skirtai knygučių siniam
plit„ Lictuvoje 18 ir ]9 aln2.
reikėsią kovoti su komunizmu, bet patys ini
kanauninko Mikalojaus metyje> tokie kaip Si'manas produkcijai. Taip, jėzuitas Jo- h be kitko pla£.iai ipa3k|eki5
darbininkai tai padarysiu.
Daukšos garsioji “Postillė”, Stanevįžiug ir Sim Daukan- knavičins maldingai liaudžiai | ra5tingum4 ir pamėgimų akai16-jo amž. gale (1599 m.) ir
i)rangino “Postillę”, nio(nuo 1630 iki 1665 m.) jia tytį”( pastebi mūsų dabai tijėzuito K. Širvydo “Punktai kįnosi įg ten gražios mūsų se
paskelbęs
4 lietuviškas kny nis bibliografas prof Vac. Bi
Popiežiaus Intencija
sakymų” bei žodynas 17-jo nos kalbos ir gaivinosi Dauk
geles (maldų knygelę Dievo
Ateinantį sekmadienį vasario 12 d. sueis au*ž. pradžioje Širvydo pa šos “prakalbos” karštu tau Kūno Brolijai; Šv. Izidoriaus ržiška.
Aišku, nemanau čia nagri
17 metų nuo Jo Šventenybės Pijaus XI vai garsėjęs “trijų kalbu žody tiškai - visuomenišku žodžiu. Brolijos įstatus ir giesmes;
net visos mūsų dvasiškių ra
nikavimo popiežium. Šv. Tėvas atsišaukė į nas” nepilno šimtmečio bėgy
istorijų
ir
Stanevičius 1823 metais net Kristaus kančių
liavos
ir spaudos. Bet ne^«
*
viso pasaulio katalikus tų dienų kalbėti rą je susilaukė penkių laidų; pežančių jo intencija. Sako, kad norėtų, kad nktoji — 1713 m. Daukšos ir dviejose knygelėse pateikė iš Šventąsias Giesmes). Tiesa, Įima nepaminėti tokio lietu(Tęsiny., 3 pusi).
atsirastų milijonas maldingų žmonių, kurie gįrvydo veikalai yra turėję traukų iš “Postillės” su jos vienuolių ir šiaip kunigų lijo kvietimų išgirstų. O intencijų skiria to- didžiausios įtakos literaiūrikių: už religijų, taikų ir tolerancijų visame
,ictuvi ka|hos tvarky
pasaulyje.
mui ir tobulinimui, ir dabar
Intencija yra tinkamai pritaikinta šioms tebeturi ypatingos svarbos
dienoms. Religija dabar niekinama, perse mūsų kalbos istorijos moks
kiojama ir pajuokiama ne vien atskirų žmo lui. Ne be reikalo juos su di
nių, o ir valdžių. Rusijoj, Vokietijoj, Mek džiausiu atsįdėjimu yra studi
sikoj, raudonųjų valdomoj Ispanijoj religija javę mūsų didieji kalbininkai
varoma lauk iš visų gyvenimo sričių. Toliau „ r r
•
•
t>......
, •
ų , , , ,
prof. Jaunius ir prof. Būga,
pasauline taika, kaip ant plauko kabo. Kai
*
ir dabar vis dar nagrinėja L
kurios iš didžiųjų tautų toli gražu nėra pa
sitenkinusios tuo, kų turi. Prie tokių nepa naujieji mūsų universiteto ka
sitenkinusių tautų priguli italai, vokiečiai ir lbininkai (prof. Skardžius, Sa
jcponai. Kol jie rodys nepasitenkinimų, tol lys ir kiti).
pasaulinė taika nebus tikra. Tolerancijos nė Lietuvių tautinio susiprati
ra. Nėra tautinės ir tikybinės tolerancijos. mo istorijoje kan. M. Daukša
Tų labiausia aiškiai matome iš įvykių Vo niekada nebus pamirštas. Mū
kietijoj ir Lenkijoj.
sų diduomenės spartaus len
Todėl Šv. Tėvo intencija tinkamai parink kėjimo gadynėje jisai pakėlė
ta ir reikia tikėtis, kad ne vienas, o daug karšto protesto balsų prieš to
milijonų maldingų katalikų ateinantį sekma kių išdavikiškų madų. Dauk
dienį kalbės rąžančių Šv. Tėvo intencija, tai ša, pats kilme bajoras, savo
“Postillės” ilgoje
už religijų, taikų ir tolerancijų.
Zarasų miesto dalis ežero pakrantėje. (VDV. photo}
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SVEIKATOS KELIU
Ražo
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Rakauskas

^Krikščionybės nuopel
nai mūsų tautai
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.viškos spaudos milžino, kaip
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. vyskupas Motiejus Valančius,
; T\
Dantisto pagalba vra būtinai1,' . ,
.' .
Pabaigoj devyniolikto šimt
i kurio knygomis ir Knygutė
reikalinga, kad atvesti dantis
mis gaivinosi bent dvi mūsų
mečio (1898) prancūzų gydy
Z . . . , < -X-'
ant sveikatingumo kelio. Ku
tojas If. Vincent nurodė, kad
tautiečių kartis. Jisai rašė ir
riems liga kyla delei vitamiliga burnoje, kuomet ten nt-’
sį ausdino ne vien religinio
'■ nų trūkumo, tiems daug pasiveria skaudžios opos paei
turinio knygas (Šventųjų gy
gelbstn vartojimas bravorinių
na iš priežasties gyvio. ftisi
venimus, šventųjų Tstorijų Se
mielių, treskos kepimų alie
gyvis labai gerai tarpsta pū
nojo Įstatymo, Visų Psalmių
jaus, ir vaisių. Stokuojant vi
liuojančiose burnoje vietose
vertimų, didelę ištaisytų gies
duriuose bvdrochlorinės rūgš
F
; u;
1
■ ■
ir yra vingiuotos išvaizdos.
mių knyga arba “Kantičkas”
ties, ji reikia imti kaipo vai
Tas gyvis tapo pavadintas jo
stų prieš valgi, kad maisto — “su pridėjimu nnujų gies
Neseniai netoli Belleville, III., gaisras sunaikino Amerikos Jungt. Vals. kariuomenės mokomojo korpuso lėktuvų anga
vardu, todėl ir pati liga yra
mių”, ir t.t.). Jis plačiai su
virškinimas eitų normaliai,
rus ir kitas patalpas. Dabar statoma naujas angaras, kuriame galės tilpti 1<H) mažesnio tipo, arba 25 didieji karo lėktuvai.
gavusi Vincento smaugulys
pažindina tautiečius su kraš
nes nuo to priklauso ligonio
(Acme telepsoto)
vardą.
to praeitimi savo dvitominėje
stiprėjimas.
“Žemaičių Vyskupystėje”, ku ninko”. Žinoma, ir šiose jo
Garsus švedų mokslininkas
Van Leeuwenboek, mikrosko
ri ir inteligentui tinka, ir kai knvgose - knvgelėse žadina J
po išradėjas, greičiausiai pi — Taip, taip, Antanėli, val miečiui yra suprantama. Gre mas doro ir tvarkingo gyve
rmutinis pastebėjo šios ligos gyk barščius, tai būsi sveikas ta to, jis sukuria eile origina ninio jausmas, bet sykiu ska
į. Jis tyrinėjo gyvius ne ir ilgai gyvensi. Nuo barščių lių, įdomių ir dažnai žavinčių tinama ir savo tautos meilė,
S’ien savo bet ir savo draugų tu visuomet turėsi raudona knygų — pasakojimų iš tau- dailios lietuviškos kalbos ir
burnose ir tyrinėjimo' davi veida.
tiečių gyvenimo: “Vaikų kny gražių tautiškų papročių bra
nius aprašė savo moksliškuo — Atrodo, kad tėvelis barš gelė”, “Paaugusių žmonių nginimas.
(Bus daugiau)
se straipsniuose.
čius valgai su nose, kad ji to knygelė”, “Palangos Juzė”,
už mažiau pinigų. Ant naujos 1939 metų mados sutau
Žmonių giminė yra sena. kia raudona.
“Pasakojimai Antano Treti PLATINKITE “DRAUGĄ’
Jos ligų amžins galimas dai
pote vienų trečių dalį ir daugiau.
ktas nei kiek ne jaunesnis.
Kad tai yra tiesa, liudytoju
yra Šv. Raštas. Ten aiškiai
pabrėžta paties Sutvėrėjo, kuo
met, išvarant pirmuosius tė
vus iš rojaus, sakoma jie tu
g gaUSI
rės kentėti skausmus.
Žiloje senovėje gydytojai
stebėdavosi iš pasireiškusių
burnoje ir gerklėje Įdegimų
kilusių iš priežasties infekci
i
W
KROEHLER
jos. Hebrajų tautoje, pasiro
Sterhng OuaJiti/
džius ligai vadinamai “askaMiegamojo kambario setai, verti virš $100.00 — su Springsais ir mat
Oš
ra” tuoj pūsdavo ragų ir
racu už ’...................................................... $64.00 ir $45-00
tuomi pranešdavo apie tos li
gos pavojų. Kitokiij šiai ligai
HM
kovoti priemoniij veik netu
rėjo. Tų ligų dabar mes va
IMS
diname diphtrerija. Mediči- i
m
nos mokslas yra davęs vais
339?*
ĮgįgMMB
tus vesti mirtinų kovų su šia
SMy i
liga. Jei žmonės kooperuotų
M
šimtų nuošimčių giltinė negau
Patvinus Ohio upė žemesnėse vietose prade jo eiti iš vagos ir užlieti apylinkes. Daugelis
tų nei vienos aukos iš priežas
gyventojų,
kaip šioj nuotraukoj parodoma, priversti apleisti namus ir keltis į aukštesnes
ties difterijos.
vietas. (Ocme telephoto)
Vincent smaugulio gyvių
galima būt Tasti pas daugelį
iš mūši) burnų. Kol kūno svei
katingumas yra aukštame lai
psny, tol žmogus lengvai at
sispiria šiai ligai, bet, atspa
»
rumui nupuolus, ligos gyviai
<1
auga ir iššaukia ligų.
Žmonės, turį minkštus, ne
sveikus dantį] smegenis, puliavimų apie dantis, tonsilų
įdegimų, difterijų ar skarla
tf. "K' .f•SBT
ca
tinų yra palinkę būt Vincent
smaugulio
aukomis lygiai
Tvirtai padaryti Parlor Setai įvairių špalvų, tvirtos materijos, kieto
kaip ir tie, kurių sveikata
medžio rėmai ir gerai neperlenkiami springsai
yra nusilpnėjusį iš priežas
po
.......................................... $49.00 k $95.00
ties nebalansuoto maisto, ma
Studio Coucbes, parankūs, modemiški
žakraujystės ir džiovos.
P"
$16 00 $19 00 " 29 00
įdegimas ir atsivėrimas o&
9x12 Wilton karpetai, Bigelow Sanford
pų daugiausiai prasideda da
po.................................................. $45.00 ir $24.50
ntų smegenų viršūnėse, o iš
Seni rakandai išmainomi. Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas ant
< Z?
ten turi progos plėstis ir anaujo. Du šmotai už............... .........................................S31.5O
pimti visų bumų ir net gerk
Huntington, W. Va., basebolo parke aikštė apsemta išsiliejusios Ohio upės. Acme telepb.
Sudedame naujus springsus, naujų vatą, naujų materijų ir rėmus
lę.
pertaisome.
Aštresnio pobūdžio įdegi
Parlor Setams uždangalus padarome ant užsakymo.
mas burnoje pasižymi nepriimniu kvapu, ligonis turi kaTŠčio, delei atsivėrusių burno
je opų ji ar jis negali valgyti,
o kartais skausmas yra tiek
didelis, kad nieko nuryti ne
RAKANDŲ IR RADIJŲ KRAUTUVĖ,
gali. Liežuvis paprastai bū
va sutinęs, paraudonavęs, ap
< i
3409-21 So. Halsted St.
Ka-' '
vilktas. Be šių ligonis kenčia
vidurių netvarkų ir silpnėja.
Iii
Gydant svarbiausiu daiktu
yra pašalinti ligos perų liz
■■■I
dus, subudavojant kūno at
Dėl daug iškritusio sniego ir lietaus, pakilus Oliio upė išsiliejo iš vagos apsemdama že
sparumų.
Geru daiktu yra mesnes apylinkes. Tūkstančiai gyventojų bu-vo priversti apleisti namus. Šioj nuotraukoj
plauti atsivėrusias opas bur- parodoma apsemtas vienas fabrikas netoli Huntington, W. Va. (Acme telephoto)
LIGOS

PERAI

BURNOJE
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Didelė Vertybė Gerų Rakandų
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5‘30

iki

muzika

6:30

ir

P.

M.

dainos.

iš

Antradienis,

Mr.

“Mirtis nedidelis žodįs, bet

\Valker — majoro se

mokėti numirti — didelis da

komisijonierius,

gatvių
Leon

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS

kretorius ir kiti.

lykas”. (Eliot).

į

Einikio

vadovaujamas

svetainę

LIETUVIAI ADVOKATAI

jaunuolio

beitas

sveikino

majorų

Ofiso valandos:
10—12 /aL ryto
2
—
4
ir
6—8 vai. vakaro
4631 So. Ashland Avenue
Trečiadieniais ir Sekuiadieniau
Res. 6515 S. Rockwell Street
Susitari us
Telephone REPublic 9723
LIETUVIS ADVOKATAS

ir įteikė

gėlių bukietų, o choras sugie

' Osl
M®
H

dojo Amerikos ir L e uvos hi
mnus.
I

Po to

I

KAL & ZARETSKY "

prasidėjo programa,

1F.TUVIAI ADVOKATAI
6322 So. VVestem Avenn.

kurių išpildė1 vietinis choras,
solistės;

Ravmond

iš

Chica

gos ir Mrs. Daivis, kurios po
kelis kartus buvo publikos iš

k

šaukiamos dainuoti ir vietinė

dainininkė, J. E nikaitė, jau

i

Labai gražaus įspūdžio su

jaunos

šokikės,

dvynu

Iš kairės į dešinę: Jonas Kaminskas, Pranas Kurpalis,
Antanas Galinauskas ir Jonas Liubauskas.

macijas. Jų natūrali gracija,

tuvoje augusi ir lavinusis, nors

vėto žavėjo.

i buvo Amerikoje gimusi, bet
Pasibaigus programai buvo
! mažytė buvo išvežta Lietuvon vakarienė ir kalbos. Vietinių
Reider Andersen, žymiausias norvegų pašliužininkas (ski
GARY, 1X1). — Vasario 12 ir dar neperseniausia atvyko kalbėjo: pats klebonas S. Drau
jumper), Tarptautiniam žiemos sporto (ski) turnamente St.
d., 6:30 v. vakaro, bus 6v.' Amerikon, tai Elena Vinspa- gelis tarė sveikinimo žodį ir
Paul, Minn., laimėjęs pirmenybes. (Acme telephoto)
Kazimiero parapijos vakarie lytė.
perstatė garbės svečiams tuos,
nė, kuriij, virg vyrai, o valgy
kurie
daugiausia uarnavosi
Abi kontestininkės turi sau
ti kviečiama ir vyrai ir mo
naujo majoro išrinkime: Jonų
pagelbininkų platinti popule
terys.
Kaminskų '“klūbo tėvų”. Le
rumo kontesto bilietus. J. Bešnekučiuoti ir praleisti valan
Tokių vakarienę ruošti su nzinaitei pagelbininkus orga onardų Kaminskų ir L. Gudydų - kitų tarpe senų draugų.
galvojo Motiejus Pažėra,
o nizuoja jos motina, Marcelė nų — veikliausius klūbo va
Dabartiniu laiku Cieeroj i-i
Seniai tas reikėjo padaryti.
virime vadovauja Antanas Ga- Benzinienė ir Mrs. St. Kuizi- dus. Paskiau kalbėjo adv. N.
ma svarbių vietų Kareivių Bet, kaip ir visur, ir pas roValasina
ir
programos
vedi

linauskas. šie vyrai yra pasi- nienė, o E. Vinspalytei padedraugijos uniformuoto sky žiečius buvo bailių. Tačiau sy
žymėję parapijos darbuose ir da jos dėdė, Pranas Kurpalis. mui pakvietė A. Einikį.
riaus, naujų narių vajus. Kad kį pasiryžus, dabar visi džiau
Kalbėjo visi garbės svečiai,
visuomeniniame veikime: A. Tad dvejopa kompeticija: apaskatinus jaunus vyrus rašy giasi. Jau geras pusmetis, kaip
Galinauskas buvo labai veik merikoniukės su lietuvaite ir j o ypač. pats majoras dailiai
tis draugijon, įstojimas nuo klubas rengias prie sidabro
atsiliepė apie lietuvius, žadė
lus parapijos darbuose; ruoš moterų rėmėjų su vyrais.
16 iki 23 yra nemokamas. Vy jubiliejaus (baliaus). Išrink
jo gražių tvarkų įvesti mies
davo įvairius parengimus. Daresnio amž. vyrams įstojimo tas ir komitetas. Įvykis, išro
Miesto majoras dr. E. L.
te, taipgi dėkojo Šv. Kazi
oartiniame laike yra šiek tiek
mokestis irgi gerokai suma do, bus didelis, kaip ir rožieScbaible pasižadėjo atvykti į
miero klūbo nariams už pa
nusilpnėjęs
sveikatoje, bet j
žinta. Vyrai priimami nuo 23 čių parengimai yra buvę.
iškilmes ir vainikuoti kara
galbų jo išrinkime.
“dar pajėgsiu’’, sako jis, ‘taip
iki 43 metų su vieno dolerio
laites vainiku laimėjusių po
Krepšinio jauktas ima pui
skaniai vakarienę išviru, kati
Vakarienės
šeimininkės
bu

įstojimo mokesčiu.
pulerumo kontestų.
kius žingsnius pirmyn sporto
valgytojai net pirštus laižys’.
vo: F. Liubauskienė, Mažo
Visi vyrai raginami rašytis srityje. Malonu tai matyti.
Jonas Liu'bauskas yra
ir
nienė, Valasinienė, Normantie į Cicero Kareivių draugijos
Nežinoma dar tikrai,
bet
dabar veiklus visuomeniniuo
nė ir M. Agurkienė. Baigiant uniformuotų skyrių, kuris ne
eina gandai, kad rožiečiai jau
se darbuose. Jis yra pirmini
vakarienę garbės svečiai
ir vienų lietuviškų parengimų y-,
nuoliai rengia kų tai, kuriuo
nku arba sekretoriumi
net
publika aplodismentais padė ra papuošęs. Nariai naudos j
ciceriečius pajuokins ir pa
kelių draugijų.
Sausio 26 d., parap. mokyk kojo šeimininkėms už vaišes.
gauna iš dr-jos nelaimėj ir
linksmins.
Vėliau sužinosiu,
Jonas Kaminskis yra “tė los svetainėje įvyko naujai
Reikia pastebėti, kad šį ka t. p.
kas tokio bus.
vas” Šv. Kazimiero par. vai išrinkto miesto majoro dr. E. rtų publikų labai gražiai už
Dėl platesnių informacijų
kinų atletų klūbo; jis padeda L. Scbaible pagerbtuvių va silaikė.
patartina kreiptis į pirminin
Klovainiečių klūbo metinis
pataisyti šio klūbo gyvumų ir karienė. Vakarienę ruošė viekų
uniformuoto
skyriaus
C.
Rytojaus dienų pats majo
susirinkimas buvo Šemeto sa
yra “senas” veikliausias lie-'tinig Amerikos lietuvių legijoRakašių,
1541
So.
50th
avė.
ras pašaukė vienų įtakingiau
lėje. Svarbiausias klūbo dar
tuvis respublikonas demokra nierių “Vytauto” postas 289
Pas
jį
galima
gauti
ir
aplika

bas — tiekimas paramos Lie
ir Šv. Kazimiero parap. atle sių lietuvių telefonu ir parei
tiškame Gary.
cijų.
škė, kad jis pirmų kartų ba
tuvoje klovainiečiams pasta
tų klubas.
Pranas Kurpalis dabartinis
liuje taip jaukiai ir smagiai
Senesnieji nariai mielu no tyti Lietuvos Nepriklausomy
Dalyvavo pats miesto majo jautėsi ir prašė dar kartų pa
parapijos komiteto narys. Kad
ru užleistų vietas jauniesiems, bės paminklų. Dabartiniu lai
šių vakarienę padarytį įdo ras dr. E. L. Scbaible ir nau dėkoti už jo pagarbai suruoš jei tik jie susispiestų dr-jon. ku klūbas nedaug daro pažan
mesnę, jis sumanė dvigubų jos miesto administracijos na tų vakarienę.
Buvęs Dirva jaunuomenės veikimui gos dėl neramumų Europoj.
riai:
Mr.
ir
Mrs.
John
Sabo
—
populerumo kontestų: dvi ko
Klūbo viduje neramumai tai
lietuvių tarpe yra gera. Patar
Daugelis laukia, kad juos tina kiekvienam tėvui ir mo pgi nieko gero neprideda prie
ntestininkės siekia populeru- kontrolierius, Mr. įr Mrs. VVil-

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS

Šis - Tas

Lietuviai pagerbė
miesto majorų

mo karalaitės vainiko: viena, liam Cottingliam — miesto
amerikietė lietuvaitė, Šv. Ka inžinierius, Mr. Floyd Draper

zimiero
parap. choro narė, — miesto advokatas, Mr. ir
Juozapa Benzinaitė; antra Lie i Mrs. Charles E. Johnson —

Ofiso Tel. CANaI 2345

Uit. h G. HINSUUNAS

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

šokių išpildymo artizmas ža

Vyrai Virs - Moterys
i
rs

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

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

akrobatiškas, šokius ir dekla

3147 S. Halsted St, Chicago

ri vietų, kur suėję gali pasi-

tus pragrauš.

ir

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

OR. GEORGE I. BLOŽIS

visus

kaimynus,

naudotis

mano

draugus

ir

pažystamus

patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja

DR. P. J. BEINAR
(BEINAltAlSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

2335 South VVestem Avenue
TELEFONAS CANAL 3764
sportininku

pašliuzininkij

rungtynėms.

(VDY,

photoJ,

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
4631 So. Ashland Avė.
Ofiso WENtworth 1612
Tel. YARds 0994
Res. — YAR-ds 3955
Rez. Tel. PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
NedelioMis nuo 10 iki 12 vai. dienų
pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 W. Marąuette Road
VaL 3—4 ir 7—8 y*k.

1446 So. 49th Ct
Bubėtomis nuo 7—0 vakare
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Office hours:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sundays by appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 35th Street
TaL OALumrt 6974
OFISO VALANDOS
9 vaL ryto iki S v. vakare, iiakiriaat
■ekmadieaiua ir treėiadieaiua

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS
3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.
Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Tel. BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 P. M,
Reaidenoija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos: 9—10 A. M.
N edeliomia pagal sutartį
Tel CANaI 0257
Rea. TaL PROapect 6659

DR. P. I. ZALATORIS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6631 S. California Avė.
1821 So. Halsted Street
Telefonas REPublic 7868
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
Office Phone
Res and Office VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 8 vaL vakaro
PROapect 1028
2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 TeL YARda 2246

DR.J.J. KŪWAR

DR. G. VEZEL'IS

(KOWARSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

2403 W. 63rd St., Chicago

arti 47th Street
Va,: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

Tel. LAFayette 8016
Vlc Juhnta, sav.

žiemos

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
VALANDOS:
CHICAGO, ILL.
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
Telefonas MlDway 2880
6 iki 8 vakare
OFISO VALANDOJ:
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
pagal sutartį.
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

Nedėliom Ir Trečiadieniais
Pagaal Sutartį.

v

traraplynas

VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredų
Seredoinis ir Nedel. pagal sutartį
Sekmadienį susitartus

Lietuviai

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

Zarasu

DR. A. J. MANIKAS

DANTISTAS
2201 West Cermak Rd.

2201 W. Cermak Road
Kviečiu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VV. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartj
Res. TeL CANaI 0402
2305 So. Leavitt Street

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

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
girtų kiti, tuotarpu Jie varg tinai raginti savo sūnus įsi organizuoto veikimo. Nežiū N«o 2 iki 4 ir ano 4 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
šams tikri budeliai.
rint kokius tvirtus pamatus Office TaL YARda 4787
rašyti Kareivių draugijon.
Pats neturėsi kitas nepriorganizacija turės, jei žiurkių Namų TeL PROapect 1988
duos.
Raudonos Rožės klūbo bu iš tų pamatų nepanaikins, tai Tel OANal 6122.

veinė graži. Nariai dabar tu laikui bėgant, jos tuos painia-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road

OR. P. ATKOČIONAS

taip puikiai, artistiškai atliko

OR. VVALTER J. PHILLIPS

VALANDOS

LIETUVIAI DAKTARAI

kės Einikaitėa. Tai pirmu kart

Tel. CANaI 6969

Pauedėlį, Utarninke tr KiUeiu
nuo 2 iki 9 vai vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 • •
Subatoj lino 12 iki A v »
Tel. Prospect 1012
It.M Tai n.aoiibln M*4

na solistė.

darė

DR. A. G. RAKAUSKAS
2415 W. Maręuette Rd.

JOSEPH J. GRISH

los mergaitė, Teresė Šimkiūtė

LIETUVIAI DAKTARAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Telephone YARds 1001

užgrojo 'maršų, po to mokyk

1939

Telefonas HEMlock 6286

Majorui ir garbės svečiams

įeinant

vasario 7,

DR. V. E. SIEDLINSKI

Dantį ataa
4143 South Archer Avenue
DANTISTAS
Telefonai LAFayette 8650
kntredieeiaia. Ketvirtadieniai! u
4300 So. Farfleld Avenue
Peaktadieaiala
4631 South Ashland Al
OFISO VALANDOS t
TeL YARda 0994
N vaL ryto iki 9 vai. vekaare
Sabiaaiiaiiala ia
Piaaaediaaiiaia, TreAiadianteL b

DR. C. J. SVENCISKAS

t
Antradienis,

vasario

7,

1939

RADIO

UOS LIETUVIŲ ŽINIOS

DAINUOS
GRUPĖ,

Sveikino Seimę

Mirė Jonas Evaldas

Pranešimas

PIRMYN

BUS

CHORO

.

BRUK] EPORT.

“,Sal'

GRASIOS

patWK

MUZIKOS

v.

x

V“»? ]

zlllus1^

JezaUH!

i dai1. Prašomi atsivesti ir nau- apie tai, kų mes mylime arba
įjų narių. Komisija ižduos ra- ko geidžiame; arba kas mums
Draugi-,
įg metinio parengimo. yra priešingu ir skaudžia.
Bet nelaimė! dažnai tai huva be pasekmių ir veltui. Ne>

luiky*

Valdyba

1“ineKinl

Vakar rytų mirė Jonas P.
Evaldas, plačiai žinomas lie
Primintina radio klausyto- rio 7 d., 7:30 valandų vakare,
tuvių veikėjas ir 'biznierius,
jams užsistatyti radio ant sto- Chicagos Lietuvių Auditori- ;
Keistučio spulkos sekretorius,
ties
šiandie 7 valandų joj. Visi nariai atsilankykit į
sulaukęs 50 metų amžiaus. Mi
vakare ir pasiklausyti regu- gį susirinkimų, nes randas
rė traginga mirtimi. Paliko
liarės antradienio radio prog- daug svarbių dalykų svarstyžmonų Margaretų, dukterį Marainos, leidžiamos pastangom ti draugijos labui,
‘‘Dėl to jauskime ir melski
rgaretų, du sūnus Jonų ir Vi
ir lėšom Peoples Furniture
Nut. rašt. Frahk Bakutis mės, idant laikas dykai nepra
bendrovės krautuvių, šiandie
ncentų.
eitų”. (Kristaus Sekimas,
dainuos Pirmyn choro grupė.
Primename spulkos dalinin
Taipgi bus žinių, pranešimų. Šakių Apskričio klubas lai Knyga Pirma, Skyrius X, 2).
kams ir depozitoriams, kad
“Sergėkis, kiek galėdamas,
įdomių kiekvienam klausyto- kys mėnesinį sus-mų vasario
sekretoriaus mirtis nepaliečia
jui. Nepamirškite pasiklausy 6
7 v- vak-» Pas Antanaitį, žmonių triukšmo; nes daug
spulkos reikalų, jie palikti
tj
Rap.
1233
So.
Roosevelt Rd. Nariai kliudo pasišnekėjimai
apie
tvarkoj ir jos veikimas eis
______________
malonėkite dalyvauti susirin- svietiškus daiktus, nors gerokaip ir ligšiol normaliu keliu.
kime skaitlingai. Yra svarbių je mintyje būtų atlikti. Mes
Kaip žinoma, visi spulkoj su
dėti pinigai federalinės val
dalykų svarstyti klūbo nau- godžiai kalbame ir mąstome
džios insuranso yra apdrausti.
A. a. Jono Evaldo staigi cagos miesto 'majoras, kuris Šį vakarų, sekančiai Peopmirtis yra didelis smūgis ne s^kmadmnį atvyko į Tėvų Ma jeg raj<an(]ų bendrovės radio
tik jo šeimai, bet visiems lie rijom, Bendradarbių Draugi- progranlo6) bus nepaipraBtai
tuviams, ypač bridgeportie- jos 12-jį seimų, buvusį Šv. Ju- graž; .<Pasiuntinio..; 8tati„ti.
žurna|0, radio
čiams, kurių tarpe jis labai rgio parap. salėj. Aukštasis kos
ilgai gyveno ir dirbo. Jis yra svečias seimų sveikino labai, progra,na Bus muzikos ir da,
buvęs daugybės lietuvių drau i nuoširdžiai ir pasakė labai1 nų. Taipgi išgirsite daug pa
gražių kalbų apie katalikiško ieškojimų. Programos vedėja
gijų nariu ir tų draugijų val
veikimo reikšmę. Užtat seimo
Ieva Lukošiūtė patieks įdo
dybose.
Kuri persiskyrė su šiuo pasauliu 18 d. sausio. Palaidota, sausio 23
dalyviai iškėlė jam ovacijas. mių žinių iš statistikos. Pra
d Šv Kazimiero kapinėse. Ji jau niekam negali padėkoti už visą.
tai ką geraširdžiai žmonės yra jai gero padarę, jos ligoje ligoje
Išėjęs iš seimo, majoras Ed. šoma šį vakarų, 7:45 vai. už
ir mirus, prisiminė savo maldose. Skaudančia širdimi nulydėję į
šaltus kapus savo mylimą žmoną, motiną ir seserę, norime pa
Lig omai
Kelly aplankė sergantį d. g. sisukti savo radio priimtuvų
reikšti nuoširdingiausios padėkos visiems, kurie kokiu nors budu
prisidėjo prie paskutinio patarnavimo. Ypatingai noriu pareikšti
T0WN OF LAKE. — Sun prelatų M. Krušų ir palinkė į VVGES stotį ir pasiklausyti
nuoširdų ačiū Tėvų Marijonij Provincijolui, didžiai gerb. kun. J. '
Jakaičiui, M. I. C., už atlaikymą iškilmingų pamaldų bažnyčioje,
kiai serga: A. Ootautienė adr. jo greitai pasveikti. Seimas gražios programos.
mylimam klebonui kun. M. Urbonavičiui, M. I. C., už šv. Mišias ir
pamokslu ant kapų, gerb. kun. A. Andriušiui, M. I. C„ už 6y
4319 So. VVood St., Magdalena priėmė rezoliucijų, kuria dė
Mišias laidotuvių dienoje ir septintą dieną po palaidojimo, gerb.
kun. J. Mačiulioniui, M. I. C., už šv. Mišias ir pamokslų bažnyčioje,
Šatkaitė, adr. 4621 So. Marsh kojama majorui už atsilanky šimt dalim tiek dėmesio krei
gerb. kunigams V. Andriuškai, M. I. C., ir A. Jeskevičiui, M. I. C.,
už asistavimą prie iškilmingų šv. Mišių, gerb. klebonui kun. A.
field ave. ir Ona Jurgaitienė, mų ir sveikinimus.
Baltučiui, už šv. Mišias ir gerb. kleb. kun. J. Šaulinskui už
pęs į lietuvių visuomenę, kiek
dalyvavimą laidotuvių pamaldose.
a. a. kunigo Pranciškaus ir
Esame labai dėkingi draugams vargonininkams už taip gražų gie
majoras Edward J. Kelly.
dojimą ir prof. A. Pociui už vadovavimą vargonininkų chorui. Jų
Sofijos mamytė, gyv. adresu
gražus giedojimas mus ir virgdė ir ramino. Ačiū dain. M. Ja
Sykiu su majoru Kelly innušauskienei už labai jausmingai pagiedotą solo.
4644 So. VVood St.
dorsuota ir jo partijos drau
Labai ačiū viešiems, kurie aukojo nevystančių gėlių. t. y. šv.
Mišių, kurių buvo 40. Ačių seselėms Kazimierietėms, kurios pri
gai:
Gordon
į
City
Treasurer
siuntė užuojautą ir dvasinius bukietus. Ačiū Motinai Marijai už
O. Jurgaitienė buvo susir Pranešimas
užuojautą ir šv. Mišias. Ačiū visiems už vainikus, gėles ir užuojau
ir
Sclireiber
į
City
CIerk.
tas, prisiųstas ir tilpusias "Drauge”. Ačiū Aušros Vartų parapijos
gus plaučių uždegimu. Gydy
chorui už vainiką, šv. Mišias, ir in corpore atsilankymą ir sukal
R. A. Vasalle praneša, kad
bėjimą rožančiaus, taipgi moterų chorams už užuojautą ir šv.
tojo ir dukters stropia prie
Iš klūbų raportų pasirodė,
Mišias.
jis ištraukia kandidatūrų į 13'
Ačiū Moterų Sąjungos 55 kuopai už parūpinimą. grabnešlų, šv.
žiūra ir maldomis į Motinų So
kad visi rengia pramogas ir
Mišias ir visokeriopą užuojautą. Taipgi jaučiame pareigą padėkot
wardo aldcrmonus ir kad jis
nortsidiečiams už j.ų didelę užuojautą, ypatingai Masių, Sutkų,
pūlingųjų, krizis perėjo ir ka yra paskirtas lietuvių sky niasmitingus ir kad kiekvie
Mačių ir kitų šeimynoms, kurie a. a. Antaninos ilgoje ligoje, pa
rodė jai daug savo geros širdies.kas savaitę nuvažiuodami j ligo
sdien rodosi gerėjimo ženklai.
nas klubas remia savo reguriaus vedėju Thomas J. Cour
ninę ir gelbėdami kuom galėjo.
Pasimelskime. kad ligoniai tney for Mayor Headąuarters. larį partijos žmogų į alderAčiū visiems, kurie taip skaitlingai dalyvavo laidotuvių pamal
dose ir palydėjo j kapus.
pasveiktų.
monus: 11 varde — Hugs B.
Ačiū laidotuvių direktoriui S. Lachavičiui ir Sūnams už gražų
ir mandagų patarnavimą.
Cennelly, 12 varde — Bryant
Priimkit visi nuoširdų ačiū.
Nuliūdę: VYRAS, SŪNŪS, DUKTĖ, BROLIS, SESUO ir GIMINES
Hartnett ir 13 varde — MiNauji Ligoniai Šv.
chael Hogan.
Kryžiaus Ligoninėje:
susirinkimų

antradienį,

vasa-

suramini

paviršutinis

tasai

mas viduriniann dr dieviškam
suraminimui nemaža skriaudų
padaro”. (Kristaus Sekimas,
i Knyga Pirma, Skyrius X, 1, 2)

VYGEK,

Vasario

7-ta

Diena

J.

MOTIEJUS

SHLIKAS

ANTANAS

Mirė Vas. 6 d., 1939, 7:39 vai.
ryte, sulaukęs 34 metų amž.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime
mylimą motiną Mortą po tė
vais Žilaitė, mylimą tėvelį My
kolą, du brolius Antaną ir Al
fonsą ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
10834 So. Michigan Ave.

KLAUSYKITE

“PASIUNTINIO

D.

g.

Edaward

J.

Kelly,

Chi(

RADIO

PROGRAMOS

VIEŠA

ANTANINA

PADĖKA

BRAZAITIENĖ

Laidotuvės Įvyks ketvirta
dienį, vasario 9 d. iš koply
čios 8 vai. ryto ims atlydėtas
į Visų šventų parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą, l’o
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę

Motina, Tėvas, Broliai ir
Giminės.
Laidotuvių Direktorius S. P.
Mažeika, Telefonas Yards 1138.

Iš Politikos Lauko

Rap.

LIETUVIŲ

LYGA

DEMOKRATŲ

INDORSAVO

MAJORĄ

EDWARD

J.

Turėdami

KELLY

Elena Anglikienė iš G imi
mo Panelės Šv. parapijos.
Pranciška Kazlauskienė iš
Šv. Kryžiaus parapijos.
Marijona Mosteikienė iš Ne
kalto Pras. Panelės Šv. par.
Bronislova Žadeikienė iš Šv.
Antano parapijos.
Paulina Vinslovienė iš Vi
sų Šventųjų parapijos.

I

IR

REGULIARIUS

Jonas

L

Bertulytė savo žavingu bal
su padainavo keletu dainelių
ir pašoko. Linkime jai ir to
liau tęsti tų gražų darbų.

Nors salė buvo didelė, bet
jau apie 8 vai. vak. pasirodė
penmaža, tiek priėjo žmonių.
Po visam buvo dainos, žai
dimai ir šokiai iki vėlumos.
Nors Šv. Vardo draugija čia
nėra skaitlinga, tačiau darbš
tumu pajėgia sutraukti į sa
vo vakarus šimtus publikos.
Junkime draugijai išaugti di
dele ir toliau dirbti kilnų dar
bų.

Kanadietis

Nors

Parduoti,

Mainyti,

Išnuomuoti

—

Arba

Norėdami

Ką

Nors

Pirkti,

Atminkite

‘Dr-go’

Classified

Skyr

KANDIDATUS

Lietuvių Demokratų Lygos
praeitam susirinkime, tarpe
svarbesnių nutarimų, buvo oficialus indorsavimas dabar
tinio miesto majoro Ed. J.
Kelly antram terminui.

Žmogus yra tai, kuo jis bū
ti nutaria.

Gyvenimas ir mirtis suplau
kia į vienų vietų, kad pratar
ti tai, kas reikalinga žmogui,
ir kų žmogus privalo duoti
Visų klūbų atstovai vien žmonijai.
balsiai pripažino, kad majo
rba Flovver Shoppe!
S.K.L. ras Kelly už nepaprastų pa
lankumų yra užsitarnavęs lie
4180 Archer Ave.
Phone LAFAYETTE 5800
tuvių paramos. Chicagos mie
—•—
Pavykęs Šv. Vardo
Mylintiems — Vestuvėms —!
sto istorijoje niekuomet nėra Gėles
Bankietams — Lakiota vėms —jį
Draugijos vakaras
Papuošimams
buvę majoro, kuris būtų deNORTH SIDE. — Sausio
29 d. Šv. Vardo draugija bu
vo surengus vakarų. Atvaidi
nta 2-jų aktų komedija “Gu
drus Boleslovas”. Maskolaičių grupė labai gražiai atvai
dino komedijų. Visa publika
turėjo gardaus juoko.

Ką

Juozaitis

A. > A

John F. Eudeikis
BIRIAUSIA

n

AGOTA

je, Tiltagallų

DIENĄ IR NAKTĮ

Nuliūdę:
Moteris,
Sūnus,
Marti, Dukterys, Kcntal, Anū
kai, Brolis Seserys tr Giminės.
Lald. dlrekt. Lach&tvicz ir
Sūnai, telefonas Canal 2515.

Amerikoje išgyveno 30
tus.

4605-07 So. Hermitage Ave.
4447 South Falrfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
Chicagos dalyse

7:00 vaL vakaro ii WHPC stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. AALTIMEERAS

me

Paliko dideliame nuliūdime:
tris sūnus: Al, Mat, ir Vincen
tą, dvi dukteris:
Sophie ir
Frances ir daug kitų giminių
ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus Koplyčioje, 1410 South
49th Court, Cicero, Illinois.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
vasario 8 d. Iš koplyčios 8:00
valandą ryto bus atlydėtas j
švento Antano parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Sūnai, Dukterys,

I

ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, telefonas CICero
2109.

Mirė Vasario 5, 1939, 3:27 po
pietų, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje,
Panevėžio
apskr.. Naujamiesčio parap.,
Baluškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Pauliną po tėvais Andrišiūnas, sūnų Leonardą, du
kterį Geraldiną,
du brolius
Pranciškų, švogerką Lucille ir
jų šeimą, ir Jurgį ir daug ki
tų giminių. Lietuvoje Anelią lr
jos šeimyną.
Kūnas pašarvotas 4014 Bri
ghton Place.
Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį, vasario 9 d. iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas i St.
Agnės (Washtenaw ir Pcrshing
Road) par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į ŠV. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys-tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Du
ktė, Broliai, švogerką, Sesuo
ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, Telefonas Cicero
2109.

RUDAITIENĖ

(po tėvais Chupranskaitė)
mirė vas. 5 d., 1939 m., 9:34
vai. vak., sulaukus 51 m. amž.
Gimus Lietuvoje. Virbalio pa
rapijoje, Nevadolės kaime.
Amerikoj išgyveno 31 motus.
I’aliko dideliame nuliūdime:
vykrą Vincenta, duktc.į Oną,
sūnus; Joną ir Albiną, marčią
Lillian, podukres: Patricia Ann
ir Helen Furto, keturius anū
kus, seserį ir švogerį Elzbietą
ir Vincentą Koncevičius, pussese.« ir švogerį Uršulę ir Leo
ną Bradzeikius, švogerką Mari
joną Koncevičitne. brolienę ir
švogerį Matildą ir Jurgį Šne
kučius ir jų šeimynas ir kitas
gimines, daugus ir ažįstamus.
Lietuvoje aliko taipgi gimines.
Kūnas pašarvotas 3829 McCook Av., Indiana Harbor, Ind.
Laidotuvee įvyks ketvirtad.,
vasario 9 d. Iš namų 10:00
vai. ryto bl»s atlydėta į Šv.
Pranciškaus parap.
bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstatnus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė, Podukrės, Marti, .Anūkai,
Sesuo, švogeriai, švogerką, Pus
seserė, Brolienė ir Giminės.
Laid. direkt.' Julius P.-’sieckis, tel. Indiana Harbor 2 88.

DIREKTORIAI

LAIOOTUViy
NARIAI

CHICAGOS,

CICEROS

DIREKTORIŲ

LIETUVIŲ

ASOCIACIJOS

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

mirė vas. 5, 1939, 3:30 vai.
ryte, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs
Lietuvoje,
Kelmės
parapijoje.

Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Magdeleną, po tėvais
Misiūnaitė,
sūnų
Aleksandrą,
marčią Milčlred ir jų šeimyną, 3
dukteris:
Margaret
ir žentą
Louis Van Thielen. Afrikoje,
Oną ir žentą James l’addock lr
Juozapiną, 3 anūkus lr daug ki
tų giminių.
Lietuvoje paliko
brolį Fabijoną, seseris: levą lr
Uršulę ir jų šeimynas ir kitas
gimines.
Kūnas pašarvotas Lachavičlaus koplyčioj, 2314 W. 2 3rd I’l.
Laidotuvės įvyks penktadienį,
vasario 10 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo švč. Panelės parapijos
bažnyčią, kurioje, Jvyks gedu
lingos
pamaldos
už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.

KLIKUNAS

LAIDOTUVIŲ

GOTAUTAS

kaime.

JUOZAPAS

A

JJį

AMBULANCE

Klausykite mūstĮ Lietuvių radio programą Aefttadienio vakarais,
PRANCIŠKUS

Nuliūdę: Brolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius Joseph
Radžius, telefonas CANal 6174.

DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IMAMA

JAK0NIS

mirė vasario 6 d., 1939 m., 8:20 v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje,
l’anevėžio
apskrityje, Subačiaus parapijo

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DYKAI
JUOZAPAS

mirė vasario 3 d., J 939 m.,
9:10 vai. vakare, sulaukęs 59
metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje,
Raseinių
apskrityje,' Kalnujų parapijoje,
Rudžių kaime.
Amerikoje Išgyveno 37 mo
tus.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolį
Pranciškų ir gimines..
Lietuvoje paliko seserį Elzbie
tą ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
6834 So. Western Ave.
Laidotuvės įvyks trt čiadienį,
vasario 8 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas t Gi
mimo švč. Panelės parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines.

A.

SSS

TVERKUS

AUD III A M P C
D V V A T
U I

IV A 1

KELNER-PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. 15th Ava.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St

TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

Albert V.

Petkus ir Eudeikilv10
Dlflllf 00
P. 1.1IvIUlAdv
Autey B. Pet!llft
iiia

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PATARNAVIMAS

HIVIDULHIiul dieną ir naktį

Lachawicz ir Sūnai
I. Liulevičius
S. P. Mažeika
Antanas M. Ptiillips
I. J. Zolp

4704 S. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
3354

SQ<

Telefonas

St.

Halsted

YARda

1419

6834 So. VVestern Ave.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlrnan 1270
25J5

4348 So. California Ąve.
Phone

3319

Lituanica

Phone

3307

YABda

Avenue

Ave.

YADds

VVest

Phone

4908

46th

YABda

3572

1138-1139

Latu&nica

Phone

1646

LAFayette

Street

0781-0782

Antradienis, vasario 7, 1939

nnKTnxH

visiems ir visoms,
ns, kurie tik i Garnys aplankė
kokiu būdu prisidėjo prie
ketvirtu ki
iškilmių pasi
pasisekimo,
MARQURTTE PARK —
Smulkmeniškiau apie seimų
Pirmadienio
rytų, vas. (i d.,
bus paskelbta rytoj.
Taigi, baigdamas šias ke garnys aplankė ketvirtu sy
lias mintis, vanlų Marijonų kiu d-ro J. J. Simonaičio šei
Chicagos apskrities Bendrada mynų, 2423 W. Marųuette RJ.
rbių Dr-jos, taip pat visiems To rezultatas — 9 svarų ir
ir visoms nuoširdžiausia dė 5 uncijų duktė. Viskas lai
mingai įvyko Šv. Kryžiaus
koju.
ligoninėj — motina ir duktė
Apskr. rašt. J. K.
gerame sveikatos stovvįe.
■»------

Tėvu Marijonu Diena Gražiai Paminėta
AUKŲ SEIME SUDĖJO APIE £1,300
Kaip Seimas, Taip Ir Išleistuvių Bankietas
Gražiausiai Pavyko
mų, jei seimas dėlei sutaupymo laiko, juos užgins. Seimui
sutikus, į prezidiumų išrinkti
sekantieji: pirm. — adv. K.
Česnulis, pagelbininkai
Anastazas Valančius iš Cicero
ir Domicėlė flasparkienė iš
AVest Side; raštininkais — Ona Bukantaitė iš Dievo Ap
vaizdos parapijos ir donas
Stočkus iš Gimimo Panelės
Šv. parapijos; rezoliucijų ko
misijon — Leonardas Šimutis,
“Draugo” red., dr. A. Ra
kauskas ir Simonas Pileckas;
mandatų komisijon; Ona Pauliukaitė, p-nia šrupšienė ir
nas.
kun. V. Andriuška.
Šv. Jurgio parapijos choras,
Prezidiumui užėmus savo
vedamas komp. Antano Po
vietas, pirm. adv. K. Česnu
ciaus labai gražiai giedojo.
lis, pasveikinęs trumpa įžan
Visos dienos iškilmių nuo
gine kalba, pradėjo seimo die
taikų sugadino, tai Jo Malo
notvarke.
nybės Praloto M. L. Krušo
Visų pirma seimų sveikino
staigi liga, kuris gydytojo pa
telegramomis ir laiškais įvai
tariamas negalėjo viešai ro
rūs asmenis, kongregacijos ir
dytis. Bet dėka gerb. Praloto,
organizacijos, kurie buvo per
jį pavadavo jo asistentas, ge
skaityti ir maloniai priimti.
rbiamas kun. S. Petrauskas,
Taip pat seimų sveikino gerb.
kuris, ištikrųjų, labai gražiai
dvasiškija, profesijonalai ir
ir nuoširdžiai išlaikė tokia
Marijumi Bendradarbių Dr-jos
pavyzdinga tvarkų kaip baž
skyrių atstovai.
nyčioje, taip ir salėje.
Referatus patiekė dr. Anta
Po pamaldų atvykusioms at nas Rakauskas ir gerb. kun.
stovams vietos šeimininkės, P. Malinauskas. Buvo ir dis
vadovaujant p-niai Vaišvilie kusijų.
. .
.„
,
,
nei, patiekė labai puikius pie
I unningų is centro raportą
tus, už kų apskrities valdyba patiekė didž. gerb. Tėvas Pro
ir dalyvavusieji atstovai nuo vincijolas, kun. J. Jakaitis.
širdžiai dėkojo.
Į seimų atsilankė Chicagos
Po pietų 2 vai. prasidėjo miesto majoras, Edward J.
kuris
Marijonų Bendradarbių Dr-jos Kelly su palydovais,
seimas, kuris nepaprastai gra nuoširdžiai sveikino seimų. Ažiai pavyko. Pirm. A. Bace tstovai majorų karštais delnų
vičius atidarė seimų, pakvies plojimais gražiai sutiko ir iš
damas Jo Malonybės Praloto lydėjo.

Praeiti} sekmadienį Tėvų
Marijonų du gražūs įvykiai,
būtent: Marijonų Bendradnrbių Draugijos seimas ir išleistuvių misijonieriams baukietas.
Marijonų Bendradarbių Drjos seimas prasidėjo iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias at
našavo visi trys gerbiami misijonieriai — kun. J. Jakai
tis, kun. A. Andriušis ir kun.
K. Vengras. Išilmėms pritai
kintų ir begalo įspūdingų, pa
sakė gerb. prof. kun. B. Urba,
Sv. Kazimiero Seserų kapelio

Krušo pavaduotojų, gerb. kun.
S. Petrauskų atkalbėti maldų.
Po to pirm. A. Bacevičius gra
žia įžangine kalba atsiklausė
atvykusių atstovų, kad turįs
numatytus asmenis į prezidiu-

Po to buvo skaitytos rezo
liucijos, kurios vienbalsiai bu
vo priimtos.

Mandatų komisija patiekė
raportų, iš kurio matėsi, kad
seime aukų sudėjo apie $1,300.

r?

!!EXTRA!!
Dovanos

•

Dovanos

“DRAUGAS” dovanos savo Skaitytojams $1.50 knygomis, ku
rie tuojaus atsiųs j “Draugo” administracijų $6.00 prenumeratų
už 1939 metus.

Skaitykite Biznierių
Bargenus
CUTS-BURNS-SCALDS
should be ųuickly treated to prevent bad aftereffects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT.
Wonderful too for sore, tired feet. At your
druggist's—money back if not satislied. For
freesample write Mosso Laboratories, 21aSoutb
Leavitt Street. Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEET
boy! how this
LUSTER PO A M*

Naujieji Zarasai. Moderni naujoji Za rasų ligoninė. (VDV. piloto)

GITS RIO OF

^TOBACCO
Tuo seimas ir baigėsi mal tė, E. Runelienė; patarnauto S. Petrauskui, profesijonala
da, kurių atkalbėjo
ameio gerb.
geri kun. jos prie stalų — E. Meeses, ms, biznieriams ir visiems arE. Tanki, J. Putrament, C. silankusiems. Nuoširdžiausių
J. Paškauska
Collins, A. Novak, J. Statkus, padėkų reiškė šeimininkėms,
Tuoj po seimo pasitvarky
A. Winslow, S. Klemm, S.1 JU pirm. p-niai
Vaišvilienei, •
V
• p
t ..... ,
’ |
ta ir pradėta išleistuvių mili
Ezėrskis, A. Stoškus, H. Kar- visoms patarnautojoms taip \
jonieriams — didž. gerb. kun.
dinskas, H. Mason, A. Anti- gražiai ir kukliai prie stalų,
J. Jakaičui, kun. Antanui Ankauskas, M. AVarren, S. Urba,
driušiui ir kun. Kazimierui
S. Shimaitis, A. Adams, I.
Vengrui, bankietas. Į bankietų
Ezėrskis, A. Mažeikienė įr A.
prisirinko pilna Šv. Jurgio
Budrienė.
parapijos salė. Svečių dalyva
Dainos programų išpildė Šv.
vo — daugybė dvasiškijos,
Jurgio parąp. merginų ansam
profesijonalų, daktarų, advo
blis, vad. komp. Antanui Po
katų, biznierių ir darbininki
ciui, d-ras Svenciskas, Irena
ja iš visų Chicagos kolonijų.
Šiomis dienomis Broliai Mo
Aitutyė, ir p-nai K. ir L. Sa
tuzai palieka Chicagų pake
Bankietų pradėjo pirm. A.
boniai.
liui į rytus. Kitų kolonijų lie
Bacevičius, pavesdamas vaka. .
. ..
Prie tikietų lango darbavo
tuviai
nepraleiskite progos
ro toastniastenui p-nui Šimu
si p-nia U. Gudienė ir Janupamatyti gražius brolių Mo
čiui. Maldų atkalbėjo gerb.
sonienė.
tuzų paveikslus, ypač, todėl,
kun. A. Linkus, ŠŠ. Petro ir
Visų tvarkų prižiūrėjo Ge
kad tai paskutiniai ji} paveik
Povilo parap. klebonas.
dimino kavalierius Jonas Di
slai, nes nebežada jie daugiau
Sekė vakarienė. Šv. Jurgio mša.
J
sugrįžti su naujais.
į
parapijos Jaunų Moterį} Klū
Po vakarienės prasidėjo pro
bas, kuris patarnavo prie sta grama , kuri susidėjo iš kal
Pittsburghe pirma dalis bus
lų, taip gražiai ir kukliai sta bų ir dainų. Kalbas pasakė: rodoma Lietuvių Piliečių Sa
lus apkrovė skaniausiais val gerb. kleb. kun. J. Paškaus lėj, 1723 Jane St., S. S., vas.
giais, kurių užteko visiems iki kas, dr. A. Rakauskas, Lie 10 d., 7:30 vai. vakare. Antra
sočiai. Atsilankusieji svečiai į tuvos konsulo Cliicagai žmona dalis bus
rodoma Lietuvių
bankietų, tiesiog stebėjosi ir p-nia Daužvardienė, kun. V. Mokslo Draugijos Salėj, 142
negalėjo atsigėrėti tokių,
Vaitkevi- Orr St. (Solio) vasario 12 d.,
•
•
•
*'
' ’t *
’■
žia ir pavyzdinga tvarka''iCTčb
7:30 vai. vakare.
taip skaniais valgiais.
1 Aftt galo atsisveikinimo kaIš Pittsburgho Motuzai su
Ši garbė priklauso sumaniai j rštag jr nuoširdžias
kalbas
stos vasario 16 d. Washingir nenuilstančiai veikėjai p- tarė misijonieriai — kun. A. tone, kur Catliolie University
niai A. Vaišvilienei su jos pa- Andriušis, kun. K. Vengras ir dalyvaus Lietuvos Nepriklau
gelbininkėinis — M. O’Knnis, Tėvas Provincijolas-, kun. J. somybės Šventės minėjime, de
E. Martikienė, T. Šimaitienė, Jakaitis, kuris nuoširdžiai vi monstruodami savo filmas. Po
to, vasario 17-18 d. BaltimoP. ’Garužaitė, P. Dimšienė, O. siems dėkojo — Jo Malonybe'.
rėj, o vas. 10 d. Philadelphi
Jeckienė, P. Jencevičienė. A. Pralotiii Krušni, vikarui kun.
joj.
Rudmouienė, 0. Kazlauskai-

Pamatykite Brolio
Motuzo Paveikslus

rf

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

NAUJAS GIESMYNĖLIS

Knygas gali pasirinkti patsai skaitytojas iž žemiau talpinamo
sųražo.

I dalis — Aaventin83 ir
Kalėdinės giesmės, harm. J.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA KNYGA

STAINS

Sweeps away surface deposits.-.
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę niagIC. You’d never believe how fast

the NEW Listerine Tooth Pašte clef.ns
and polishes teeth. Its new, miracle-clea isIngi
“
mgredient
Luster-pįam detergent.
whisks away ūgly surfaco deposits ina jiffy.
The instant brush and saiiva touch amaz
ing Luster-Foam detergent. it surges into
a roam of tiny, acti ve bubbles, which sweeps
into and cleans pits and eraeks so minute
ei en water may not enter them . . . leaves
your whole mouth tingiing with life . . .
startu your teeth sparkling with new luster.
Get the big 25< tube, or better štili, the
double-size 40< tube containing more than
W pound at any drug couater. Lambert
Pharmacal
rmacal Co..
Co., Št.
St. 'Louis. Mo.

į1*

THI

NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supercharged with

LUSTER-FOAM
ZS4

X*" XX X Z

J

Turtus vlrfi
$2,900,000.00

Reserve
$220,000.00

Svč. Jėzaus širdies Intronizacija ............................................... 20
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas —

3.

parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C........................................... 1.00
Adoracijos Vadovėlis ........................................................................ 40

Sielos Takai Tobulybėn — parašė Kun............................................
K. Matulaitis, M.I.C................................................................... 1-25
6. Mišių Maldos — (Lotynųir Rytų Apeigomis) ..........................25
6. Malda už Jaunimų — parašė Kun.
J. Vaitkevičius, M.I.C....................................................................10
7. Trumpa Apologetika — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....70
8. Kristaus Patarimų Keliais — parašė Kun.
K. Matulaitis, M.I.C.................................................................. 1.00
9. Krikščioniškoji šeima parašė Kun. J. Vaitukaitis............10
10. Katalikų Tikyba — parašė Vysk. Pr. Būčys, M.I.C......... 1.25
11. Išsipildė — vertė K. Giedrutis .............................................. 75
12. Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus — parašė Knn. Padolskis.........75
13. Dievas Sutvėrėjas — parašė Kun. Durickas .......................... 75
14. Porcijunkulė (Jos Istorija ir Atlaidai) parašė kun. J. V....05
15 Legendos ir Pasakojimai apie Kūdikėli Jėzų vertė K. V. K... .05
16. Lietuviškos Pasakos — parašė J. Basanavičius .................. 1.00
17. Praeities Pabyros — parašė Kun. A. Petrauskas, M.I.C......... 35
18. Žmogaus Tikslas — parašė Kun. P. Jakštys .......................... 25
19. Sv. Dvasia — parašo Vysk. Pr. Būčys, M.I.C....................... 1.00

4.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.,
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Seirijų Juozas.
II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. AJ. Kačanauskas. 30 giesmės 50c
III dalis-a) Gegužės mėn
giesmės, harm. Al. Kačanauskas. 28 giesmės 35c
III dalis-b) — Svenč. Sak
ramento giesmės, harm. Al.
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.
UI dalis-c) — Birželio mė
nėšio giesmės, harm, Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.
IV dalis-a) — Giesmėt j
Dievų, harm. Al. Kačanaaskas. 18 giesmių 25c.
Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ ŠOKIŲ ALBUMĄ
nupiginta kaina — Piano $1.
kitiems instrumentams po
50c.

“DRAUOAS”
2334 So. Oakley Ava.
Chicago, UL

KELIONĖ PO PIETŲ AMERIKA
Parašė

KUN. JURGIS PAŠKAUSKAS

RF.IKALTNGI DEGTINĖS
PARDAVĖJAI

Reikalingi patyrusiai degtinės par
davėjai. Alga ir Komisas. Užlaiko
me visą
eilę
skelbiamo tavoro.
Apsišaukite;
3I» So. Market St.,
telefonas WABash 3783.
PARDAVIMUI

Namas su bizniu, pieninė lr groser
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi
lietuvių
kolonijoje,
Cieeroje,
arti
lietuvių bažnyčios. Namas turi po
4 ir 4 gražius kambarius. Grosernėje jrengti visi fikščeriai, yra ir
naujas elektrinis šaldytuvas ir pil
nas pirmos rūšies stakas. Gera prie
žastis pardavimui.
Atsišaukite pas
tavininką: W. Stankus, 1325 Soiilhj
501 b Court. Cicero.
PARDAVIMUI BEAUTY SHOP
Biznis ifidirbtaa per 4 metus. Renda
pigi. Kambariai pragyvenimui už
pakalyje. Garu apšildomas. Parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite laiš
ku ar telefonu: Draugas. 2334 Smitli
Oaklev Avenue. Chicago, 111., telefo
nas CANa.1 7790.
.

Moterys ir Merginos
Pasinaudokite
T0WN of LAKE. — Pa
pigintomis kainomis taisome
jūsų drabužius, įdedame nau
jus pamušalus į skurinius ko
tus. Teipgi įdedame nau jus ziperius į turinius jakučius.
Dabartinės pigios kainos ne
ilgai tęsis. Pasiskubinkite.

OVERLINGIO VALYMO IR
TAISYMO ŠAPA
4602 S. Wood St. Chicago, III.

“DRAUGĄ”

PLATINKITE

PERKAM
4192 S. ARCHER AVENUE
(North Enst Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone IjAFAYETTE 0461

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

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypa
tai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

SMITH & SON
2267 Clyboum Avė.

Tšmokėjom
Už padėtus
/q
pinigus
'
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgičiu
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
ną, Snhntom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro

Kainos Numažintos ANGLYS

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

PIRKITE DABAR I — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ
PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

of CHICAOO
JUSTIN MACKTEWICH
President
ITELEN KUCHINSKAS, Scc.

Chicago, Illinois

.........................................................

$«••

NUT ............... i................................
BIG LUMP .....................................
MINE RUN .....................................
SCREENINGS ................................

$«.o»
$«.0«
$6.75
$6 »0

EGO

Tel. ARDmore 6975

Žodžius ir melodijas parašė
1.
2.

CLASSIFIED

UNIVERSAL

RESTAURANT
Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporto

750 W. 31st Street
Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai apipasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Uragvajnj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius
h* daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šią knygą įsigyti ir atydžiai perskaityti.
Knygą susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose.
Parsiduoda nž 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

A. A. NORKUS, savininkas

Tel. Victory 9670

UTILITY LIQUOfi
DISTRIBUTORS
Tneorporsted

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Galima gauti: —

“DRAUGO”

KNYGYNE

Pm mua galima gauti tikrai Lie

tuvišką. Importą Vaistybln, Deg
tinę.

2334 So. Oakley Avė.,
S“.,

l"‘llggsgg=gg^=f

Chicago, IU.

TIK M2-OO
CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
73-ėla gat. Ir California Are
Du blokai nuo Marųuette Pk.

Mflrinlal, Inaluluotl namai 5
lr 6 kambarių, au beismentu.
lotaa 10x126 p«<lų au vlsaia
Itaiaymaia.
Namo kaina $6.000.00. Mažas
pradinis imokSJtmaa, likualejl
kaip randa, tik po $42.00 J
menes).
fil suma padengia
nuošimti, takaus, apd raudą lr
mėnesinę dai Į paskolos.
Namai

statomi po

Pamatykite,
Mea Ir Viai Mflaų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. DzImldM
Savininkai

priežiūra

F. H. A.
o

stebėsitės.

Ofisas prie 73-Clos gatvės
California Avenue.

lr

